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نکته

سخنی با شما
در سالي كه مقام معظم رهبري نام آن را به يكي از زيباترين ،فرهنگي ترين ،سياسي ترين و اقتصادي ترين شعارهاي سال
م ّزين فرمودند چه بايد كرد و وظيفه ما در قبال اين مسئوليت چيست؟
در حالي كه جامعه ما هر روزه به سمت اتهام زني ها ،ناسزاگويي ها و  .....پيش مي رود.
ما يعني بخشي از جامعه و من به عنوان كوچكترين عضو جامعه چه وظيفه اي دارم و چه كرده ام؟
اگر به صورت جدّ ي در راستاي وظايف اجتماعي و صنفي به اين مسئله بنگريم متوجه مي شويم كه جمهوريت يك نظام
بر پايه اراده مردم آن بنا نهاده شده است و ساختار ابتدايي يك جامعه بزرگتر و متمدّ ن تر را تشكل هاي آن بنا مي نهند.
تشكل هايي كه در كشور مي بايست طبق قانون اساسي پايه و ركن استقالل در توليد ،صنعت ،اقتصاد ،فرهنگ ،سياست
و  ...باشند.
متأسفانه در حال حاضر تشكل هاي ما در منيّت مديران خود و اتهام زني ها به يكديگر گره خورده و توان رشد اجتماعي
را از خود گرفته اند و آنهايي نيز كه توانسته اند رشدي كنند در كوچه پس كوچه هاي قوانين درگيرند.
در جامعه اي كه رهبر كبير انقالب آن ،كشاورزي را محور توسعه تلقي مي نمايند ،آيا نبايستي گروه هاي منسجمي جهت
ارتقا سطح دانش و افزايش توليد فعاليت هاي وسيعي انجام دهند؟ آيا بسياري ا ز سرمايه هاي م ّلي همانند آب ،زمين و
نيروي انساني كه در حيطه توليدات كشاورزي است نبايستي خود به حال خود دل بسوزند و افسوس خورند و تدابيري
بينديشند كه بتوانند كشاورزي را محور توسعه قرار دهند؟ و بسياري سؤاالت ديگر كه بايستي پاسخ آن را در نبود تشكل
هاي توانمند بخش كشاورزي ديد.
لذا الزم به يادآوري است كه ایجاد بسياري از اين تشکلها به صرف منافع اقتصادي بوده است که بیشتر این منافع با يارانه
دولتي تأمین گردیده و سپس بعلت نداشتن يك هدف مشخص براي توليدشان و زماني كه يارانه حذف مي گردد ديگر
اثري از اين گونه تشكل ها پيدا نمي شود  ،لذا براي فراهم ساختن مقدمات ايجاد اين گونه تشكل ها نقش و حضور دولت
پررنگ بوده و افراد بر اساس يكسري منافع حاصله تشكيل این گونه گروه هاي صنفي را مي دهندمتأسفانه شاهد هستیم
که چون فالن گروه مورد وثوق افراد نيست و اهدافشان را متمايز با نظرات خود مي دانند اقدام به تأسيس ساير نهادهاي
مردمي مي نمايند.
گروه هاي مختلفي مانند اتحاديه ها ،تعاوني هاي روستايي ،كشاورزي ،توليد ،تعاوني وزارت تعاون ،انجمن هاي صنفي،
نظام هاي صنفي ،خانه كشاورز ،خبرگان و  ...همه و همه با اهداف كمك به توليد ايجاد می شود ،ولي آيا به آن ساختار و
مفهوم واقعي تشكيل خود دست يافته اند.
تكثّر در مجموعه هاي صنفي در سطح كشور خود مصيبتي براي توليد است كه اگر اين تكثّر باعث واگرايي هاي بخشي
نگردد باعث ايجاد فرصت سوء استفاده از توانايي اين تشكل ها براي بسياري از نااهالن خواهد شد ،لذا الزم است بدانيم
انشاءاهلل
كشاورزي و دامپروري بدون تشكل واحد قدرتمند عاقبتي جز تضعيف اين بخش نخواهد داشت.

درعصر حاضر که در دنیا در زمینه های مختلف تغییرات لحظه ای اتفاق می افتد نمی توان از اطالعات قدیمی و نخ نما
شده استفاده کرد .بنابر این درحال حاضر نمی توان از اطالعات آباء و اجداد خود در زمینه سرمایه گذاری فعالیت خاص
استفاده کرد  .لذا بایستی قبل از هر سرمایه گذاری ضمن مشورت با کارشناسان حرفه ای ،طرح توجیه اقتصادی بروز شده
تهیه نمود .استفاده از اطالعات طرح توجیه اقتصادی با قیمت های روز موجب می شود سرمایه گذار با دید باز و اطالعات
کافی نسبت به سرمایه گذاری اقدام نماید.
مطلب مهم دیگر در ارتباط با رویکرد بعضی از افراد برای ورود به عرصه تولید در بخش دام وطیور ذهنیت آنان نسبت به
کمک های دولتی و یا استفاده از تسهیالت بانکی با نرخ بهره کم است .که بسیاری از افراد وسوسه می شوند .درحالیکه در
بسیاری از موارد دریافت تسهیالت بانکی زمان زیادی را از متقاضی گرفته و در نهایت به ضرر تولید کننده تمام می شود
چون همیشه تورم جلوتر از زمان به حرکت خود ادامه می دهد.
پس در سرمایه گذاری تکیه بر استفاده از تسهیالت بانکی اشتباه محض است و نبایستی مبنای سرمایه گذاری قرار گیرد
بلکه توان وسرمایه شخصی سرمایه گذار بایستی مد نظر باشد.
بطور خالصه در یک سرمایه گذاری موفق:
-1گرفتن مشاوره تخصصی از افراد مطلع.
-2تهیه و مطالعه دقیق طرح توجیه اقتصادی با قیمت های بروز شده.
-3تکیه بر توان و سرمایه شخصی فرد سرمایه گذار.
-4عدم تکیه بر استفاده از تسهیالت بانکی به عنوان اصل سرمایه طرح.
-5شناخت واقعیت های حاکم بر سرمایه گذاری در هر فعالیت.
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بایستی به آن توجه شود.
مهندس حسینعلی سلطانی

بياييم همدل و همزبان با حمايت ،ساماندهی و تقويت بخش خصوصی به بال های
حركتی دولت در عرصه توليدات كشاورزی و دامپروری تبديل شويم و اعتماد همگان
را بدست آوريم.
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مدیر مسئول محترم
در فصلنامهی شماره  38زمستان  93صفحهی سخنی با شما ،مطلبی را به عنوان نوشدارو بعد از مرگ سهراب تحریر
نمودهاید که الزم است نظر جنابعالی و خوانندگان محترم را به موارد زیر معطوف نمایم.
بی شک جنابعالی از نحوهی تخصیص مبالغی بابت مابهالتفاوت قیمت خرید شیر خام به دامداران ،وضعیت اقتصادی کشور،
تحریمهای ناعادالنه ،قیمت خرید نفت در سال گذشته ،مشکالت تولید و  ...مطلعید و میدانید که دولت فعلی در چه
شرایط بحرانی سکان ادارهی امور کشور را بر عهده گرفت .
با این شرایط همان نهادهایی که شما خداوند را شکر می گذارید که بر مشکالت تولید نیفزایند ،مدت  3ماه تمام ،وزیر و
معاونین و مدیران کل در جلسات هیأت دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها و  ...تالش نمودند که اعتباری جهت کمک به
تولید در این بخش مصوب گردد که نهایت در آذر ماه  1393مبلغ  2250میلیارد ریال با مشکالت فراوان به عنوان مابهالتفات
قیمت خرید شیر خام به این امر تخصیص داده شد علیرغم این که هیچ قولی از طرف مسئولی به عنوان پرداخت یارانه به
دامداران داده نشده بود .با توجه به محقق شدن پرداخت این مابه التفاوت وتجربیاتی که در پرداخت یارانه مرحله قبل(4
ماهه آخر سال  )92به دست آمد و به منظور جلوگیری از مشکالتی که در پرداخت وجوه از طرف برخی از کارخانجات
لبنی به دامداران پیش آمد ،راهکار تحویل یارانه ها مستقیم ًا به دست خود تولید کننده پیشنهاد واجرائی گردید که علیرغم
مشکالت وسختی ها ی زیاد ،رضایت کامل تولید کنندگان را در بر داشت که امید است همچنان با یاری تشکلهای فهیم
و توانمند ،تولید جایگاه واقعی خود را پیدا نموده و با کاهش هزینههای تولید وارائه تولیدات سالم ،دامداران به حقوق حقه
خود نایل آمده و هیچگاه نیازی به یارانه و مابهالتفاوت و  ...پیش نیاید.
ضمن ًا مناسب بود اشاره میفرمودید که سال  93اولین سالی بود که در زمستان قیمت نهادههای مهمی چون جو ،ذرت،
کنجاله و  ...نسبت به تابستان نه تنها افزایش نداشت بلکه شاهد کاهش قیمت نیز بودیم که این مهم میسر نمی شد مگر با
توجه و تالش مسئولین وزارت و سازمان جهادکشاورزی استان که با برنامه ریزی مناسب ،تمهیدات الزم به منظور تأمین و
تدارک ذخایر نهاده های مورد نیاز دامداران ومرغداران اندیشیده شد و با تنظیم بازار ،دامداران از نهاده ها با قیمت وشرایط
مناسب بهره مند گردیدند.
در خصوص خرید تضمینی با تمام مشکالت دولت تدبیر و امید ،از نیمهی دوم سال اقدامات خرید شیر خام به صورت
توافقی آغاز گردید که کمک بسیار خوبی به تثبیت و حتی افزایش قیمت خرید شیر خام در روزهای آغازین سال  94نمود
و علیرغم این که خود دستاندر کار این امر هستید ولی هیچ اشارهی مثبتی بر آن نداشتید.
در مورد بروز تب برفکی نیز به خوبی می دانید که این بیماری صرف ًا مسئله سال پیش نبوده بلکه طی چند سال گذشته
همواره مشکل ساز بوده و چه بسا در سال گذشته حتی شدت آن (از نظر تعداد کانون بیماری) کمتر ازسال های قبل بوده
است که امید می رود با تالش و اقدامات همکاران محترم در سازمان دامپزشکی واطالع رسانی وآموزش های الزم توسط
تشکل های ذیربط قدم های محکمی در پیشگیری از این بیماری و جلوگیری از ضرر وزیان دامداران برداریم.
در پایان از خداوند متعال رشد وتعالی روز افزون صنعت دامپروری استان و کشور را آرزومندم  .قطع ًا همدلی و همزبانی
ورعایت انصاف وعدالت در نقد وبیان نظرات از سوی تمامی دست اندرکاران ذیربط کمک بزرگی در دستیابی به این
آرزوست.
مدیریت امور دام استان

پرورش گوساله

مقدمه
سیستم پرورش گوساله نقش اساسی در تضمین سود آوری
گله شیری بازی می کند .با یک سیستم موفق پرورش گوساله
بسیاری از دامدارها می توانند تلیسه های اضافی برای فروش
به سایر دامداریها پرورش بدهند .پرورش مناسب گوساله
تضمین میکند که تلیسه های جایگزین در زمان بلوغ به وزن
و قد مناسب برسند که می تواند در اولین شیرواری انها موثر
باشد .مهم است که دامداران از بیولوژی تغذیه گوساله ها و
رشد آنها تا حدی اطالع داشته باشند که به آنها کمک می کند
تا بتوانند در پرورش گوساله موفق باشند .اطالعات این جزوه
کمک می کند به دامداران عزیز تا رشد بهینه گوساله ها را به
حداکثر رسانده و نرخ بازگشت سرمایه را حداکثر کنند.
هر گوساله ماده ای که در مزرعه متولد میشود بیانگر شانس
گسترش گله و حفظ آن ،بهبود ژنتیک و اقتصاد گله را دارد.
به دلیل عدم تولید شیر در گوساله ،در گذشته در پرورش
گوساله سرمایه گذاری کمی انجام می شد که باعث افزایش
نرخ تلفات ،رشد کم تا آمیزش و کاهش تولید شیر در اولین
زایش می شد .فشارهای اقتصادی دامداران را مجبور کرد تا
تولید گله خود را باال ببرند ،که یکی از راه های افزایش تولید
مزرعه پرورش بهتر گوساله ها است .بطوریکه امروزه اهمیت
پرورش مناسب گوساله مشخص شده است و تلفات گوساله
های شیرخوار کاهش یافته و در ایران حتی کمتر از میانگین
جهانی است .در سال  1368تلفات  30درصدی گوساله در
ایران عادی بود که به علت عدم علم کافی ،مدیریت ضعیف،
تغذیه نامناسب و جایگاه غیر بهداشتی بود .هدف پرورش
مناسب گوساله تولید دام های سالمی است که رشد مناسب
را ادامه بدهند تا بتوانند تلیسه های جایگزین مناسبی برای
گله شیری باشند ،مادرهای مناسبی برای تولید گوساله های
8
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بعدی باشند ،یا حتی نرهای مناسبی برای پروار و تولید گوشت
باشند.
سه ماهه اول زندگی هزینه بر ترین بخش دامپروری است.
باید توجه داشت که در شرایط فعلی و با توجه به نرخ پایین
ماندگاری گاو در گله ،نزدیک به نیمی از عمر گاو در دوران
گوساله و تلیسه سپری می شود که دامها سودآوری ندارند .اما
این بدان معنا نیست که به تغذیه در این دوران بها داده نشود
چرا که هرچه در این دوران کاشته شود در دوران شیردهی
برداشته میشود .هدف اصلی در پرورش نوین گوساله افزایش
وزن بیشتر گوساله در هنگام شیرگیری است که باعث افزایش
در تولید شیر بعدی گوساله می شود  4 .عامل اصلی آغوز،
آسایش ،تمیزی و تغذیه در پرورش گوساله نقش عمده دارند.
تاثیر افزایش وزن شیرگیری بر تولید شیر در اولین شیرواری
افزایش مصرف شیر تا قبل از  56روزگی باعث افزایش تولید
شیر در اولین شیرواری از  450تا  1300کیلوگرم می شود.
درصورتیکه افزایش مصرف جایگزین شیر به اندازه شیر کامل
باعث افزایش تولید شیر نمی شود که این به دلیل وجود
مواد محرک رشد در شیر می باشد .به ازاء هر کیلو افزایش
وزن شیرگیری ،تلیسه ها  850کیلوگرم شیر بیشتر در اولین
شیرواری تولید می کنند و به ازاء مصرف هر مگاکالری انرژی
متابولیسمی بیشتر از نیاز نگهداری در قبل از شیرگیری 235
کیلوگرم شیر بیشتر در اولین شیرواری تولید می شود .افزایش
وزن روزانه قبل از شیرگیری  %22تنوع در اولین شیرواری را
باعث می-شود که بیانگر اهمیت وزن شیرگیری در تولید شیر
بعدی است .اثر تغذیه قبل از شیرگیری بر تولید شیر بعدی به
نوع و کیفیت مواد مغذی تغذیه شده دارد ،بطوریکه تغذیه با
شیر کامل  %10/3شیر بیشتر از تغذیه با جایگزین شیر تولید
می کند.
گوساله های ماده هلشتاین در تولد  74سانتیمتر در جدوگاه
G A V D A R A N

ارتفاع و  40کیلو وزن دارند ،که در زمان زایش ( 24ماهگی)
دامها  138سانتیمتر قد و  611کیلوگرم وزن قبل از زایش و
 547کیلوگرم وزن بعد از زایش داشتند (جدول .)1
 %50کل افزایش قد در  6ماه اول زندگی و  %25در  7تا
 12ماهگی و  %25در  13تا  24ماهگی اتفاق می افتد%25 .
از افزایش وزن بدن در  6ماه اول زندگی %25 ،در  6ماه
دوم و  %50بقیه از  13تا  24ماهگی رخ می دهد (شکل .)1

