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بهداشت و سیستم جایگاه گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی
4

ثریا واحدی، 1تیمور تنها قزلی ،2حمیدرضا میرزائی ،9احد گل قاسم قره باغ
(تاریخ دریافت 94/11/5؛ تاریخ پذیرش )95/2/8

چکیده
در این تحقیق وضعیت پرورش گاومیش از لحاظ بهداشت و سیستم جایگاه موررد بررسو قورار گرفوت و نتوای
بدست آمده در مررد برخ خصرصیات مهم به شرح زیر برده است :بیشتر جایگواه هوا ی پورورش ( )%69بوه صوررت
بسته برده  ،نرع مصالح به کار رفته در سقف اصطبل ها بیشتر چرب (، )%38دیرارها بیشتر آجر یا آستر سیمان

بورده و

کف سالن از سیمان  ،آخرر و آبخرری بیشتر بترن و شرایط تهریه در بیشتر آنها خرب برد  .بیشوتر پورورش دهنودگان
جایگاه دام را ضدعفرن م کردند و اکثر آنها ( )%69اظهوار کردنود کوه گواومیش نسوبت بوه گواو در مقابول بیمواری
مقاومتر است .مقاومت گامیش به بیمواری در طور یکسوا گذشوته  %69بورده و برخو مورارد تو
باکتریای و عفرن دیده شده است.
کلمات کليدي :گاوميش  ،بهداشت ،سيستم اصطبل  ،آذربایجان غربی

_____________________________

1دانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم دامی
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مقدمه
بهداشت و جایگاه دام نقش مهمی را در پرورش
گاوميش و شرایط اقتصادي آن ایفا می کنند.رعایت
بهداشت حيوان و جایگاه آن در توليد شير و گوشت
اثر بسياري دارد ،به طوري که حتی گاوميش هاي با
توليد باال هم اگر از نظر بهداشتی کنترل و مراقبت
نشوند  ،توليد شير و گوشت آنها کاهش می یابد.
بررسی ها نشان می دهد ساختمان نگهداري اثر
زیادي بر رفتار ،توليد شير ،عملکرد توليد مثلی ،
ميزان رشد و دیگر عوامل اقتصادي بر جا می
گذارد.روند اصالح ساختمانها در سطح روستاها در
حال انجام است و روند بهبودي در آنها مشاهده می
گردد ولی سرعت آن کند بوده و سالهاي طوالنی
دامدار را از فرصت هاي اقتصادي محروم می سازد.
با توجه به اهميت گاوميش در استان آذربایجان
غربی تحقيق حاضر به منظور بررسی بهداشت و
جایگاه گاوميش در مناطق روستایی این استان انجام
شده است.

مواد و روشها
در این تحقيق از شيوه پرسشنامه هاي طبقه بندي
شده به منظور جمع آوري اطالعات از پرورش دهنده
هاي گاوميش به شيوه مصاحبه استفاده شد.در این
پرسش نامه ها اطالعات  111نفر پرورش دهنده در
 3ناحيه مهم پرورش (شامل شهرستان هاي مهاباد،
سردشت وپيرانشهر ،نقده و محمدیار) جمع آوري و
نتایج بااستفاده از نرم افزار آماري سس تجزیه و
تحليل شده اند و بر اساس مدل آماري دانکن
مقایسه ميانگين ها صورت گرفته است.

نتایج
نتایج مشخصات بهداشتی و سيستم جایگاه در
جدول  1نشان داده شده است .طبق این نتایج
مشخص شده که بيشتر جایگاههاي پرورش گاوميش
در شرایط سنتی و روستایی آذربایجان غربی به
صورت سيستم بسته ()%99و نيمه باز ( )%3و باز
( )%1بود .همچنين سقف اصطبل بيشتر از چوب
( ، )%83آهن ( ،)%9ایرانتی ( ، )%4پوشالی ( )%3و
سایر ( )%4ساخته شده بود.از سوي دیگر دیوار
اصطبل ها بيشتر از آجر با آستر سيمانی ()%44
،بلوک ( ، )%41خاکی ( )%4و سایر  %11ساخته شده
.
بود.
جنس کف اصطبل ها بيشتر بتونی  %11و خاکی
 %29بود همچنين آخور و آبخوري ها بيشتر از بتن
 %13و فلزي %24و پالستيکی  %3بوده اند .عالوه بر
آن شرایط تهویه اصطبل ها به ترتيب خوب %51
،متوسط  ،%31بد  %1و عالی  %5بوده است .بيشتر
پرورش دهنده ها جایگاه دام را ضدعفونی می کردند
( )%11و برخی ( )%29ضد عفونی نمی کردند.
بحث
همچنين اکثر دامداران موافق با این امر بودند که
گاوميش نسبت به گاو در مقابل بيماري مقاومتر
است( )%92ولی بقيه ( )%8مخالف این قضيه بودند.
همچنين بيشتر پرورش دهندگان ( )%19اظهار
داشتند که در گاوميش داري یکسال گذشته هيچ
گونه بيماري دیده نشده و در چند مورد تب برفکی
( )%13و بيماري هاي گوارشی و عفونتی  %9و سایر
بيماري ها  %5در یکسال گذشته مشاهده شده بود.
به نظر می رسد که وضعيت بهداشتی گاوميشها و
همچنين وضعيت اصطبل به طور عمومی مناسب
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نيست و بهتر است از سيستم هاي مهندسی قابل
دسترس و مواد مدرن بيشتر در ساخت اصطبل ها
استفاده شود و همچنين پرورش دهنده ها از یک

برنامه مناسب براي پيشگيري از بيماري هاي دیده
شده در گاوميش استفاده کنند.

جدول  .1فراوانی شاخصهای سیستم اصطبل
خصوصيات

موارد

فراوانی ()%

سيستم جایگاه

بسته
نيمه باز
باز

99
3
1

سقف

چوب
آهن
ایرانتی
پوشالی
ضربی
سایر

83
9
4
3
1
4

دیوار

آجر با استر سيمانی
بلوک
خاک
سایر

44
41
4
11

کف

سيمان
خاک

11
29

بهاربند

سيمان
خاک
ندارد

18
94
18

آخور و آبخوري

سيمان
فلزي
پالستيکی

13
24
3

تهویه

عالی
خوب
متوسط
ضعيف

5
51
31
1
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جدول  2فراوانی خصوصيات بهداشتی
خصوصيات

موارد

فراوانی ()%

ضدعفونی

بله
خير

11
29

نام اختالل یا بيماري

مقاوم به بيماري
تب برفکی
بيماري گوارشی و عفونتی
سایر

19
13
9
5
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