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مقدمه :مقاومت باﻻى شتر ،نسبت به شرايط سخت محيط ،موجب شده است تا قوانين رفاهى مربوط به اين حيوان ،نسبت به ساير دامهاى صنعتى،
كمتر به چشم بخورد .اما اين مسأله نبايد دليلى بر عدم وجود چنين قوانينى براى شتر شود؛ چرا كه شتر نيز مانند ساير دامها ،آستانهى تحملى دارد كه
حتما بايد در نظر گرفته شود و از تحميل فشار بيش از اين آستانه جلوگيرى شود .در اين مقاله سعى شده است تا مدلى كاربردى براى برقرارى نسبى
رفاه شتر ارايه شود ،تا با كمترين هزينه ،بيشترين بهرهورى از حيوان فراهم شود .اين مقدار بهرهورى در دام ،قطعا با شرايط روحى و آرامش روانى
حيوان ارتباط مستقيم و معنىدارى دارد؛ كه دستيابى به چنين شرايطى ،با ايجاد رفاه ممكن خواهد بود .روش كار :ارائهى يك مدل كاربردى براى
رفاه ،با تكيه بر رفتارشناسى امكانپذير است؛ بنابراين در اين مقاله سعى شده است ،تا با استفاده از رفتار شتر ،به ارايهى اين قوانين رفاهى بپردازد.
البته عﻼوه بر مطالب مرتبط با رفتار شتر ،سعى شده است تا از ساير مقالههاى مربوط به رفاه نيز استفاده شود .در اين مقاله بخشهاى مختلفى از
زندگى شتر كه مرتبط با رفاه است ،مورد بررسى قرار گرفته است ،از جمله تغذيه شتر ،موارد مرتبط با مديريت و ضعف مديريت )مانند بيمارىهاى
ناشى از ضعف مديريت( ،توليد مثل شتر ،نقل و انتقال شتر و . ...بحث و نتيجهگيرى :با توجه به وقوع خشكسالىهاى اخير و كمبود فراوان آب و
ساير منابع ،پيشنهاد مىشود تا براى تأمين موادى مانند گوشت ،شير ،پشم و ...از شتر استفاده شود ،كه اين امر ،موجب صنعتى شدن پرورش شتر
خواهد شد .بنابراين وجود شرايط رفاهى مناسب براى پرورش شتر در ابعاد گسترده ،امرى ضرورى و انكارناپذير است.
كلمات كليدى :شتر ،رفاه حيوانات ،رفتارشناسى ،خشكسالى
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مقدمه در اين مطالعه ويژگىهاى آناتومى و بافتشناسى بصلالنخاع و قسمت ابتدايى نخاع در  ١٠شترمرغ آفريقايى به ترتيب با ميانگين سنى و وزنى
 ٣١٠روز و  ١١٠/٥٠كيلوگرم مورد بررسى قرار گرفت .روش كار :بعد از خارج كردن كامل مغز كليه فاكتورهاى آناتوميك و موفولوژيك و بيومتريك
ثبت شد .مراحل آماده سازى بافت توسط دستگاه اتوتكنيكون انجام شد .از بلوكهاى پارافينى برشهايى با ضخامت  ٥ميكرون با دستگاه ميكروتوم
زده شد.ﻻمها با رنگآميزى هماتوكسيلين ائوزين و اختصاصى پاس رنگآميزى شد و با ميكروسكوپ نورى در بزرگنمايىهاى مختلف بررسى شد.
بحث و نتيجهگيرى :ميانگين طول ،عرض و ضخامت بصلالنخاع به ترتيب  ١٦، ٢٨و  ٨/٨ميليمتر و ميانگين وزن  ٤/٣٤گرم بود .عععميانگين عرض
و ضخامت نخاع به ترتيب  ٥/٥و  ٤/٨ميليمتر بود .طول شاخ شكمى و پشتى نخاع ،طول ماده سفيد و خاكسترى در قسمت خلفى نخاع ،طول ماده
سفيد ادامه شاخ شكمى و پشتى  ،قطر مجراى مركزى نخاع ،ضخامت بافت پوششى مجراى مركزى نخاع ،ضخامت ﻻيه گرانوﻻر ،ضخامت ماده
سفيد بصلالنخاع ،طول و عرض سلولهاى پوركنژ بصلالنخاع ،طول و عرض جسم سلولى نورونها اندازگيرى شد.در نخاع وسعت ماده خاكسترى
بيشتر از ماده سفيد بود .در بصلالنخاع مجراى اپانديم داخل ماده خاكسترى و داراى بافت پوششى مكعبى مطبق بود .اين تحقيق نشان داد ميانگين
وزن مغز  ٢٩/٣٧گرم و ميانگين وزن بصلالنخاع  ٤/٣٤است كه نسبت وزن مغز به وزن بدن  ٠/٠٠٠٢٦است همچنين نسبت وزن بصل النخاع
به وزن مغز شترمرغ  ٠/١٤٨و نسبت وزن بصلالنخاع به وزن بدن  ٠/٠٠٠٠٤مى باشد .زياد بودن نورون هاى درشت بصلالنخاع قابل توجه بود.
اندازگيرى شاخص هاى ميكرومترى بصلالنخاع و قسمت ابتدايى نخاع براى اولين بار انجام گرفت.