G A V D A R A N

هزینه خوراک به ازاء هر واحد افزایش وزن در  6ماه اول
کمترین است و سپس با یک نرخ کاهشی تا  18ماهگی افزایش
می یابد .هزینه افزایش قد در  6ماه اول زندگی کمترین است،
در  6ماه دوم متوسط و در  12ماه بعدی خیلی بیشتر است
(شکل  .)2افزایش قد و وزن در  6ماه اول بسیار سریع و ارزان
است که این خود بیانگر اهمیت افزایش تغذیه و افزایش وزن
و قد دام¬ها در  6ماه اول زندگی است (شکل .)3
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به علت اینکه رشد استخوان وابسته به فیزیولوژی و سن است،
رشد جبرانی برای قد به سختی انجام می شود .بیشتر رشد
جبرانی در دستگاه گوارش اتفاق می افتد و افزایش وزن دام
نیز به علت افزایش وزن دستگاه گوارش است.
معده گوساله و هضم غذا
برای فهم بهتر وضعیت گوساله ها شناخت دستگاه گوارش
آنها و نحوه تبدیل شدن گوساله از یک حیوان تک معده ای
به یک دام نشخوارکننده الزم است که می تواند در سالمت و
رشد گوساله بسیار مهم باشد.
از تولد تا حدود  2هفتگي ،گوساله ها تك معده اي هستند و
گوارش بیشتر شبیه عمل گوارش در انسان می باشد .شيردان
تنها قسمت معده است كه به صورت فعال در هضم شركت مي
كند ،و شير يا مواد جايگزين شير مواد مغذي را فراهم مي كنند
و در شکمبه باکتری ها و پروتوزاها فعالیتی ندارند .به محض
اينكه گوساله شروع به خوردن مواد جامد مي كند ،بخصوص
دانه-هاي داراي كربوهيدرات هاي سريع التخمير (مانند جو و
ذرت) ،شكمبه نقش مهمتري را بر عهده مي گيرد .همانطور كه
گوساله به سمت يك دام نشخواركننده رشد مي كند ،قسمتهاي
مختلف معده رشد و تغيير مي كنند .تفاوت هاي موجود بين
گوساله-ها و نشخواركنندگان بالغ نيازهاي تغذيه اي مستقلي
را براي گوساله ها قبل از شيرگيري ايجاد مي كند.
در تولد شيردان  60درصد ظرفيت معده گوساله هاي جوان
را تشكيل مي دهد ،در حالیکه ،فقط  %7حجم معده را در گاو
بالغ تشكيل مي دهد .در تولد ،نگاري و شكمبه  30درصد
ظرفيت معده را تشكيل مي دهند ،و هزارال تقريبا  %10حجم
را تشكيل مي دهد .در  3تا  4ماهگی ،شكمبه و نگاري %70
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حجم را تشكيل مي دهند ،هزارال حدود  %10باقي مي ماند،
و شيردان تا حدود  %20كاهش مي يابد .در بلوغ ،نگاري و
شكمبه بيش از دو سوم كل حجم معده را تشكيل مي دهند .در
مقابل ،شيردان فقط  7تا  8درصد حجم را تشكيل مي دهد .در
جدول  2حجم قسمت های مختلف دستگاه گوارش گوساله و
دام بالغ گزارش شده است.
یکی از تغییرات اصلی در دستگاه گوارش گوساله ،بزرگ و
فعال شدن شکمبه است .شيردان در هنگام رشد دام به عملکرد
خود همانند زمان تولد ادامه می دهد ،و در حقيقت فقط از
لحاظ اندازه رشد مي كند .وليكن ،شكمبه هم از لحاظ اندازه
و هم عملكرد رشد مي كند ،و به مهمترين بخش سيستم معده اي
تبديل مي شود .همانطور كه دستگاه گوارش كامل تر مي شود،
گوساله مانند يك نشخواركننده بالغ شروع به عمل مي كند.
در گوساله جوان ،شیر از طريق شيار مري (Esophageal
 )Grooveاز شكمبه رد می شود و مستقيما به داخل شيردان
می رود .شيار مري زمانی تشكيل مي شود كه چين هاي
ماهيچه اي از نگاري و شكمبه تحريك و به هم متصل می
شوند .بسته شدن شيار مري يك رفلكس است كه با ميك زدن
يا نوشيدن شروع مي شود .نکته مهم این است که آنزیم رنین
( )Renninکه از دیواره شیردان ترشح می شود باعث می
شود که شیر حالتی بسته و منجمد مانند به خود بگیرد .آهسته
شدن عبور شیر از شیردان ،زمان کافی برای هضم شیر را فراهم
می کند .البته در هنگام تغذیه دستی با سطل یا بطری باید دقت
شود تا وضعیتی برای گوساله فراهم شود مشابه با حالتی که از
مادر شیر می خورد یعنی سر کمی به سمت باال متمایل باشد
تا شیار مری تحریک و بسته شود (شکل .)4

G A V D A R A N

گسترش شكمبه
گوساله نمي تواند با موفقيت از شير گرفته شود مگر اينكه
شكمبه به اندازه كافي گسترش يافته باشد تا دام را از حالت
تك معده اي به نشخواركننده تبدیل كند .تبدیل به نشخواركننده
به معني اين است كه گوساله قادر باشد به كارامدي از دانه ها
و علوفه ها براي بدست آوردن ميزان كافي پروتئين و انرژي
براي رشد مناسب استفاده كند .تغيير شكمبه از اندام كوچك
غيرفعال به اندامي كه براي تهيه مواد مغذي گوساله براي
نگهداري و رشد به اندازه كافي كارامد است تغييرات زيادي
را شامل مي شود .شكمبه بايد بزرگ شود ،ديواره ها ضخيم
شوند و پرزها ،برامدگيهاي باريك انگشتي شكل كه عضوي
از اليه موكوسي هستند ،بايد تشكيل شوند ،گسترش يابند و
بزرگ شوند.
پيش از انتقال از مرحله پيش از نشخوار به نشخوار ،رشد و
گسترش سطح جذبي شكمبه (پرزها  ،)Papillaeبراي توانایی
در جذب و استفاده از فراورده هاي نهايي هضم ميكروبي،
بخصوص اسيدهاي چرب آزاد شكمبه ،الزم است .حضور
و جذب اسيدهاي چرب بر تحريك متابوليسم بافت پوششي
شكمبه اشاره دارد و مي تواند گسترش بافت پوششي شكمبه
را شروع کند .اثرات تحريك كنندگي اسيدهاي چرب مختلف
مساوي نيست ،بوتيرات بيشترين تحريك كنندگي را دارد ،كه
بعد از آن پروپيونات است .بعد از گسترش شکمبه ،داخل
شكمبه از سطحی صاف كمرنگ به سطحی تيره رنگ ،با
افزايش زياد در سطح (پرزها) و غني از مويرگ تغيير مي
يابد (شکل  .)5اين توانايي شكمبه در جذب مواد مغذي را

G A V D A R A N

افزايش مي دهد .بطور کلی  5عامل مورد نياز است تا باعث
گسترش شكمبه شود -1 :ايجاد باكتريها در شكمبه  -2مايعات
در شكمبه  -3خروج مواد از شكمبه (فعاليت ماهيچه اي)
 -4توانايي جذب در بافت  -5در دسترس بودن سوبسترا در
شكمبه.
ايجاد باكتريها در شكمبه :زمانيكه گوساله متولد مي شود،
شكمبه استريل است و هيچ باكتري وجود ندارد .وليكن ،در
روز اول ،ميزان زيادي از باكتري ها در شکمبه يافت مي شوند
كه اغلب هوازي هستند .از زمانیکه مصرف ماده خشك شروع
می شود و سوبسترا براي تغييرات تخميري فراهم مي شود
تعداد و نوع باكتري ها تغيير مي كند .جيره هاي حاوی غالت
و یا علوفه میکروارگانیزم های متفاوتي را در گوساله ها ایجاد
مي كنند .تغذيه طوالني مدت از شير ایجاد ميكروفلور شكمبه
و تشکیل پروتوزواها را به تاخير مي اندازد  .عالوه بر خوراك ها،
محيط ،بستر ،و مو ميكروارگانيسم هایی را كه وارد شكمبه
گوساله ها مي شوند را فراهم می کنند .نوع ميكروبی که در
شكمبه تكثير مي شود از انواعی است كه بيشترين هضم و
استفاده از خوراك هاي خورده شده توسط گوساله را دارد.
تعداد كل باكتري ها (در هر ميلي ليتر از مايع شكمبه) تغيير
شدید نمي كند ،اما همانطور كه گوساله شروع به مصرف ماده
خشك مي كند نوع باكتري ها تغيير مي كند .بطوریکه با افزايش
مصرف ماده خشك باكتريهاي هوازي شديد كاهش می یابند
و باکتری های غيرهوازي غالب می شود .انواع باكتري هاي
مخصوص شكمبه ،كه در دام های بالغ يافت مي شوند ،حدود
دو هفته بعد از شروع مصرف ماده خشك در گوساله ها ایجاد
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مي شوند.
مايعات در شكمبه :شير يا مواد جايگزين شير در ابتدا غذاي
اصلي گوساله هاي تازه زا هستند ،اما ،تركيب شيميايي شیر و
تشكيل شيار مري توانايي شیر را در گسترش شكمبه محدود
مي كند .در گوساله هايي كه تنها شير يا جايگزين شير دريافت
مي كنند حتي تا حدود دو هفتگي حداقل گسترش شكمبه ای
اتفاق مي افتد .عالوه بر اين ،گوساله هايي كه فقط شير يا مواد
جايگزين شير دريافت مي كنند حداقل فعاليت متابوليكي را
در بافت شكمبه و جذب اسيدهاي چرب آزاد نشان مي دهند.
وليكن ،اندازه شكمبه گوساله هاي فقط شيرخوار نسبت به
اندازه بدن افزايش مي يابد .بنابراين ،شير يا مواد جايگزين
شير مي توانند باعث رشد سريع و مناسب شوند ،اما به ندرت
مي تواند گوساله هاي غير نشخواركننده را براي شيرگيري يا
استفاده از جيره هاي بر اساس غالت و علوفه آماده كند .آب
براي رشد شكمبه ضروري است .شير نمي تواند به گسترش
شكمبه اصال كمك كند ،زیرا بطور طبيعي وارد شكمبه نميشود.
گوساله ها بايد آب تازه و تميز در تمامي زمان ها در دسترس
داشته باشند .شكمبه نمي تواند بدون وجود آب تازه عمل
كند .عالوه بر قطعات خوراك ،ميكروب هاي شكمبه به آب

براي رشد مناسب و تخمير مواد خوراكي نياز دارند .براي
تخمير مواد خوراكي (دانه و علوفه) ،باكتري هاي شكمبه بايد
در محيط آبي زنده بمانند .بدون آب كافي ،باكتري ها نمي
توانند رشد كنند ،و گسترش شكمبه اي كند مي شود .اگر آب
به گوساله ها از سنين اوليه داده شود ،معموال مشكلي ايجاد
نمي كند  ،متاسفانه ،بسياري از توليدكنندگان در هفته های
ابتدایی آب در اختيار گوساله قرار نمي دهند .آب مصرف شده
وارد شكمبه شده و دردسترس ميكروب ها براي استفاده قرار
مي گيرد .وليكن ،آب مصرف شده در شير و مواد جايگزين
شير در اختيار ميكروب هاي شكمبه قرار نمي گيرند زيرا وارد
شيردان مي شود .اگر آب فورا بعد از شير مصرف شود یا به
سطلي كه هنوز شير دارد اضافه شود ممكن است تشكيل شيار
مري را تحريك كند و وارد شيردان شود .برای جلوگیری از
این مشکل آب در سطل جداگانه و ده دقیقه بعد از مصرف
شیر در اختیار دام قرار گیرد.
خروج مواد از شكمبه :رشد مناسب شكمبه احتياج به اين
دارد كه مواد وارد شده به شكمبه آن را ترك كنند .در تولد،
شكمبه فعاليت ماهيچه اي كمي دارد و نشخوار اتفاق نمي افتد.
با افزايش مصرف ماده خشك ،انقباضات شكمبه اي شروع

شکل  5تصویر باال شکمبه تکامل نیافته و تصویر پایین
شکمبه تکامل یافته را نشان می دهد.

شکل  4نحوه تغذیه درست گوساله

مي شود .زمانيكه گوساله ها شير ،علوفه و دانه مي خورند
انقباضات طبيعي شكمبه شروع می شود .وليكن ،زمانيكه
گوساله فقط شير ميخورند ،انقباضات طبيعي شكمبه ممكن
است براي مدت هاي طوالني ديده نشود .زمانيكه گوساله
مواد جامد مي خورد شيار مري عمل نمي كند ،و وارد شكمبه
مي شوند ،و در این حالت یا بايد توسط ميكروب ها هضم
شوند يا توسط نشخوار بيشتر جويده شوند .مصرف مواد جامد
تكثير ميكروبي و توليد محصوالت نهايي ميكروبي را تحريك
مي كند .تركيب شيميايي و محصوالت نهايي حاصل از هضم
ميكروبي مواد خوراکی جامد بر گسترش بافت شكمبه تاثير
مي گذارد.
توانايي جذب بافت شكمبه :جذب محصوالت نهايي تخمير
يك معيار اصلي گسترش شكمبه است .ديواره شكمبه داراي
دو اليه است ،اپيتليوم و بافت ماهيچه اي .اليه ماهيچه اي
به سمت خارج شكمبه است و از اليه داخلي (اليه اپيتليوم)

محافظت مي كند .اليه اپيتليوم اليه جذب كننده داخلی است
كه در تماس با محتويات شكمبه است و دارای تعداد زيادي
پرز است .اين پرزها سطح جذبي شكمبه را تشکیل می دهند.
در تولد ،پرزها كوچك هستند و جذب بسيار كمی دارند.
مصرف خوراک و تشكيل اسيدهاي چرب باعث گسترش
اپيتليوم می شود.
در دسترس بودن سوبسترا :همانطور که بیان شد باكتريها،
مايعات ،حركت شكمبه ،و توانايي جذب در شکمبه زمانيكه
گوساله ها شروع به مصرف مواد جامد مي كنند ایجاد میشود.
بنابراين ،مهمترين فاكتور تعيين كننده گسترش شكمبه مصرف
ماده خشك است .براي تحریک گسترش شكمبه و تسريع
از شير گرفتن ،فاكتور كليدي مصرف سريع جيره براي رشد
اپيتليوم شكمبه و حركت شكمبه است .به این علت که دانه ها
كربوهيدرات هاي قابل تخمير فراهم مي كنند كه به پروپيونات
و بوتيرات تخمير مي شوند ،انتخاب مناسبی براي تضمين
گسترش اوليه شكمبه هستند.

آیامیدانیدکه
آیا می دانیدکه دستگاه تنفس کروکدیل به گونه ای است
که می تواند در زیر آب یک ساعت نفس نکشد؟

آیا می دانید که گنجشک  3500پر در بدنش دارد و به
وسیله ی آنها می تواند در سردترین روز حرارت بدنش را
به  41درجه برساند؟

12
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معرفی ،اهمیت و پیش گیری
باکتری های سرماگرا باکتری هایی هستند که توانایی رشد و
تکثیر و فعالیت متابولیکی در دمای  4درجه سانتیگراد( سرمای
یخچال ) را دارند  ،در نتیجه در شیر خام و پاستوریزه که در
این دما نگهداری می شوند می توانند تکثیر یافته و اثرات
نامطلوبی را ایجاد نمایند.
باکتری های سرماگرای شیر شامل باکتری های گرم منفی از
جنس های سودوموناس ،آلکالیژنز ،آکروموباکتر ،آئروموناس،
سراتیا ،کروموباکتربوم ،فالووباکتریوم ،و باکتری های گرم
مثبت از جنس های باسیلوس ،کلستریدیوم ،کورینه باکتربوم،
استرپتوکوکوس ،الکتوباسیلوس و میکروباکتریوم می باشند .
اهمیت این باکتری ها در ایجاد آنزیم های پروتئولیتیک ،لیپاز،
فسفولبپاز و سایر آنزیم های تجزیه کننده می باشد که باعث
افت میزان پروتئین و چربی در شیر شده و کیفیت غذایی آن
را کاهش می دهد و در نهایت منجر به تغییرات بو و طعم و
غیر قابل مصرف شدن شیر می شود .اهمیت دو چندان این
آنزیم ها در این است که بسیاری از آنها به حرارت مقاوم می
باشند و در اثر پاستوربزاسیون غیر فعال نمی شوند در نتیجه
اگر تعداد باکتری های سرماگرا در اثر نگهداری طوالنی مدت
شیر خام قبل از پاستوریزاسیون یا آلوده شدن گسترده از طرق
مختلف به این باکتری ها ،زیاد شود حتی پاستوریزاسیون هم
نمی تواند از آثار مخرب آنزیم های این باکتری ها جلوگیری
کند و در شیر پاستوریزه این آنزیم ها فعال باقی مانده و به
فعالیت خود ادامه می دهند.
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منابع آلودگی به باکتریهای سرماگرا در شیر :
خاک ،آب ،حیوانات و مواد گیاهی همگی منابع این باکتریها
می باشند .اگر چه آب آلودگی کمی دارد اما به خاطر این که
در شستشوی وسایل شیردوشی استفاده می شود می تواند وارد
شیر شود و آن را آلوده سازد .باکتری های سرماگرای موجود
در آب اغلب از نظر تولید آنزیم های خارج سلولی بسیار فعال
هستند و به سرعت در دمای پایین رشد و تکثیر می یابند.
سرپستان گاو می تواند حتی پس از شستشو و ضدعفونی
کردن حاوی تعداد زیاد باکتری باشد که این باکتری ها احتماالً
در اثر آلودگی پستان به خاک در سرپستان قرار گرفته اند.
ظروف و تجهیزات شیردوشی و تانک های ذخیره منابع
اصلی آلودگی شیر هستند .شستشو و ضدعفونی مناسب به
طور مؤثری در کاهش آلودگی نقش دارند ،ولی قسمت های
الستیکی و غیرفلزی کامل ضدعفونی نمی گردند زیرا به
تدریج دارای شکاف ها و سوراخ هایی می شوند.
شیر پاستوریزه نیز به باکتری های سرماگرا از طریق تجهیزات
بعد از پاستوریزاسیون و هوا ،آلوده می شوند .تجهیزات
پرکننده پاکت ها منبع اصلی آلودگی است .میزان آلودگی هوا
اگر چه بسیار کم است حتی یک سلول زنده می تواند محصول
را فاسد کند .شیر پاستوریزه اغلب با هوای آلوده در زمان بسته
بندی در تماس قرار میگیرد و به این دلیل سیستم بسته بندی
آستپیک ماندگاری شیر پاستوریزه را بسیار افزایش می دهد.
از گونه های مهم در بین باکتری های سرماگرا جنس
سودوموناس است که اگر  1سلول از گونه های با رشد سریع
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این جنس در هر میلی لیتر شيری حضورداشته باشند می توانند
شیر را در طی  5روز فاسد کند .
این فساد ناشی از آنزیم ها ی خارج سلول آنهاست  .طعم
تند و نامناسب و لخته شدن از پروتئولیز و طعم میوه ای و
تیز از لیپولیز ناشی می شود .تولید این آنزیم ها در شیر خام
باعث کاهش کیفیت و بروز مشکالتی در محصوالت لبنی
می شود مث ً
ال فعالیت گونه های سودوموناس از رشد باکتری
های تولیدکننده اسید الکتیک (مورد استفاده در تولید ماست)
میتواند جلوگیری کند.
کنترل باکتری های سرماگرا در شیر:
 .1شیر خام :
برای پیشگیری از رشد و تکثیر باکتری های سرماگرا باید به
موارد زیر توجه کرد :
سرد کردن سریع شیر بالفاصله بعد از شیردوشی ،نگهداری
شیر خام در دمای پائین و جلوگیری از آلوده شدن شیر بوسیله
این باکتریها
اگر چه باکتری های سرماگرا در  4درجه سلسیوس رشد می
کنند اما دمای ایده آل برای رشد این باکتری ها باالتر و در
برخی از آنها حدود  37است و در دمای  4درجه سلسیوس با
سرعت کمتری تکثیر می یاند بنابراین سردکردن سریع شیر در
کاهش سرعت تکثیر این باکتری ها تأثیرگذار می باشد .اهمیت
این موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم جلوگیری از
ورود باکتری ها به شیر به طور کامل عملی نیست.
از آنجایی که رشد این باکتری ها در  2درجه سلسیوس تا
حدود زیادی مهار می شود .سرد کردن شیر تا جایی که ممکن
است باید انجام شود اما باید از یخ بستن شیر جلوگیری شود
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زیرا باعث آسیب غشاء گلبواهای چربی شده که چربی شیر را
به لیپولیز حساس می کند.
جلوگیری از آلودگی شیر خام با شستشو و ضدعفونی و
خشک کردن سرپستان گاوها قبل از دوشش و شستشو و
ضدعفونی کردن هر چه بیشتر لوازم و تجهیزات شیردوشی
تأمین میشود .برطرف کردن رسوبات مواد جامد شیر از روی
تجهیزات شیردوشی بسیار مهم است زیرا این باقی مانده ها،
سلول های باکتری ها را از اثر مواد ضدعفونی کننده شیمیایی
حفظ می کنند و باکتری ها در این رسوبات تکثیر می نمایند.
 .2شیر پاستوریزه :
باز هم ضدعفونی کامل تجهیزات نقش مهمی در جلوگیری
از آلوده شدن شیر دارد و باکتری های انتقال یافته از طریق هوا
نیز اهمیت دارند.
زمانی که وسایل پر کننده پاکت های شیر به طور کامل پاک
و ضدعفونی می شوند باز هم احتمال انتقال این باکتری ها
وجود دارد زیرا هنگام استفاده پیوسته از این تجهیزات دوباره
آلوده می شوند .این باکتری ها احتماالً از طریق سیستم خالء
یا مخازن به آنها وارد می شوند .تانک های که برای نگهداری
شیر پاستوریزه به کار می رود نیز می تواند منبعی برای آلودگی
شیر پاستوریزه باشد .دیواره تانک ها ممکن است شکاف ها
و فرورفتگی های میکروسکوپیک داشته باشد که باکتری ها را
در مقابل ضدعفونی کردن حفظ نمایند.
به هر حال حذف کامل باکتری های سرما گرا از شیر پاستوریزه
فقط با بکارگیری تکنولوژی بسته بندی آسپتیک امکان پذیر
است که وسایل و هوای در تماس با شیر پاستوریزه از آلودگی
به باکتری ها حفظ می شوند.

فصلنامه گاوداران شماره سی ونه

بهار 94

15

دستیابی به خوداتکایی تولید گوشت قرمزبا توسعه فرآیند اصالح ژنتیک دام ها

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت :در حال حاضر مقدار کمی گوشت
قرمز وارد می شود که با توجه به توان داخلی می توان در سال های آینده به خوداتکایی
در تولید و صادرات این محصول رسید هرچند اکنون در این مسیر قرار داریم.
حسن رکنی افزود :در سال های آینده باید به سمت صادرکننده گوشت قرمز حرکت کنیم
که این امر با توسعه فرآیند تولید و اصالح ژنتیک دام ها قابل تحقق است .ایرنا -فروردین94

اتحادیه اروپا پس از  30سال به پرداخت
یارانه شیر دامداران پایان داد

بر اساس اعالم رسمی کمیسر اتحادیه اروپا در امور
کشاورزی از پایان ماه جاری میالدی مصادف با  31مارس،
روز چهارشنبه  12-فروردین  1394خورشیدی -پس از 30
سال کمکهای اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان شیر به پایان
میرسد .فیل هوگان ،کمیسر اتحادیه اروپا در امور کشاورزی
در حالی این خبر را اعالم میکند که حدود  30سال این
حمایتها در حدی گسترده صورت میگرفت و حتی در
سال  2009میالدی  1000دامدار بلژیکی در بروکسل در
اعتراض به حجم کم کمکهای دولتهای اروپایی و افزایش
هزینههای تولید ،اقدام به ریختن شیرخام در معابر و مزارع
خود کرده بودند .ایانا –فروردین 94

تولید شیرخشک پایه گام موثری برای کاهش
واردات/صنایع شیرخام را به قیمت خریداری کنند

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت:
تولید شیرخام مازاد و تبدیل آن به شیرخشک پایه گام موثری

تغییر در نحوه صادرات شیرخشک

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد :یکی از مسائلی
که باید در سال جاری باید به آن توجه کنیم تغییر در شیوه
خرید ،تسهیل در صادرات شیر خشک و چگونگی پرداخت
بهای شیر خام به دامداران به صورت نقدی و یا غیر نقدی
است .سلطانی تاکید کرد :در سال گذشته هر شرکتی که شیر
خشک حاصل از خرید تضمینی شیر خام را از سازمان تعاون
روستایی خریداری می کرد باید ضمانت نامه ای برای حسن
انجام کار برای صادرات آن به سازمان ارائه می کرد و در
صورتی میتوانست ضمانت خود را بازپس بگیرد که برگ سبز
صادراتی شیر خشکی را که خریداری کرده بود دقیقا به همان
میزان به سازمان تعاون روستایی تحویل میداد .ایسنا -فروردین ۹۴

برای کاهش واردات این محصول به کشور است .حسن رکنی
روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه دولت
یازدهم برنامه حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی را
در دستور کار دارد ،افزود :برای حمایت از دامداران سال
گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به خرید شیر
خام مازاد برنیاز صنایع لبنی کرد تا حدودی جلوی ضرر و
زیان دامداران نیز گرفته شود .ایسنا -اردیبهشت 94

دستهای پشت پرده همواره بازار شیر را
متالطم میکند

رئيس اتحاديه گاوداران و گاوداران صنعتي خراسان رضوي
با اشاره به ثبات نسبی موجود در بازار شیر ،گفت :اما با
بیان وجود دستهای پشت پرده همواره بازار شیر را متالطم
میکند .فرشيد صراف عنوان کرد :در زمینه بهبود وضعیت
بازار شیر به ساماندهي قوي نیازمندیم تا قيمت شير به جايگاه
اصلي خود برسد که با محقق شدن این امر منافع به سود
توليدكننده و مصرفکننده خواهد بود .وی در ادامه با اشاره
به اینکه از آغاز اجرای طرح خرید تضمینی شیر خام از
سال گذشته تا کنون  17هزار تن شیر خام از دامداران استان
خریداری شده است ،تصريح كرد :ثبات در نرخ شير و بازار
آن در چند ماهه گذشته به دليل خرید تضمینی بوده است.
صراف به روند مثبت خرید شیر خام اشاره و بيان كرد :با
ادامه اين روند قيمت شير و وضعيت بازار كه همواره در
فصل تابستان با مشکالتی رو به رو میشد بهبود مييابد.
ایسنا 23 -اردیبهشت 94

صادرات  10هزار تن شیرخشک به کشورهای همسایه

تابستان امسال با مشکل بیماری دامی مواجه نمی شویم

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور گفت :با تمهیدات و کنترل های صورت گرفته از
سوی این سازمان تابستان امسال با مشکل بیماری های دامی حاد مواجه نمی شویم .داریوش جهان پیما درگفت و گو
با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص بروز برخی بیماری های دامی با شروع فصل گرما ،افزود :هر ساله برای کنترل
و مبارزه با بیماری های فصلی بهار و تابستان برنامه ریزی هایی از سوی سازمان دامپزشکی کشور انجام و اجرایی
می شود .ایرنا 2 -اردیبهشت 94
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رئیس اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان آنکه تاکنون  130هزار تن شیرخام مازاد بر نیاز صنایع از دامداران به شکل
تضمینی خریداری شده ،گفت :پس از فرآوری 10 ،هزار تن از شیر خشک تولیدی به کشورهای همسایه و حوزه خلیج
فارس صادر خواهد شد .سعید سلطانی سروستانی افزود :هم اکنون شیرخام مازاد توسط اتحادیه ها (مباشرین) در  7استان
کشور خریداری و برای تبدیل به شیرخشک به  10کارخانه طرف قرارداد ارسال می شود .ایرنا -اردیبهشت 94

حضور اعضای هیئت مدیره دامداران ایران در مشهد

اعضای هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران با حضور در اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی و دیداری با
مهندس فرشید صراف ،مدیر عامل اتحادیه ،پیرامون مسائل و مشکالت مربوط به تولید شیر و خرید تضمینی شیر در استان
بحث و گفتگو داشتند .دام نیوز -اردیبهشت 94
G A V D A R A N
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مقدمه
کشور ما از نظر جمعیت دام های سبک در رده های باالی
جهانی قرار داشته و از آنجاییکه معموالً گوسفند و بز ،قسمت
اعظم تغذیه خود را از مراتع دریافت می دارند ،بعلل گوناگون
و از جمله عدم تعادل بین علوفه تولیدی مراتع و تعداد دام های
استفاده کننده از بین منبع غذایی ،روز به روز میزان فرسایش
مراتع افزایش یافته و تولید علوفه آنها کاهش می یابد .چشم
انداز چنین روند تخریب ،جز بیابانی شدن عرصه مراتع کشور
و نابودی حرفه گله داری نخواهد بود.
برای جلوگیری از این فاجعه در حال وقوع ،عالوه بر اقداماتی
نظیر کنترل مراتع ،بازسازی و احیاء مراتع در حال تخریب،
ایجاد تعادل بین دام و مرتع و عملیاتی نظیر آبخوانداری،
آبخیزداری و غیره و آن هم با سرعتی بیش از روند تخریب،
بخش دیگر از این بازسازی به تغییر در مدیریت گله داری
کشور مربوط می گردد که این بخش از بازسازی شامل زیر
بخش های متعددی است که یکی از آنها تعیین «بهترین ترکیب
سنی و جنسی در گله های گوسفند و بز» می باشد.
در حال حاضر بعلت عدم رعایت این مهم در اغلب گله های
گوسفند و بز کشور ،همواره در گله ها ،تعدادی دام مصرف
کننده که تولیدی را به همراه ندارند حضور داشته که عالوه
بر فشار به مراتع کشور ،میزان درآمد گله دار را نیز کاهش می
دهند.
شرایط اجرا :
در اجرای این برنامه نیاز به مقدماتی است که اهم آن عبارتند
از:
• ممیزی مراتع و واگذاری آن به دامداران صاحب حق و
حقوق قانونی.
• برآورد میزان علوفه قابل برداشت از هر مرتع.
• برقراری طرح تعادل دام و مرتع.
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• توجیه دامداران منطقه به رعایت اصول برقرار شده بوسیله
کالس های ترویجی.
• قرار دادن اهرم هایی برای تشویق دامداران به رعایت موازین
علمی این برنامه مانند استفاده از کمک های دولتی و اعتبارات
بانک ها و غیره.
• کنترل مستمر و پیگیر از سوی مراجع دولتی ،تعاونی ها و
اتحادیه های مربوطه.
• فعال شدن تعاونی های مرتع داری و گله داری منطقه.
• برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت بازسازی و
احیاء مراتع.
• جلوگیری از تغییر کاربری مراتع و تبدیل آن به دیمزار.
• آمارگیری سالیانه از دام های هر منطقه.
• تعیین ترکیب بهینه دام های سبک و سنگین هر منطقه بر
حسب شرایط.
• سوق دادن دام های اقتصادی به سیستم بسته و تغذیه دستی
• انجام عملیات فراگیر اصالح نژاد ،برای بهره دهی بیشتر از
هر سر دام.
• تنظیم برنامه های آمیخته گری تجاری کنترل شده.
اما از آنجایی که اجرای موارد فوق با همه ضرورت ،نیاز به
زمان داشته و بایستی بتدریج صورت عملی بخود بگیرد ،لذا
برای جلوگیری از اتالف وقت با حداقل اطالعات از موارد
فوق می توان برنامه «بهترین ترکیب سنی و جنسی در گله های
گوسفند و بز» را به مرحله اجرا گذارد.
روش اجرا :
در اجرای مدیریت دام در مرتع و تعادل بین منابع غذایی و دام،
پس از بررسی پتانسیل تولید علوفه مرتع و سایر منابع غذایی
منطقه و تطبیق آن با تعداد واحد دامی قابل نگهداری در مرتع
مورد نظر (مقصود مراتعی که توسط گوسفند و بز مورد تعلیف
قرار می گیرد) ،ترکیب سنی و جنسی متعادل برای گله های
G A V D A R A N

گوسفند و بز بشرح زیر پیشنهاد می گردد:
الف -گوسفند:
برای سهولت در تفهیم محاسبات ،یک گله گوسفند با 100
رأس میش مولد در نظر گرفته شده که سایر گروه های سنی و
جنسی نیز بر همان مبنا آمده است ،ضمن اینکه:
• ترکیب گله بالفاصله پس از پایان زایش در جدول زیر آمده

است.
• ضریب بره گیری  80درصد محاسبه شده است.
• در جدول یک گله فرضی با تعداد هر یک از گروه های
سنی و جنسی همراه با درصدهای مربوطه ذکر شده است که
بر اساس این درصدها هر نوع گله ای را با هر تعداد می توان
بر مبنای آن ساماندهی نمود.

توضیحات:
در ترکیب جدول فوق ،تا زمان قوچ گذار ،حدود  20درصد از
ماده های جایگزین (در مثال فوق  5رأس) حذف و  80درصد
بقیه از ماده های جایگزین (در مثال  20رأس) در گروه میش
های مولد قرار گرفته و به همین تعداد از میش های  6/5ساله
(پس از از شیر گرفتن بره ها) حذف نمایند .به این طریق اوالً
ترکیب گله همیشه ثابت و در حد علوفه موجود مرتع بوده و
ثانی ًا هر ساله  20درصد میش ها حذف و ماده های جایگزین
بجای آنها در گله قرار می گیرند ،بطوریکه حداکثر از هر میش
 5بره گرفته شده و در سن  6/5سالگی از گله حذف می شوند.
از نرهای جایگزین هرساله  50درصد (در مثال یک رأس)
جایگزین قوچ مولد شده و به همین تعداد پیرترین یا بدترین
قوچ های گله حذف می گردند که این امر موجب تسریع در

ژنراسیون های جدید گله خواهد شد.
گوسفندان مازاد هر گروه سنی و جنسی در اولین فرصت به
پروار بسته شده و یا به فروش خواهند رفت که به این ترتیب
هیچگونه فشار اضافی به مرتع یا منابع غذایی وارد نخواهد
شد.
ترکیب گله گوسفند در پایان دوره سالیانه:
از نظر کمی ،بیشترین فراوانی هر گله گوسفند از نظر جمعیتی،
پس از اتمام زایش بوده که در طی سال و بتدریج بر اثر عواملی
نظیر جایگزینی ،حذف ،فروش و تلفات کاهش پیدا نموده و
نهایت ًا در آستانه قوچ گذاری ،جمعیت گله گوسفند معموالً به
حداقل در طول سال می رسد .در این زمان ترکیب گله به
شکل دیگری در خواهد آمد که حالت بهینه و متعادل آن بشرح
جدول شماره  2خواهد بود.
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با استفاده از جدول فوق و متعادل نمودن گله در قبل از فصل
قوچ گذار بر آن اساس ،می توان به نتایج جدول شماره 1
دست یافت.
ب -بز :
در مورد بزها ،یک گله با دارا بودن  60رأس بز ماده مولد ،مبنا
قرار داده شد و سایر گروه های سنی و جنسی بر این اساس
محاسبه گردید.
در جدول شماره  ،3موارد زیر ملحوظ شده است.
ترکیب گله بالفاصله پس از پایان زایش در جدول مربوطه

درج گردید.
ضریب بزغاله گیری با توجه به چند قلوزایی در بزها حدود
 97درصد محاسبه شد.
برای سهولت توجیه ،یک گله فرضی بز ،در ترکیب متعادل
سنی و جنسی همراه با درصدهای آن بعنوان مثال آمده که قابل
تعمیم در گله های بزرگتر یا کوچکتر هم می باشد.
چون بعضی از گله داران بزها را همراه گوسفند در یک گله
نگهداری می نمایند این ترکیب متعادل قابل اجرا در چنین گله
ها هم بوده و مغایرتی ایجاد نمی نماید.

توضیحات:
از ماده های جایگزین تا زمان شروع جفتگیری  16/67درصد
(در مثال  )3حذف و بقیه  83/33درصد باقیمانده (معادل 15
رأس در مثال فوق) در گروه بز ماده مولد قرار گرفته و به
همان تعداد ،از بزهای مولد پیر ( 5/5ساله) یا مریض ،پس از
شیرگیری بزغاله ها ،حذف می گردند که به این ترتیب بزهای
ماده مولد که هسته اصلی تولیدات هستند ثابت مانده و هر
ساله  25درصد از پیرها حذف و به همین تعداد ماده جایگزین
جوان در گله مادری وارد می شوند ،بنابراین از هر بز ماده
مولد 4دوره زایش (سالیانه) بزغاله گیری می شود.
از بز نر جایگزین هر ساله  50درصد آن (در مثال معادل یک
رأس) جایگزین پیرترین یا بدترین بز نر مولد شده و 50
درصد بقیه و بز نر حذف شده از گله خارج می گردند.
با فروش به موقع بزها و بزغاله های مازاد ،تعداد افراد گله در
حداقل ظرفیت نگه داشته شده و با علوفه و مواد غذایی مرتع
تناسب خواهد داشت.
ترکیب گله بز در پایان دوره سالیانه:
گله های بز نیز مانند گوسفندان ،بیشترین فراوانی را پس از

اتمام دوره زایش کسب نموده و کمترین فراوانی جمعیتی هم
در ابتدای فصل باروری اتفاق می افتد.
ترکیب گله در این زمان از حالت جدول شماره 3تغییر یافته و
بصورت دیگری ظاهر می گردد که حالت متعادل و مناسب آن
در جدول  4آمده است.
در ابتدای فصل باروری با متعادل نمودن گله های بز بر پایه
درصدهای محاسبه شده در جدول شماره  ،4می توان انتظار
یک گله متعادل را در پایان فصل زایش داشت.
موارد تکمیلی:
بدیهی است فاکتور بره گیری یا بزغاله گیری سالیانه از عوامل
مهم در تنظیم جداول ترکیب متعادل سنی و جنسی گله های
گوسفند و بز می تواند باشد ،که این فاکتور بر اساس نحوه
مدیریت ،تغذیه ،نژاد ،منطقه و سایر عوامل متغییر بوده و حتی
در یک منطقه از هر گله ای تا گله دیگر متفاوت است.
آنچه در جداول شماره  1تا  4محاسبه گردیده ،بر مبنای
معیارهای متداول در گله های سنتی و متکی به مرتع و در
شرایط متوسط و یکبار زایش در سال تنظیم شده که شاید در
مورد همه مناطق گله داری کشور صادق نباشد ،لذا برای آنکه
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هر گله دار بتواند در شرایط مختلف کشور با توجه به تغییراتی
که در بره گیری یا بزغاله گیری مناطق مختلف و یا گله های
مختلف و در سال های خشکسالی و ترسالی وجود دارد ،گله
خود را با ترکیب متعادل تطبیق دهد ،جداول تکمیلی شماره 5
و  6می تواند راهنمای خوبی برای حاالت مختلف بره گیری
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یا بزغاله گیری گله و تنظیم ترکیب متعادل گله باشد.
این جداول ترکیب متعادل سنی و جنسی گله های گوسفند و
بز را پس از اتمام زایش مشخص نموده و بر اساس درصدهای،
منظور شده ،هر گله ای را با هر جمعیت گوسفند یا بز می توان
بصورت تعادل در آورد.
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آیامیدانیدکه
آیا می دانید یک فیل بالغ روزانه  220کیلوگرم غذا و
 200لیتر آب مصرف می کند؟
آیا می دانید که خرگوش بیابانی می تواند با سرعت 40
کیلومتر در ساعت بدود؟
آیا می دانید که بلندی زرافه ها به  6متر
می رسد؟

آیا می دانید که کوسه ها فقط از دلفین ها به صورت
توجیه :
همانطور که قب ً
ال تذکر داده شده ،یکی از معضالت گله داری
کشور ،عدم تناسب ترکیب گله و وجود تعدادی دام غیر
تولیدی و مصرف کننده در گله ها می باشد که هم میزان
مصرف موادغذایی را افزایش داده و هم مقدار بهره وری از هر
سر دام مولد را کاهش می دهد.
بسیار دیده شده که گله داران مازاد بر نیاز ،قوچ ،شیشک و
بز نر و همچنین نوزادان نر و ماده را بمدت طوالنی نگهداری
نموده و یا از حذف ماده های مولد پیر و دارای نقائص جسمی
و ژنتیکی خودداری می نمایند .ماده های مولدی که به طور
تناوب قصر می مانند ،یعنی اینکه یکسال در میان بارور می
شوند ،موجب افزایش هزینه گله دار و کاهش درآمد هستند
و یا اینکه نوزادان نر و ماده ای که پس از شیرگیری برایشان
تعیین تکلیف نشود و همچنان در گله نگهداری شوند ،موجب
افزایش فشار به مراتع شده و دام های اصلی از دریافت تغذیه
مناسب محروم می گردند.
در برنامه حاضر سعی گردید ،تمام جوانب رعایت گردیده
و هر گروه سنی و جنسی در حد نیاز با پیش بینی بیماری،
تلفات ،حذف و نهایت ًا ماندگاری مناسب ،بدون افزایش ظرفیت
22
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که متأسفانه اغلب گله داران در سال های ترسالی به آن رو
آورده و در خشکسالی ها که متعاقب ًا پیش می آید ،در تأمین
هزینه ها عاجز مانده و در نتیجه دچار تلفات و خسارت فراوان
شده و گله یا کام ً
ال از بین رفته و یا به حداقل غیر اقتصادی
کاهش می یابد.
در روند این برنامه ،با تثبیت جمعیت گله در حد تولیدات
علوفه محل پرورش ،تحمل خشکسالی ها آسانتر و از سوی
دیگر با حذف نوزادان نر و ماده مازاد پس از ریگا (از شیر
گیری) و همینطور ماده ها و نرهای مولد حذفی و در همین
زمان و هدایت آنان به واحدهای پرواربندی ،از فشار به مراتع
کاسته شده و ضمن تولید گوشت قرمز با کیفیت مناسب،
درآمد قابل قبولی هم برای گله دار خواهد داشت.
بهرحال معضالت گله داری کشور و بخصوص وضعیت
نامناسب مراتع که تأمین کننده اصلی تغذیه دام های کوچک
کشور هستند ،ایجاب می نماید هرچه زودتر با تعیین استراتژی
مناسب و تعریف شده ،در راه بهبود این حرفه که جمعیت
کثیری بطور مستقیم و غیرمستقیم از آن ارتزاق می نماید و
حذف آن از چرخه اقتصادی کشور ،مشکالت زیادی را پدید
خواهد آورد ،فعاالنه تصمیم گیری و اقدام نماید.
G A V D A R A N

طبیعی می ترسند؟

آیا می دانید که تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون ،کور رنگ
هستند؟
آیا می دانید که الک پشت ها تا زمانی که
زنده اند در حال رشد اند؟
آیا می دانید که کوچکترین پرنده ی دنیا
مرغ مگس خوار است و فقط در نیم کره ی
غربی یافت می شود؟
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آیامیدانیدکه
آیا می دانید کوسه ها می توانند تا فاصله ی  50کیلومتری
را حس کنند؟
آیا می دانید که گوش جیرجیرک روی پاهایش
است

آیا می دانید که در جهان بیش از  ۵۵هزار گونه
مورچه وجود دارد

آیا می دانید که شکالت بر بدن سگ اثر
منفی می گذارد و می توان با کمی شکالت
یک سگ را کشت

آیا می دانید که
سگ ماهی دریاچه بیش از  ۱۵۰سال عمر می کند می کند
آیا می دانید که پروانه هنگام نشستن بر روی گل بال های خود را به

صورت عمود نگه می دارد تا توجه پرندگان حشره خوار را جذب نکند؟

آیا می دانید که کرم ها از روی بو محیط شب و روز را تشخیص می دهند؟
آیا می دانید که جغدها قادر به حرکت دادن
چشمان خود در کاسه چشم نمی باشند

آیا می دانید که مار میتواند تا نیم ساعت
بعد از قطع شدن سرش ،نیش بزند
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مقدمه:
با توجه به محدوديتهاي توليد علوفه در مناطق گرم و خشك،
شناسايي و معرفي ارقام علوفهاي سازگار با اقلیم منطقه حایز
اهمیت بسیار می باشد .ارزن يكي از زراعت های سنتي در
نواحي خشك و نيمه خشك در مناطق گرمسيري محسوب
ميشود كه از تحمل بااليي نسبت به تنش خشكي و شوري
برخوردار است .ارزنها در بين غالت پس از گندم ،برنج،
ذرت ،جو و سورگوم در رتبه ششم اهميت قرار دارند.
در چند سال اخیر منتهی به سال  1391هيبريدگونه ای ارزن
بهنام  Nutrifidتوسط وزارت جهاد كشاورزي از استراليا
وارد كشور شده و كشت آن در نواحي خشك و نيمه خشك
كشور ترويج گردیده است ،اما تاکنون در رابطه با تعيين ارزش
غذايي علوفه آن در شرایط کشور اطالعات علمی چندانی
منتشر نشده است.
از آنجا كه در مناطق گرم وخشك نظیر خراسان رضوی،
تنش گرمايي و شوري آب سبب محدودیت كمی و كيفي
محصوالت علوفهای ميگردد ،شناسايي و استفاده از ارقام
علوفهاي متناسب با اين اقليمها ميتواند ضمن كاهش هزينه
توليدات دامي ،سبب حفظ بهتر منابع آب و خاك گردد .در
حال حاضر ميزان توليدات دامي در اين مناطق به شدت تحت
تأثير محدوديت توليد علوفه قرار گرفته است  ،لذا با عنايت
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به محدودیت منابع آب از یک طرف و ضرورت تأمین علوفه
جهت حفظ صنعت دامپروری از طرف دیگر ،دستیابی به ارقام
علوفه ای با نیاز های آبی کمتر امری ضروری محسوب می
شود.
استفاده از علوفه ارزن
علوفه ارزن میتواند به صورت چرای مستقیم مورد مصرف
دام قرار بگیرد و یا به روش مکانیزه برداشت و به صورت تازه
یا سیلو شده مورد مصرف قرار گیرد.
برخالف سورگوم و سودان گراس ،ارزن نوتریفید حاوی
پروسیک اسید و اگزالیک اسید نبوده و غلظت آلکالوئیدها در
آن پایین است که باعث خوش خوراکی آن شده و اثر مثبت
بر سالمت دام دارد.
نحوه کشت علوفه و میزان توسعه اندامهای گیاهی در زمان
برداشت از فاکتورهای اصلی مؤثر بر خصوصیات شیمیایی و
تجزیهپذیری در علوفههاست.
در آزمايشي كه در آزمايشگاه بخش علوم دامي مركز تحقيقات
كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي انجام شد ،مقدار
پروتئين خام  % 9/5و مقدار  NDFو  ADFآن بهترتيب%56/4
و %27/4در ماده خشک علف ارزن بهدست آمد.
در آزمايشي دیگر که بر روي  12نوع علوفه انجام دادند قابليت
هضم ماده خشك در شرايط آزمايشگاهي ( )IVDMDبراي
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ارزن مرواريدي  %73بهدست آمد كه باالتر از سورگوم ،يوالف
و جو بود.
در آزمايش ديگري قابليت هضم ظاهری ماده خشک
( )VDMDعلوفه ارزن مرواريدي معمولي و ارزن با رگبرگ
اصلي قهوهاي و ليگنين كم را تعیین كردند که در ارزن دارای
رگبرگ قهوهاي بيشتر از ارزن معمولي بود ( %69/2در مقابل
.)%66/3
میزان قندهاي محلول در ساقه ارزن مرواريدي همبستگي مثبتي
با توليد گاز در ساعتهاي  24 ،12و  36داشت ،اما در مورد
ديواره سلولي اين همبستگي منفي بود .در ارزن مرواريدي
اسيدهاي فنلي همبستگي معنيداري با توليد گاز ساقه كامل يا
ديواره سلولي نداشتند.
در آزمایشی با افزودن  Lactobacillus plantarumو
 Enterocuccus faeciumبه علوفه ارزن مرواريدي آن
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را در مقیاس آزمايشگاهي سیلو نموده و طی روزهای مختلف
پس از سیلو کردن ( 16 ،8 ،4 ،2و  45روز) آن ها را مورد
ارزیابی قرار دادند .در این تحقيق  pHسيلوها در روز دوم
پس از سيلوسازي به كمتر از  4رسيد در حاليكه در سيلوهاي
بدون افزودني اين  pHپس از روز هشتم حاصل شد.
از آن جایی که بخش تحقیقات علوفه در این راستا مطالعاتی
را آغاز نموده است که از آن جمله دستیابی به ارقامی از ارزن
علوفه ای امید بخش می باشد ،پژوهش انجام شده در مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جهت
تعیین ارزش غذایی این محصول و تعداد برداشت علوفه ارزن
مرواریدی پیشنهادات زیر را گزارش نموده است  :با توجه به
کاهش در برخی مواد مغذی و عملکرد چین دوم در مقایسه با
چین اول به نظر می رسد :
 -1برداشت طی چین های مختلف در صورت استفاده از
علوفه تازه یا چرای مستقیم دام توجیه پذیر است.
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 -2در صورتی که میزان عملکرد علوفه یا تولید ارزن علوفه
ای به منظور تهیه سیالژ باشد ،برداشت ارزن علوفه ای فقط
طی یک چین در شرایط آب و هوایی مشهد مناسب تر به نظر
می رسد.
 میانگین ارتفاع  ،عملکرد در متر مربع  ،ماده خشک ()DM ،ماده آلی ( ، )OMنیتروژن ( ،)Nنیتروژن غیر پروتئینی

( ،)NPNنیتروژن پروتئین حقیقی ( ، )TPدیواره سلولی
( ، )ADFدیواره سلولی بدون همی سلولز ( )NDFو چربی
خام (( )EEگرم بر کیلوگرم ماده خشک )  ،در چین های
مختلف ارزن مرواریدی
 انحراف استاندارددر هر ستون اعدادی که حروف مشابه ندارند دارای اختالفمعنی داری می باشند ) P ≤ 0/05 ( .

جدول تخصصی شماره 39

عمودی
 .1بیماری انگلی دستگاه گوارش حیوانات که توسط تک یاخته کوکسیدیا ایجاد می شود
 .2گاو شیر طالیی
 .5سارخک

 .8ذات الریه

 .3جنس گوسفند

 .6به اصطبل نگهداری گاوها گویند

افقی
 .1ویتامین B12
 .2گونه و جمعیت دارای ژن مشترک
 .3عادت کرده
.4بهترین فصل زایش گوسفند
 .5تنها نژاد ایرانی گوسفند فاقد دنبه

 .6از لوازم همزمان سازی فحلی دارای هورمون
 .7نژادی از گوسفند که دارای بدنی بلوکی و فاقد شاخ
 .8جایگزین شیر گوساله ها
 .9بخش اعظم کنسانتره

طراح  :مهندس افسانه اسماعیل زاده

 .4نژاد گاو چند منظوره بومی ایران

 .7روده کور

 .10آنزیم انعقاد شیر
 .11ماده ضدعفونی کننده بند ناف

 .12عنصری که میزان آن در شیر بیشتر از خون است
تری دارد و معموال به صورت ساختارهای منفرد و در یک
تخمدان یافت می شود
 -9آنزیم موجود در دانه های کتان نارس
 -10از وسایل آزادکننده پروژسترون

 -11کنجاله آن در حیوانات غیرنشخوارکننده تقریبا غیر قابل
هضم است
 -12معمول ترین نوع از پروتئین های شیر

پاسخ این جدول در صفحه 40موجود است .
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زندگی جدید و وسیع شهری و مصرفی با مدد از امکانات
مصنوعی فراهم شده در مقابل عوامل طبيعي كه برخي از آنها
نياز به سازش دارند قد علم کرده اند .در اين رهگذر برخي از
اين عوامل مشغولند تا شرايط زيست را براي بشر سخت تر
نمايند كه نياز به توجه ويژه و تدوين استراتژي مناسب دارند.
پديده كم آبي ،گرم شدن زمين و بيابانزائي از جمله اين عوامل
مهم مي باشند .اينكه با تكيه به تجربيات قديمي و مدد جستن
از دانش روز مي بايست براي محيط زيست خود فكر كرد
بديهي بنظر مي رسد .بيابان و رشد بي رويه بيابان ها يكي از
مشكالت زيست محيطي است كه شرايط را براي تأمين معاش
در اين حوزه ها سخت تر مي نمايد .شواهد تاریخی متعددی
گویای این حقیقت است که بیابان نشینان کشورمان از دیرباز
نیازهای خود را از درون همین دشت های خشک و لم یزرع
مرتفع می ساختند .دشت های کویری با داشتن استعدادهای
بالقوه می توانند مورد استفاده معقول انسان ها قرار گیرند که
استفاده از دام سازگار یکی از آنها است .شتر حیوانی است که
به حق یکی از موهبت های الهی در پهن دشت کویر است زیرا
این حیوان از لحاظ جسمانی و تغذیه ای برای زندگی سخت
و طاقت فرسای کویری مهیا شده است.
آینده نگاری تالشی نظام مند برای نگاه به آینده بلند مدت در
حوزههای دانش ،فناوری ،اقتصاد ،محیط زیست وجامعه است.
آیندهنگاری حاصل تالقی و همگرایی سه دسته مفاهیم یا
حوزه های مختلف برنامه ریزی ،آینده پژوهی و شبکه سازی
می باشد .نظر به ضرورت پرداختن به تولید داخلی و بالندگی
ملی ،کنکاش برای یافتن نگاهی نو به برخی از منابع برای
ورود جدی به عرصه های تولید ضروری است .از این منظر
شتر حیوانی با پتانسیل هایی مثال زدنی است این حیوان بی
نظیر دارای توانی فوق العاده برای سازگاری با شرایط سخت
و کویری است که با حداقل نیاز ،محصوالتی سالم و ارگانیک
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تولید می کند که بعنوان غذا هایی عملگرا با رویکرد دارویی
توان عرض اندام در بازار های داخلی و خارجی را دارد .از
این مسیر با افزایش توان تولید کننده می توان برای افزایش
راندمان تولید در مراتع فقیر با استفاده از تکنیک های آبخیز
داری و احیاء مرتع به احیاء بیابان ها پرداخت و در مناطقی
ایجاد اشتغال نمود که یافتن شغل و کسب درآمد درآنجا ،بسیار
مهم و ضروری است .همچنین در صورت هوشیاری با تکیه بر
دانش بازار ،برنامه صادراتی محصوالت تولیدی را نیز تدوین
نمود.
در مقاله هاي پياپي سعي می گردد ،در کنار بر شمردن
پتانسیل های شتر با نگاه خريدار ،استفاده از این پتانسیل ها
برای رفع نیاز کشور مورد كنكاش قرار گيرد .اين نگاه مي
تواند با تکیه بر محوریت دانش و تالش برای ارتقاء شتر
داری سنتی و پرورش و اصالح نژاد شتر در سطح گله های
روستایی ،شروع فعالیت فقر زدائی با محرومیت اجتماعی
فرهنگی  ،افزایش سطح آگاهی های عمومی ارائه یارانه های
دولتی و نهادهای دامی بر ای جلب اعتماد عمومی پرورش
دهندگان ،ارائه حمایت های دولتی ،آموزش های مهارتی ،
ارائه علوم و تکنولوژی به زبان ساده و ترویجی ،و افزایش
سطح رفاه و اشتغال در روستاهای کویری و بیابانی در راستای
توسعه پایدار کشور ،توجه جدی به شتر داری نوین با دادن
مجوز به افراد عالقمند وذیصالح و پشتیبانی فنی و اعتباری با
دادن وام های مناسب به آنها ،گسترش پژوهش در خصوص
ابعاد مختلف شتر و محصوالت آن ،آموزش مناسب و به روز،
گسترش فرهنگ عمومی برای توجه جدی به محصوالت شتر،
طراحي شود .در این سری از مقاالت سعی براین است که
ضمن بر شمردن برخی از نیاز های کشور به امکان استفاده
از پتانسیل های شترجهت کمک به رفع برخی از نیازها اشاره
شود ،نیاز کشور را از اين منظر بطور خالصه ،می توان نیاز به
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تولید ثروت ،نیاز به تولید علم ،نیاز به تولید شغل ،نیازبه تولید
پروتئین حیوانی ،نیاز به دام سازگار با بیابان ،نیاز به دام سازگار
با کم آبی ،نیاز به صادرات برای جایگزینی با صادرات نفت و
بالندگی علمی دانست که می توان از پتانسیل های شتر برای
نیل به مرتفع نمودن این نیازها استفاده نمود .چگونگی استفاده
از این پتانسیل ها برای دست یابی به اهداف یاد شده نیازمند
باور ،برنامه ریزی ،آینده نگاری ،همت مسئولین و تأمل برای
راه اندازی چرخه کار و کوشش در راستای نظام مند کردن ،
حمایت برای ایجاد کسب وکار مناسب ،توجه جدی به شتر
داری نوین در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان،
نگاه به محصوالت ارزشمند و ارگانیک شتر برای کمک به
سالمت جامعه و  ...می باشد .که مهم را می توان بطور کلی
در دو موئلفه احیاء برنامه ریزی شده شتر داری سنتی و رشد
پایدار شتر داری نوین در نظر گرفت .در نخست بطور مختصر
به پتانسل های شتر اشاره می گردد.
الف -مختصری از پتانسیل های شتر در ابعاد مختلف:
الف -1-شتر:
شتر از سلسله یا فرمانرو ( )Kingdomجانوران ،در
شاخه( )Phylumطنابداران ،رده( )Classپستانداران  ،راسته
( )Orderجفت سمان ،خانواده( )Familyشتر سانان ،سر
رده( )Tribeکاملوس یا شتر قرار دارد که در این سررده دو
جنس الف-شتر های دنیای قدیم ()Old World Camels
یا جنس آسیائی-آفریقایی که خود دوگونه شتر تک کوهانه
 Camelusdromedariusو شتر دو کوهانه (Camelus
 )bactrianusرا شامل می شود .ب -شتر های دنیای جدید
( )New WorldCamelsیا شتر آمریکای جنوبی که دارای
چهار گونه زیر می باشند -1 .الما گوانوکو یا گواناکوor
-2 )Guanaco LamaGuanacceالما ویکوگنا یا ویکونا
 ) )Lama vicugna Or Vicunaکه هر دو گونه وحشی
می باشند -3.الما الما یا الما گالما ( Lama Lama Or
 -4 )Lama glamaالما پاکوس یا آلپاکا )or Alpaca
 )Lama pacosکه هر دو اهلی شده اند .طبق آمار سال
 2009فائو ،بیش از  26میلیون نفر شتر در جهان وجود دارد
که از این تعداد بیش از  85درصد در آفریقا و حدود  4میلیون
نفر در آسیا و  152هزار نفر در ایران زندگی میکنند .با شناخته
تر شدن نقش مقاومتی شتر در برابر شرایط سخت و سایر
پتانسیل های مهم آن آمار شتر در جهان رو به افزایش است.
در ایران از قدیم شتر های دنیای قدیم وجود داشته اند و شتر
تک کوهانه در چهارده استان( عمدت ًا جنوب و جنوب شرقی )
و شتر دو کوهانه با حدود کمتر از  300نفر در عمدت ًا در استان
اردبیل وجود دارد.
الف -2-مختصری از پتانسیل های فیزیولوژیکی:
شتر حیوانی با پتانسیل هایی مثال زدنی است این حیوان بی
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نظیر با خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیکی خود دارای
توانی فوق العاده برای سازگاری با شرایط سخت و کویری
است .شتر با داشتن پاهایی بلند عالوه بر مصون ماندن از باز
تابش گرما بیابان با پاها و گردنی دراز از سرشاخه های درختان
شوری پسند و نیز خارهای کوتاه بیابان می تواند تغذیه کند.
حفرات سینوسی جمجمه شتر به نوعی است که با گردش هوا
در آن مغز شتر که در معرض گرمایی شدید است محافظت
می گردد .بين وزن پاهاي شتر و قطر پاها رابطه خاصي است،
به همين علت شترها بر خالف حيوانات سم دار در شن فرو
نمي رود و قادر است در عمق تپه هاي ماسه باديبه حركت
خود ادامه دهد .قسمت باالي كمر در پشت باريك است و
بنابراين در گرمترين ساعات روز كه آفتاب كام ً
ال عمودي مي
تابد سطح كمي از بدن آن در تماس با پرتو مستقيم خورشيد
قرار مي گيرد .یکی از خصوصیات خون شتر ،با ثبات بودن آب
موجود در پالسمای آن می باشد .حتی در شرایط خشکی و بی
آبی ،آب پالسمای خون از  90درصد کمتر نمی شود .بنابراین
کاهش ناچیز آب پالسما این قدرت را به شتر می بخشد که
گردش خون را در هر شرایطی به حالت متعادل حفظ کند .این
موضوع برای سایر دام ها در گرمای شدید مقدور نمی باشد.
بر خالف پستانداران دیگر که گلبول های قرمز کروی شکل
دارند ،گلبول های قرمز شتر ،تخم مرغی شکل می باشد .فرم
مخصوص گلبول های قرمز در شرایط دهیدراته ،جریان آن ها
را در رگ های خونی تسهیل می کند .هم چنین این گلبول
ها خاصیت جذب آب فوق العاده باالیی دارند ،آنها قادرند تا
 240درصد حجم طبیعی خود آب جذب کنند ،در صورتی
که جذب  130درصد آب به وسیله گلبول های قرمز سایر
پستانداران ،آن ها را به حالت انفجار می رساند .در اثر کم آبی
فرمول میکروبی و تک یا خته ای شکمبه شتر تغییر نمی کند،
اما این فلور طبیعی در گوسفند شدیدا ً تغییر کرده و تعداد آن
کاهش می یابد .شتر کمتر از سایر حیوانات ،آب مصرف شده
را تلف می کند و قادر است از طریق روده بزرگ و کلیه میزان
آب و نمک بدن را تنظیم کند .با افزایش درجه حرارت محیط،
درجه حرارت بدن شتر نیز افزایش می یابد بنابراین اختالف
درجه حرارت کم شده و انرژی کمتری جهت تعریق مصرف
می کند و سپس در شب که دمای محیط کاهش می یابد
حرارت را از دست می دهد .شتر می تواند تا درجه حرارت
 47درجه سانتی گراد عرق نکند بنابراین آب را در بدن خود
ذخیره کرده و آب تبخیر شده دوباره جذب پوست می شود.
بیشترین ذخیره بافت چربی شتر در کوهان آن جمع می شود.
بنابراین چربی در زیر پوست بدن حیوان ذخیره نشده ،در
نتیجه به تعدیل حرارت بدن کمک می کند .همچنین در مواقع
تشنگی شدید ،با تجزیه ی چربی های کوهان مقدار زیادی آب
به دست می آورد .گاو از طريق مدفوع خود  20تا 30لیتر آب
G A V D A R A N

در روز از دست مي دهد .و این میزان درشتر1/3لیتر آب در
روز است .تنظيم حرارت در شتر تا حد زيادي را تحت تأثير
آب آشاميدني قرار دارد شتر در برابر کمبود آب دارای تحمل
زیادی می باشد و مي تواند در شرایط کم آبی يك سوم وزن
بدن خود را از دست بدهد بدون اینکه بیمار گردد .شتر نسبت
به تغييرات دمای محیط واكنش نشان مي دهد در صبح هنگامي
كه كوير سرد است درجه حرارت بدن شتربه  34درجه سانتي
گراد کاهش می یابد در اواخر بعد از ظهر دماي بدن به 42
درجه سانتي گراد مي رسد .شتر با افزایش دمای و جلوگیری
از عرق کردن بدن موجب صرفه جویی آب و استفاده از آن
گردد در این حالت دماي باالي خون ممکن است آسيب
دائمي به سلول هاي مغز و شبكيه چشم وارد آورد در این
حالت شتر با بخار آب هوای بازدم خود که بمدت طوالنی در
بینی نگهداری می شود سبب خنک شدن شبکه کاروتید تغذیه
کننده مویرگ های مغز و شبکیه می شود .کوهان شتر از طرفی
بعنوان عايق گرما در پرتو سوزان خورشيد عمل می نماید و
از طرف دیگر در زمان کم آبی چربي مي سوزد و هيدروژن
آزاد مي گردد كه با اكسيژن موجود در هوا تركيب شده و توليد
آب مي نمايد ،چيزي حدود  21ليترآب از 20كيلوگرم چربی
حاصل می گردد .شتر شرایط بی آبی را تا سه هفته تحمل می
نماید .كليه شتر داراي حلقه هاي طوالني از لوله هنله است
که موجب كاهش توليد ادرار می گردد .نمک نیز به خوبی
توسط كليه شتر باز جذب می گردد .شتر مي تواند ادرار با
غلظت نمكی دو برابر نمك آب دريا دفع نماید همچنین قادر
است آب شور را بنوشد بدون اينكه هيچ گونه عوارض جانبي
برایش اتفاق افتد .همچنین شتر در حالت کم آبی قادر به شیر
دهی می باشد.
الف  -2-مختصری از پتانسیل های رفتاری و تغذیه ای
شتر نسبت به ساير گياه خواران قادر به استفاده بهينه و مؤثر از
علوفه هايي با کيفيت ضعيف با درصد فيبر باال مي باشد ،زيرا
به مدت بيشتري حتي تا  72ساعت آن را در معده خود نگه
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می دارد تا هضم شود ،بنابراين بهره وري بااليي در تبديل مواد
اوليه با کيفيت پايين به ماده با ارزشي نظير شير دارد .در یک
اکوسیستم بیابانی ،شتر یکی از عناصر مهم ،ضروری و تأثیر
گذار بر طبیعت است .شتر با توجه به عادات و رفتار غذایی در
حین چرا از هر گیاه مقداری برداشته و به سراغ گیاه دیگر می
رود برخالف سایر دام ها در یک جا ثابت نمی ماند و بصورت
دایره ای در محدوده ای حرکت می کند ،با استفاده از سرشاخه
های خشبی و مصرف گیاهان خاردار در هرس گیاهان بیابانی
مفید است .عمل استقرار بروز مرتعی در زیر پای شتر و ایجاد
چاله در زیر پای آن در جمع آوری نزوالت و تأمین رطوبت
جهت زاد آوری بزور از دیگر خاصیت شتر در مرتع است
چنانچه مرتع مختص شتر ظرفیت یابی شود و براساس ظرفیت
تعیین شده شتر وارد مرتع شود ضمن اصالح و احیاء مراتع به
وسیله این دام  ،درآمدی نیز برای عشایر و کوچ نشینان مناطق
بیابانی ایجاد می شود.
اين حيوان گياهان شور پسند و بوته ای را بسيار مي پسندد و
نياز به  20 -15کيلو گرم علوفه خشک در روز دارد .نسبت به
کم آبی مقاوم است و قادر است از يک منبع آبي  20کيلومتر
فاصله گرفته وسپس مراجعت کند .نياز آبي شتر با توجه به
فصل و نوع علوفه متفاوت است به طوريکه در تابستان بين
 70-60ليتر ودر زمستان بين  35 -30ليتر آب در روز نياز
دارد  .اين حيوان مناطق کم شيب و زمين های نرم و شني را
که حداکثر شيب آن  30درصد باشد مي پسندد .چرای برنامه
ریزی شده شتر در مراتع بیابانی  ،از انهدام پوشش گیاهی
جلوگیری نموده و با کمک به تولید پایدار روند بیابان زایی
را کنترل می نماید.
شتر در مقایسه با سایر دام ها دارای باالترین ضریب تبدیل
علوفه به گوشت بوده و راندمان الشه آن  %55-70است که
در مقایسه با گاو ( ،)%45-60گوسفند و بز ( )%40-55باالتر
می باشد.
منابع مقاله در آرشیو دفتر مجله موجود می باشد.
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تولید نیترات و اثرات آن در نشخوارکنندگان

آیامیدانیدکه

سهیل یوسفی  ،فرزانه محمدی /دانشجویان دکتری گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

آیا می دانید نوزاد تازه متولد شده ی وال بزرگتر از یک
فیل بالغ است؟
آیا می دانید که یک فیل قادر است پنج تن بار را به
آسانی حمل کند
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مقدمه:
نیترات ترکیبی است شیمیایی که به صورت طبیعی در ساختار بدن
موجود زنده نیز تولید می شود .برای گیاهان منبع مهم نیتروژن
برای پروتئین سازی به حساب می آید .برای باکتری ها نیز به
عنوان منبع نیتروژنی استفاده می شود .باکتری های دستگاه
گوارش در تک معده ای ها و نشخوار کنندگان (چند معده ای ها)
از نیترات موجود در آب و غذای مصرفی استفاده می کنند و بر
روی آن تغییراتی ایجاد می کنند تا نیتروژن آن قابل استفاده برای
ساختن پروتئین ها باشد.
نیترات به کمک آنزیم نیترات ردوکتاز به نیتریت تجزیه می شود.
این آنزیم در گیاهان وجود دارد .برخی گونه های خاص باکتریایی
و بافت های بدن پستانداران هم این آنزیم را دارند .به این ترتیب
می توان این نتیجه را پیشگویی کرد که احیای نیترات به نیتریت
همانگونه که در شکمبه یا سکوم قابل انجام است در بافت های
گیاهی و سیلوها نیز انجام پذیر است .دام های نشخوار کننده
و اسب ها نسبت به غیر نشخوار کنندگان به مسمومیت نیتراتی
حساسترند.
تجمع نیترات در گیاهان علوفه ای:
بعضی گونه های گیاهی مشهور به تجمع دهنده نیترات هستند این
علوفه ها شامل یوالف  -سورگوم -ذرت  -جانسون  -گراس -
کاه گندم می باشد .انتخاب و اصالح ژنتیکی برای تولید نژادهای
کم جمع کننده نیترات در علوفه ها موفق بوده است اگرچه عموم ًا
در تولید و مقدار عملکرد کاهش هایی را داشته است گیاهان زنده
نیترات را به کمک مایعات و رطوبت خاک جذب می کنند وبرای
احیا جهت بیوسنتز آمین ها وپروتئین ها به پایگاه های فوتوسنتز
منتقل می کنند .در هر حالی که گیاه آب جذب کند نیترات نیز جذب
میشود .شبیه حیوانات نیترات برای گیاهان نیز سمی نیست در
حالیکه نیتریت سمی است .نیترات می تواند برای احیاهای بعدی
در بافت های گیاهی ذخیره شود و به باالترین سطح خود در ساقه
(کاه ) برسد .غلظت نیترات در گیاهان بستگی به تولید و توزیع ماده
خشک در گیاه دارد .عموم ًا برگ ها و دانه ها غلظت های بسیار
کمتری از نیترات را در مقایسه با ساقه و کاه دارند .گیاهان جوان

و یکساله در مقایسه با گیاهان چند ساله مقدار نیترات کمتری را در
خود دارند .در گیاهان سریع الرشد یکساله مقدار بیشتری نیترات
را در فصل بهار که رشد گیاه سریع است درخود ذخیره می کنند.
وقتی که گراس های با مقدار بیشتر از15/7درصد پروتئین خام
یا لگوم های بیشتر از  18/8درصد پروتئین خام به تغذیه دام می
رسند باید توجه ویژه ای را معطوف به سالمت دام گردد چون
گراس ها به ویژه نسبت به لگوم ها سطوح بیشتری از ازت کود
را جذب می کنند به این ترتیب مسئله تجمع نیترات در وحله اول
در مورد گراس ها باید مورد توجه قرار گیرد مقدار نیترات در
گیاهان را می توان با استفاده از کیت ها یا تست های شیمیایی یا
با استفاده از الکترودهای یون سنج ()ion selective electrodes
اندازه گیری کرد .فرم و شکلی که علوفه دارد بر توانایی آن در
ایجاد مسمومیت اثر می گذارد .علوفه های خشک از گیاهان تازه
برداشت شده و یا گیاهان سبز چریده شده در مراتع سمی ترند.
علوفه های خشک بیش از  80درصد نیترات خود را در  30دقیقه
ابتدایی ورود به شکمبه آزاد می کنند در حالیکه این مقدار برای
علوفه های تازه رطوبت دار  30درصد است .علوفه های سبز مراتع
در هنگام خوراک(چرا) از علوفه های تازه برداشت شده مطمئن تر
هستند زیرا سرعت خوراک (و ورود نیترات به شکمبه) کند تر و در
طول زمان بلند تری است (و یکباره نیست) .وقتی علوفه ای سیلو
می شود از مقدار نیتراتش  30تا100در صد کاهش می یابد .البته
علو فه ای که نیترات بیشتری دارند نیترات کمتری از آنها کاسته می
شود و شدت تخمیر آنها هم کمتر است .اگرچه مقداری از احیای
نیترات در سیلو بخاطر نیترات ردوکتاز بافت های گیاهی است ولی
برخی سویه های خاص باکتریایی مثل E.coliو Hafniaنیز نیترات
را به نیتریت  -آمونیاک برخی گازای سمی متل نیتریک اکساید
تبدیل و احیا می کنند .مسمومیت حاصل از نیترات در آب  30تا 80
درصد از مسمومیت نیترات غذایی سمی تر است احتما ً
ال آزاد شدن
سرعتر نیترات در شکمبه یا بیشتر نشخوار کنندگان میتواند علت
سمی تر بودن آب حاوی نیترات در مقایسه با نیترات غذا باشد.
احیای نیترات در شکمبه :
ساعات اندکی پس از ورود نیترات به شکم به بیش از25
درصد آن توسط نیترات ردوکتاز باکتریایی به نیتریت تبدیل
می شود .این آنزیم باند شده با غشا یک پروتئین مولیبدنی
است( )molybdoflavo proteinکه برای فعالیت به فلزمولیبدن
نیاز داردو PHمناسب فعالیت آن در دامنه  6/5تا  6/6می باشد.
این انزیم آنزیمی تنفسی است .این آنزیم نیترات را به عنوان منبعی
برای واحدهای احیا کننده اضافی بکار می گیرد منابع انرژی از
مسمومیت نیترات به دو صورت می کاهند :نخست با رقیق کردن
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علوفه های نیترات دار(کم کردن ازدرصد انها در غذا) که از کل
نیترات مصرفی میکاهد و طریقه دوم فراهم آوردن منابع الکترون در
شکمبه یا کاهش  PHاست که باعث کاهش سطوح نیترات در شکمبه
شده و از مسمومیت نیترات می کاهد .نیترات تنها در صورتی که
در شکمبه جمع شود وجذب خون شود مسمومیت نیتراتی رخ می
دهد همچنین می توان با ممانعت از فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز
و یا فراهم کردن شرایط برای احیای بیشتر نیترات از مسمومیت
آن کاست .فلز تنگستن به عنوان یک ممانعت کننده رقابتی برای
مولیبدن فعالیت نیترات ردوکتاز را کم می کند .اضافه کردن  2گرم
تنگستن در روز به صورت ترکیب تنگستات سدیم از تولید نیتریت
در شکمبه کاسته و دام را در برابر مسمومیت نیتراتی حفظ می کند.
به خاطر اینکه نیترات به عنوان منبعی برای واحدهای احیا کننده کار
می کند به این ترتیب محصوالت نهایی تخمیر در شکمبه را به ویژه
با افزایش غلظت بخشی(نسبی) استات با هزینه کردن از بوتیرات
و سپس مقداری از پروپیونات تحت تأثیر قرار می دهد .در سطوح
بسیار باالی نیترات بوتیرات ممکن است کام ً
ال ناپدید شود (کمتر از
1درصد کل اسیدهای چرب فرار) که این مسئله دیواره شکمبه را از
یک منبع انژی محروم می کند و یا حتی وضعیت گرفتگی را برای
شکمبه بوجود بیاورد پیش بینی می شود نیترات اضافه شده به غذا
افزایش تولید مقدار ATPو تولید سلول های میکربی در شکمبه را
بهبود دهد .به این ترتیب اگر از ایجاد مسمومیت جلوگیری شود
افزودن نیترات به جیره می تواند در افزایش جریان پروتئین میکربی
به روده ها و جذب آن کمک نماید .به این ترتیب افزودن نیترات
به عنوان مکملی در جیره می تواند باال بردن عملکرد جیره های
ضعیف در زمینه پروتئین شکمبه ای مفید باشد .
مکانیسم و چگونگی ایجاد مسمومیت:
ظهور ناگهانی نیتریت در شکمبه نشان می دهد که نیتریت از دیواره
شکمبه جذب می شود .بیش از  25درصد نیتریت پس از جذب در
ادرار ظاهر می شود .اگرچه نیتریت و نیترات به شکمبه باز چرخ
می گردند ولیکن اوج غلظت ساعات اندکی پس از مصرف غدا رخ
می دهد .پس از ورود نیتریت به جریان خون -در نشخوار کنندگان
و غیر نشخوارکنندگان  -نیتریت با یون آهن دو ظرفیتی هموگلوبین
که ممکن است با اکسیژن باند داده یا باند نداده باشد واکنش داده و
آن را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یون آهن سه ظرفیتی تبدیل
می کند .به این ترتیب از هموگلوبین ،متهموگلوبین تولید می شود که
قابلیت حمل اکسیژن را ندارد .این عامل باعث کمی اکسیژن و مرگ
می شود . Anoxia and Deathدر طول مدت پنج دقیقه 70درصد
از هموگلوبین می تواند به متهموگلوبین تبدیل شود و غلظت باالتر
از  75درصد این ترکیب درخون عموم ًا مسمومیت آفرین است.
سطوح متهموگلوبین در خون با تغییر در مقدار جذب نیتریت
تغییر پیدا می کند که عموم ًا  4تا  8ساعت پس از مصرف غذای پر
نیترات به اوج خود می رسد و کاهش متهموگلوبین به کمک آنزیم
NADPHردوکتاز NADPH reductaseومجدداً به هموگلوبین
تبدیل می گردد .خون به رنگ قهوه ای شوکوالتی در می آید
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ولیکن تجزیه و هموالیزی در سلول های قرمز خونی رخ نمی دهد.
تغییر رنگ خونی منجر به ایجاد تغییر رنگ در پوست و غشاهای
موکوسی مثل واژن و اطراف دهان ( )muzzle, vaginaمی شود.
دیگر عالیم شامل كسالت -لرزش عضالنی  -ضربان قلب سریع و
سرعت تنفس باال ( بخاطر كمی اكسیژن)  -كوری ( )blindnessو
راه رفتن با گیجی می باشند .تزریق دوزی از متیلن بلو( معمولترین
ترکیب پیشگیری كننده) متهموگلوبین را دوباره اکسیده می کند و
به عنوان درمان روتین و رایج مسمومیت نیتراتی بکار گرفته می
شود .اگرچه پذیرفته شده است که کمبود اکسیژن است كه عامل
مرگ است ولیکن نیتریت جذب شده اثر قوی در اتساع دهندگی
رگ ها دارد که افت فشار خون(ایجاد شده نیز) نیز مکن است در
مرگ دخیل باشد .یک چنین کاهشی در فشار خون در پی جذب
نیتریت احتماال مسئول بیماری» »hot dog headachesدر انسان
های مشکوک می باشد .گاوها و گوسفند ممکن است چند روز پس
از در معرض نیتریت قرار گرفتن -سقط بدهند .اغلب محققین این
را به بحران متهموگلوبین در مادر( ) damو کمبود اکسیژن جنین
که منجر به مرگ جنین می شود نسبت می دهند .حساسیت بیشتر
هموگلوبین جنین به احیای نیتریتی نیز پیشنهاد شده است ولیکن
آزمایشات انجام شده با خون نوزادان انسان و بچه خوک ها این
فرضیه را تأیید نمی کند .اخیراً مطالعات انجام شده در جورجیا
پیشنهاد می نماید که سطوح پروژسترون در خون با غذاهای پر
نیترات در گاوهای سیکلینگ cycling cowsو گاوهای با آبستنی
کمتر از  120روز افت پیدا می کند .کاهش پروژسترون در اوایل
دوران آبستنی هم می تواند منجر به سقط شود .حساسیت بیشتر
به نیترات در  neonateبه ویژه درکودکان نابالغ ممکن است مربوط
به معده اسیدی تر (PHباالتر معده) درجوان ترها باشد که فعالیت
ردوکتازباکتریایی و بافت بدنی را درتبدیل نیترات به نیتریت باالتر
برده و در نتیجه جذب نیتریت افزایش پیدا میکند.
اثر متقابل و تداخل با منبع پروتئینی:
نیترات اثر ممانعت کنندگی بر آنزیم اوره آز دارد و آزاد سازی
آمونیاک را در شکمبه محدود می کند .اگرچه این آزادسازی محدود
شده از مسمومیت آمونیاکی جلوگیری می کند ولیکن سودی
متابولیکی از این کند شدن آزادسازی آمونیاک خاطر نشان نشده
است .با وجود این مکمل سازی (افزودن) نیترات نشان داده شده
است که فایده وکارآمدی استفاده از اوره را محتم ً
ال در شرایط
کاستن از اندازه ذرات غذا و افزایش تعداد دفعات تغذیه بهبود می
دهد .در چندین تحقیق ثابت شده است كه اوره در خوراک های پر
نیترات باالتر از کنجاله سویا به عنوان مکمل پروتئینی جیره بوده
است .دالیل و علت ها در این موضوع شفاف نیست .بطور مشابهی
افزودن کنجاله سویا به یک مکمل انرزی ارزش تکمیلی ذرت را در
ممانعت از بروز مسمومیت نیتراتی کاسته است.توضیحی برای این
تداخل و اثر متقابل در دست نیست هر چند تداخل با سولفات –
تغییرات در PHو میزان فراهم بودن عامل های احیایی(الکترون ها)
می تواند در این زمینه مربوط باشد.
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اثر متقابل و تداخل با ویتامین : A
جیره های پر نیترات در بعضی مطالعات و نه همه آنها غلظت کبدی
ویتامین  Aرا کم کرده اند .در سیلو و اسید معده ( ولی نه در
غذاهای خشک) گزارش شده است که نیترات کاروتن را تخریب
می کند .اضافه کردن نیترات در جیره گاوهای نر پرواری جریان
ویتامین آ Aرا به شیردان  abomasumتغییر نداده است .در موش
ها و خوک نیتریت و نه نیترات غلظت ذخیره کبدی ویتامین Aیا
کاروتن مصرف شده از راه خوراک را کم کرده ولی بر غلظت
ذخیره ای ویتامین  Aمصرف شده از راه تزریق اثر نداشته است.
این آزمایشات نشان می دهد که نیتریت از جذب یا انتقال ویتامین A
جلوگیری می کند .شاید نیتریت جذب ویتامین Aرا با اثر بر عملکرد
تیروئید تغییر می دهد .بعضی غذاهای خاص یا کمبودهای منطقه
ای در ید می تواند مسئول برخی از این تفاوت ها در نتایج تحقیقات
مربوط به این اثرات متقابل باشد .در هر مورد بخاطر هزینه اندک
در مواقعی که مشکوک به مصرف مقادیر باالی نیترات (از سمت
غذا یا علوفه) باشیم افزودن ویتامین Aبه جیره توصیه میشود.
در جیرة حاوی پروتئین باالتر از حد استاندارد باعث کاهش
باروری می شود ولی نتایج برخی مطالعات دیگر غلظت ویژة آن
را عامل کاهش باروری دانسته اند .بعضی از گزارشا ت هم وجود
دارد که نشان می دهد هیچ نوع رابطه ای بین میزان پروتئین و
باروری وجود ندارد .غلظت نیتروژن اوره ای اضافی خون و شیر
همچنین می تواند اثرات نامطلوبی بر روی اسپرم ،تخمک یا رویان
داشته باشد .بنابراین تأثیر میزان نیتروژن اوره ای خون و شیر بر
نرخ آبستنی و یا تعیین غلظت مناسب نیتروژن اوره ای شیر و خون
به عنوان یکی از چالش های مهم در تولید مثل دام ها هحسوب می
شود .پروتئین اضافی مصرف شده بوسیلة گاو معمو ً
ال به آمونیاک
تجزیه می شود .چون آمونیاک جذب شده در خون برای حیوان
سمی است ،به سرعت توسط کبد به اوره تبدیل می شود .اوره

دارای  %45نیتروژن و  %55پروتئین معادل می باشد.
نیتروژن اوره خون( 1)BUNو تولید مثل:
نیتروژن اوره ای خون تحت تأثیر سطوح پروتئین خام و ترکیب
کربوهیدرات های جیره قرار دارد .جیره غذایی با پروتئین باال مقدار
نیتروژن اوره ای خون را افزایش می دهد .افزایش بیش از حد
نیتروژن اوره ای خون بر روی اسپرم ،تخمک یا رویان اثر منفی
داشته و منجر به کاهش باروری می شود .غلظت باالی نیتروژن
اوره ای خون در حیوان ماده باعث کاهش  PHرحمی و تولید
پروستاگالندین شده و از طرف دیگر ممکن است اتصال هورمون
لوتئینه کنندة جسم زرد( ) LHرا به گیرنده های تخمدانی کاهش
دهد ،که این هورمون ها باعث کاهش غلظت پروژسترون سرم و
در نتیجه کاهش باروری می شود .نتایج پژوهش ها نشان می دهد
غلظت نیتروژن اوره ای خون بیشتر از  20میلی گرم در دسی لیتر
باعث کاهش نرخ آبستنی در گاوهای شیرده می شود.
مصرف بیش از اندازة نیتروژن ،مقدار آمونیاک اوره و دیگر
ترکیبات نیتروژنی رحم وخون را افزایش می دهد .این عوامل از
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طریق به تأخیر انداختن آبستنی ،افزایش دفعات تلقیح به ازای هر
آبستنی و مرگ جنین بازده تولید مثلی را تحت تأثیر قرار می دهند.
سطوح باالی آمونیاک خون ممکن است از طریق کاهش فعالیت
سیستم ایمنی منجر به کاهش توان تولید مثلی گردد .سطح اورة
پالسما می تواند بیانگر پروتئین جیره و کنترل بازده تولید مثلی
نشخوارکندگان باشد.
نیتروژن اوره شیر( )MUNو تولید مثل :
بیشترین مقدار اوره از طریق ادرار دفع می شود ،ولی مقداری از آن
به داخل شیر انتشار می یابد .بطوری که نیتروژن اورة حدود 2/5
تا  3درصد کل نیتروژن شیر را تشکیل می دهد .نتایج پژوهشگران
مختلف نشان داده است که جیرة حاوی اوره باال باعث کاهش تولید
شیر در گاوهای پر تولید شده و افزایش نیتروژن اوره ای شیر
نیز باعث کاهش نرخ آبستنی می شود .گزارش های زیادی وجود
داردکه نشان می دهد بین نژاد های مختلف در ارتباط با اورة شیر
تفاوت زیادی وجود دارد .احتما ً
ال تفاوت بین نژادها را در ارتباط با
تفاوت بین اندازة بدن آنها دانسته اند .چون غلظت اورة موجود در
شیر تابع وزن بدن است ،بنابراین نژادهایی که وزن بیشتری دارند
دارای غلظت اوره ای بیشتری ،نیز هستند .اگرچه نیتروژن اوره
ای شیر یک معیار و شاخص عالی برای تغذیه است ،ولی شاخص
خوب و مناسبی برای کنترل بازده تولید مثلی گاوها نمی باشد.
بنابراین از نیتروژن اوره ای شیر می توان به عنوان یک ابزار علمی
جهت کنترل پروتئین خام و انرژی مصرفی نسبت به احتیاجات دام
استفاده نمود.
بنابراین افزایش میزان نیتروژن اوره ای خون و شیر ممکن است:
 .1عملکرد تولید مثلی را کاهش دهند
 .2احتیاجات انرژی را افزایش دهند .
 .3چون مکمل های پروتئنی گران ترین بخش جیره است ،هزینة
تغذیه را باال ببرند
 .4دفع نیتروژن اضافی و آلودگی منابع آبی را به دنبال داشته
باشند.
نیتروژن اوره ای شیر بین هفته های اول تا سوم شیر دهی افزایش
می یابد .بعد از هفته سوم شیر دهی میزا ن آن به تعادل رسیده
و معمو ً
ال بین  20-22میلی گرم در دسی لیتر باقی می ماند .چون
گاو های شیری پر تولید در اوایل شیری دهی نمی توانند به اندازه
کافی خوراک مصرف کنند ،انرژی مورد نیاز آنها تأمین نمی شود.
بنابراین برای تأمین انرژی از ذخیره بدنی خود استفاده می نمایند،
در نتیجه دچار تعادل منفی انرژی می شوند .گاوهای شیرده در
حال تعادل مثبت انرژی عملکرد تولید مثل باالیی نسبت به گاوهای
در حال تعادل منفی انرژی دارند .به دلیل اینکه توازون منفی انرژی
غیر قابل اندازه گیری می باشد ،می توان وضعیت تغذیه ای و
عملکرد تولید مثلی را از طریق نیتروژن اوره ای شیر مورد ارزیابی
قرار داد.
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اسب ترکمن ()Torkaman Horse

اسب عرب ایران ()Persian Arab

خصوصیات ظاهری:
پیشانی عریض ،کمی برجسته و مسطح ،روی بینی کوژ و
صاف ،گوش کوچکتر از گوش ترکمن ،چشم درشت ،گرد با حدقه
برجسته ،گونه مشخص و گرد ،اتصال سر و گردن قوی ،گردن قوئی و
شمشیری شکل میباشد.
از نظر خصوصیات ظاهری غیرقابل اشتباه از سایر نژادهای دنیا میباشد .سر به طرز
خاصی به گردن وصل شده و به طور آزاد میتواند در همه جهات حرکت نماید .کمر
قوسی و کپل طویل و تخم مرغی شکل است.
اسب عرب دارای تیرههای متعددی مانند کهیالن ،همدانی ،عبیان ،سگالوی و حدبان
است.
اسب عرب اسبی است بسیار باهوش ،شجاع و پرخون توأم با نجابت.
رنگ غالب ،خاکستری و یا سمند است.
ارتفاع اسب 15 :وجب ( 152/4سانتیمتر)
موارد استفاده :پرش و سرعت
جمعیت و پراکنش :در حال حاضر جمعیت قابل مالحظهای از این نژاد
در نواحی جنوب غربی کشور و به خصوص استان خوزستان و
همچنین استان تهران وجود دارد و میتوان تعداد آن را بین
5000ـ 2500راس تخمین زد.

اسب کردی ( Kordy Horse
خصوصیات ظاهری:

)

پیشانی عریض ،کمی برجسته و مسطح ،روی بینی کوژ
و صاف ،گوشها کوچکتر از ترکمن ،چشمها گرد با حدقه
برجسته ،گونه مشخص و گرد ،اتصال گردن به تنه بسیار قویی و
حجیم بوده و معموالً سر را باال میگیرد .بطور کلی اسب کردی ،اسبی
است پرنفس و از استقامت باالیی برخوردار است .قدرتمند و عضالنی بوده
دارای سربزرگ و ستیغهای برجسته گونه ،مقاوم برای مسافتهای بلند و
کوهستانی.
دارای تیرههای متفاوت از قبیل جاف ،افشار و سنجابی دارد .رنگ جاف سیاه
و سفید ،اسب افشار بیشتر به رنگ کهر ،قره کهر( ،قهر) و رنگ اسب سنجابی
معموال به رنگها یکهر (کهر روشن) و خرمائی دیده میشود.
موارد استفاده :چوگانبازی
ارتفاع اسب :کوچکتر از اسب عرب و بین 148ـ 145سانتیمتر
است.
جمعیت و پراکنش :در استانهای غربی کشور دارای
جمعیتی در حدود 1000ـ 500سر میباشد.
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خصوصیات ظاهری:
پیشانی عریض نبوده صاف و اندکی برجسته و دو طرف
گوش تنگ میشود .روی بینی کاو و صاف ،گوشها ظریف ،خوش
حالت با حرکات زنده ،چشمها درشت و کشیده دارای مورب ویژه و حدقه
برجسته نیست اتصال سر و گردن به تنه معموال مستقیم میباشد.
اسب ترکمن بسیار مطیع و مالیم بوده و در مسافتهای طوالنی پرنفس و مقاوم
دارای توانائی زیاد در پرش از مانع میباشد و خونگرم است و دارای چهار نعل است.
رنگ بدن کهر ،کرنگ ،قره کهر و نیله میباشد.
اسب ترکمن دارای دو تیره به اسامی آخال تکه ( )Akhal Tekehو یموت ()Yamout
میباشد.
موارد استفاده :سواری و استقامت ذخیره ژنی در آمیختهگریها.
ارتفاع اسب :در تیره آخال تکه  15وجب ( 152/4سانتیمتر)
در تیره یموت  15/2وجب ( 154/4سانتیمتر)
جمعیت و پراکنش:
احتماالً تا  2000راس میتوان شناسایی کرد و منطقه پراکنش نیز استان
گلستان و شمال خراسان میباشد.

اسب خزر ( اسبچه خزر

)

()Caspian Horse

خصوصیات ظاهری:
پیشانی برجسته و گنبدی شکل است .سوراخ منخرین از حالت عادی
کمی پائینتر بوده استخوان حدقه چشم گشاد است .روی بینی مقعر و گوشها
کوچک ،کمر کمی گود ،دارای سم بسیار قوی کوچک و بیضی شکل است.
اسبی است بسیار باهوش و در برابر انسان از اندام دفاعی خود استفاده نمیکند.
خوش اندام و ظریف بوده که به مینیاتور اسب عرب میماند و خونگرم است.
رنگ بدن عموم ًا قهوهای ،سمند و شاهبلوطی میباشد.
ارتفاع اسب :بین 11/2ـ 10وجب (هر وجب برابر با  4اینچ و هر اینچ  2/54سانتیمتر
است).
موارد استفاده :حملونقل و سواری (استفاده در سیرکها و باغوحشها)
جمعیت و پراکنش:
تعداد  400سر از این نژاد در ایران به طور رسمی شناخته شده و احتمال وجود
بیش از  800سر از این نژاد در ایران وجود دارد.
سواحل دریای خزر مأمن اصلی اسب خزر است.
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امنیت زیستی در دامداری چيست ؟
امنیت زیستی عبارت است از تمامی قدمهائی که باید در جهت
حفاظت از دامهای دامداری در برابر مخاطرات (بیماریها و
حوادث) برداشته شود .این روش پیشگیری مسلم ًا مقرون
بصرفه تر ،مؤثرتر و بهتر از درمان است.
راههای رسیدن به امنیت زیستی در دامداری
راههای رسیدن به امنیت زیستی شامل اقداماتی است که
رعایت آنها منجر به پیشگیری از مخاطرات ناشی از حوادث و
نفوذ عوامل بیماریزا می شود و عبارتند از:
 طراحی محیط امن و مناسب تهیه دام و علوفه از محل غیر آلوده کنترل جریانات ورود و خروج رفع آلودگی ها ،شستشو ،ضدعفونی و سمپاشی جداسازی و نگهداری دامها بر حسب سن و شرایط تولید بهداشت کنترل و پیشگیریطراحی محیط امن و مناسب:
• احداث تأسیسات حداقل در فاصله  3کیلومتری از حوزه
شهر و شهرنشینی به منظور جلوگیری از دسترسی افراد ،نفوذ
عوامل بیماریزا و رفت و آمدهای وسایل نقلیه
• فاصله مناسب محل احداث دامداری با دامداری های مشابه
(حداقل 250متر تا  500متر)
• فاصله مناسب با کشتارگاه ها (حداقل یک کیلومتر )
• فاصله مناسب با کارخانجات فرآوری گوشت ،پوست و
فرآوری مواد خام دامی و مراکز جمع آوری شیر (حداقل 500
متر )
• فاصله مناسب از جاده های اصلی و پر رفت و آمد (حداقل
 150متر )
• عدم ساخت دامداری در مسیر رودخانه و مناطق سیل خیز
و در مسیر باد های فصلی
• حصارکشی مناسب و بلند در اطراف تاسیسات دامداری به
منظور جلوگيري از نفوذ حیوانات
• فاصله مناسب خانه کارگری و دفتر کار مدیر و اتاق تعویض
لباس و حمام از تأسیسات اصطبل ها و محل شیر دوشی
• فاصله مناسب جایگاه قرنطینه با سایر جایگاه ها (حداقل
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یک کیلومتر )
• تفکیک محل نگهداری دام ها بر حسب سن ،وضعیت تولید
و شرایط بیماری
• احداث حوضچه ضدعفونی در محل ورودی به دامداری که
هم عرض با درب ورودی و بطول  4متر و عمق  25سانتی متر
(حوضچه همیشه بایستی دارای آب همراه با مواد ضدعفونی
باشد )
تهیه دام و علوفه از محل غیرآلوده :
• تهیه و خرید دام از مناطق غیر آلوده به بیماری های واگیردار
• خرید دام با هماهنگی دامپزشکی محل همراه با مجوز
بهداشتی
• نگهداری دام ها به مدت  21روز در سالن قرنطینه ،انجام
معاینات توسط دامپزشک و تزریق واکسن های مورد نیاز
• تهیه علوفه بایستی از محلی مناسب ،شناخته شده ،غیرآلوده
به بیماری بوده و از خرید علوفه کپک زده و سمپاشی شده
خودداری شود.
• آزمایش آب مورد مصرف دامداری از نظر میزان سختی و
یا سنگینی و میزان وجود آلودگی میکروبی و ویروسی در آن
• عدم ورود فاضالب به داخل چاه آب مورد مصرف دام ها
و پرسنل
کنترل جریانات ورود و خروج:
افرادیکه در به خطر افتادن امنیت زیستی یک دامداری مسئولند
عبارتند از:
 مدیر دامداری یا صاحب دامداری کارگران دامداری دامپزشک و کارکنان دامپزشکی و دامپروری شیر جمع کن ها دالالن خرید و فروش دام افراد متفرقه ،دوستان ،آشنایان ،خانواده های صاحبدامداری
بیش از  90درصد انتقال بیماری از طریق عبور و مرور افراد
و وسایط نقلیه به دامداری می باشد .عدم توجه کافی و الزم
بر ورود افراد مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط بهداشتی
آنها ،سبب وقوع بیماری و یا بعبارتی نفوذ عوامل بیماریزا به
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دامداری می شود.
• عبور کامیون های حمل علوفه و وسایط نقلیه از حوضچه
ضدعفونی و ضد عفونی شاسی و بدنه آنها
• تعویض لباس ،حمام کردن ،پوشیدن چکمه و لباس کار
مخصوص قبل از ورود به محوطه دامداری توسط صاحب
دامداری ،کارگران ،دامپزشکان و سایر افراد
• استریل و ضدعفونی کردن وسایل و ابزار تلقیح کارکنان
دامپروری
• جلوگیری از ورود شیر جمع کن ها به داخل دامداری هنگام
تحویل شیر
• در صورت امکان تحویل شیر در درب ورودی دامداری
صورت گیرد.
رفع آلودگی ها ،شستشو ،ضدعفونی و سمپاشی :
جمع آوری مرتب و منظم کود و حمل آن ،فضوالت و تلفات
دام باید به خارج دامداری حمل شوند تا سبب جلوگیری از
انتقال آلودگی به محیط زندگی دام ها شود.
• شستشو و ضدعفونی کردن کف و دیواره ها پس از جمع
آوری کود و فضوالت
• سمپاشی کف و دیواره ها در فصل بهار و پاییز هر  15روز
و درساير فصول هر یک ماه یکبار
• شستشو ،ضدعفونی و سمپاشی حصارهای اطراف محوطه،
دیواره های داخلی و بیرونی اصطبل ها ،ساختمان های
کارگری و دفتر کار
• شستشو و ضدعفونی آخورها ،دیواره های غذاخوری و
آبخوری ها پس از تخلیه ( بدون سمپاشی )
جداسازی و نگهداری دامها بر حسب سن و شرایط تولید :
برای پیشگیری از مخاطرات دام های جوان ،مسن ،آبستن
سبک و سنگین و بر حسب میزان تولید ،تأسیسات نگهداري
هر يك بايستي به شرح زیر باشد :
 سالن نگهداری گوساله های نوزاد و شیرخوار تا  4ماهگی جایگاه نگهداری گوساله های  4تا  6ماهه جایگاه نگهداری تلیسه و دام های جوان و دامهای آبستن-اصطبل دام های خشک
 جایگاه نگهداری دام های شیرده سالن زایشگاه سالن بیمارستان جهت نگهداری دام های بیمارمحل نگهداري گوساله ها :
• محل نگهداری گوساله بایستی گرم ،آرام و جدا از سایر دام
ها و ماده گاوها باشد و هر کدام در قفسی انفرادی نگهداری
شوند .شاخ سوزی و در صورت نیاز اخته گوساله ها در این
مدت انجام شود.
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• تغذیه به صورت دستی و در روزهای اول بایستی از آغوز
(به میزان  %10وزن گوساله) استفاده شود.
• از سن  4ماهگی بر حسب برنامه دامپزشکی واکسیناسیون
انجام شود.
محل نگهداری تلیسه ها :
• تلیسه ها تا زمان بلوغ و جفتگیری بایستی در محلی
جداگانه نگهداری شوند و با جیره غذایی مناسب تغذیه
شوند .واکسیناسیون رایج در این سن بایستی انجام شود .انجام
آزمایش بروسلوز و سل گاوی در این بازه ،ضروری می باشد.
محل نگهداری گاوهای آبستن و خشک :
• جدا کردن گاوهای آبستن و خشک از گاوهای شیرده و
تغذیه با جیره مخصوص خود
محل نگهداري گاوهای شیرده :
• گاوهای شیرده بر حسب میزان تولید شير تعیین و تغذیه می
شوند .بنابراین اصطبل نگهداری آنها از گاوهای غیر شیرده
باید جدا باشد.
بهداشت كنترل و پيشگيري :
• پالك گذاري گوش ،شماره گذاري بدن دام و تعيين
شناسنامه براي هريك از دام ها به منظور شناسایي ،برنامه
ريزي بهداشتي و مدیریت دام ها
• بيمه كردن دام و دامداري در مقابل سوانح ،حوادث و بيماري
ها
• مشاوره با دامپزشكان و كارشناسان دامپروري به منظور
بیشگیری و کنترل بیماری ها ،روش های واکسیناسیون ،تغذیه
و غیره ...
• کنترل حیوانات وحشی به منظوز جلوگیری از بیماری های
یون ،سل و نئوسپورا
• اجرای پروتکل های کنترل و پیشگیری برای بیماری ها (
یون ،BVD ،IBR ،لولوز ،نئوسپوروزیس )...
• واكسيناسيون به روش بهداشتي و با نظر دامپزشكي از
مهمترين راه هاي پيشگيري است .واكسن هاي رايج دامپزشكي
ايران كه در گاوداري شيري به كار برده مي شود عبارتند از :
 -1واكسن تب برفكي هر  4تا  6ماه يكبار
 -2واكسن بروسلوز گوساله و گاو برحسب برنامه دامپزشكي
 -3واكسن شاربن ساالنه يك بار
 -4واكسن تيلريوز ساالنه يك بار
 -5واكسن شاربن عالمتي و پاستورلوز ساالنه يكبار
 -6واكسن لپتوسپيروز برحسب پيشنهاد دامپزشك
 -7واكسن هاي ضد اسهال ميكربي گوساله ها برحسب برنامه
دامپزشكي
منابع مقاله در آرشیو دفتر مجله موجود می باشد.
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چربي ها  :عالئم كمبود و اسيدهاي چرب ضروري
 -1تأخير در رشد
 -2افزايش نفوذ پذيري آب و افزايش مصرف آب
 -3افزايش حساسيت به عفونت هاي باكتريايي
 -4عقيمي
 -5كاهش پايداري غشاء هاي بيولوژيكي
 -6پارگي عروق
 -7آسيب كليوي  ،اداري خوني و افزايش فشار خون
 -8كاهش ديد
 -9كاهش قدرت انقباضي ماهيچه ي قلبي
 - 10كاهش سنتز  ATPدر كبد و قلب
 -11كاهش ابقاي ازت
وجود اسيد لينولنيك و اسيد لينولئيك در جيره ي غذايي حيوان
ضروري است .آراشيدونيك اسيد در بدن از اسيدلينولئيك
سنتز مي شود .اسيدهاي لينولئيك و آلفا  -لينولنيك هر دو
جزء اسيدهاي چرب ضروري
هستند  .تغيير ساير اسيدهاي چرب غير اشباع اين اسيدها نيز
در ساختمان انواع غشاها بكاررفته ،در حمل و نقل چربي ها و
برخي از آنزيم هاي ليپو پروتئيني دخالت داشته و به عالوه
ماده ي اوليه سنتز آيكوزانوئيدها هستند .آيكوزانوئيدها شامل
پروستاگالندين ،ترومبوهگزان ها و لكوترين ها ( مواد شبه
هورمون ) هستند كه اكثر وظايف و اعمال سلول ،شامل لخته
شدن خون ،تنظيم فشارخون ،انقباض ماهيچه هاي صاف را
عهده دار بوده و واكنش هاي ايمني را تنظيم مي كنند.
پروستاگالندين هاي سري 3و 1اثرات ضد التهابي داشته
و از رسوب پالكت ها جلوگيري مي كنند در حالي كه
پروستاگالندين هاي سري  ،2موجب تحريك واكنش هاي
التهابي شده و سبب تقويت رسوب پالكت ها مي -گردند.
ترومبوهگزان هاي سري 3و 1همانند لكوترين ها ،اثرات
تقويتي اندكي بر رسوب پالكتها و انقباض ماهيچه هاي صاف
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عروق ،دستگاه گوارشي و تنفسي دارند .ترومبوهگزان هاي
سري  2از توان بسيار بااليي در اين زمينه برخوردار هستند.
اترفسفوليپيدها كه خود جزء فسفوليپيدها هستند فاكتور فعال
كننده پالكت ها ست و توانايي بااليي در رسوب پالكت ها
دارد.
 -12ایزومرهای اسید لینولئیک و نقش آنها درسیستم ایمنی
کاهش تولید شیر و کاهش افزایش وزن روزانه در گاوهای
گوشتی به دلیل بیماری و شرایط پرورش غیر بهداشتی و
برخی از روش های مدیریتی رایج از قبیل :واکسیناسیون ،تب
حمل و نقل گاو ،اخته کردن و یا جا به جایی از یک بهار بند
به بهاربند دیگر است.
واکنش ایمنی تا اندازه زیادی توسط سیتوکینازها انجام می
گیرد ،هرمون های سیستم ایمنی توسط ماکروفاژها ساخته
و آزاد می شود تا تکثیرلنفوسیت ها را تحریک کنند .ولی
سیتوکیناز باعث کاهش مصرف خوراک،کاهش ماهیچه و
کاهش میزان افزایش وزن روزانه و یا حتیکاهش وزن بدن
نیز گردد.
 -13نقش اسید های چرب ضروری در تقویت سیستم ایمنی
اسید های چرب ضروری می توانند نقش مهمی در تنظیم
مسیر های متابولیسم انرژی داشته باشند .اسید های چرب
ضروری اثرات خود را از طریق افزایش بیان ژن های مسئول
در سنتزپروتئن های مسیر بتا اکسیداسیون و بطور همزمان
اثر مهاری بر روی ژنهای دخیل در سنتز پروتئین های مسیر
سنتز تری گلیسیرید اعمال می کنند .از طرف دیگر سنتز
پروستاگلندینها و لکوترینها توسط اسید های چرب فعالیت
ماکروفاژها اندوتلیوم عروق را افزایش داده و در پی آن
عملکرد سیستم ایمنی افزایش می یابد.
اسيدهاي چرب امگا 3ونقش آنها در سالمت انسان ودام
 -1اسيدهاي چرب ضروري
نيازبه اسيدهاي چرب ضروري(امگا 3و امگا )6نخستين بار
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توسط بر وهمكاران درسال 1929درموش هاي صحرايي
مطرح شد .درآن زمان ،تحقيقات نشان دادند كه زخمهاي
پوستي وآسيب هاي كليوي برخي بيماران را مي توان با
استفاده از مكمل هاي چربي برطرف نمود .در مطالعات بعدي
اسيد آراشيدونيك نيز به اين دو اضافه شد واين اسيد هاي
چرب تحت عنوان اسيدهاي چرب ضروري ناميده شدند.
اسيدهاي چرب غير اشباع به دو شكل سيس وترانس وجود
دارند .اسيدهاي چرب غيراشباع به دو گروه مهم امگا 3و
امگا6به لحاظ اهميت تغذيه اي وفيزيولوژيك تقسيم مي شوند.
اسيد لينولئيك واسيد لينولنيك مهمترين اسيدهاي چرب
ضروري مي باشند .اين اسيدهاي چرب با عمل طويل سازي
وغير اشباع سازي به اسيدهاي چرب آراشيدونيك ،ايكوزا
پنتا انوئيك اسيد و دوكوزا هگزا انوئيك اسيد تبديل مي شوند.
 -2نقش اسيدهاي چرب غير اشباع(امگا3و)6
 -1-2نقش متابوليسمي
اسيدهاي چرب غيراشباع امگا3وامگا 6براي فعاليت متابوليسم
بدن ضروري مي باشند .اهميت آنها در ايجاد اثراتي مانند:
الف) توليد پروستا گالندين ها وترمبوكسان ها
ب) توليدپروستاسايكلين ولكوترين
ج) مشتقات دوكوزاهگزاانوئيك و ايكوزاپنتاانوئيك اسيدهاي
چرب امگا 3فاكتورهاي ضد التهابي مي باشند.
 -2-2عالئم كمبود اسيدهاي چرب امگا3
الف) كاهش وتاخير در رشد
ب) مشكالت پوستي وايجاد زخم هاي پوستي
ج) اختالالت توليد مثلي
د) مشكالت مربوط به خون مانند فشار خون واختالل در
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انعقاد خون
ح) اختالل در پاسخ هاي ضد التهابي
همچنين دوكوزاهگزاانوئيك و ايكوزاپنتاانوئيك اسيد
داراي يكسري خواص بيولوژيك بوده كه سبب كاهش
اترواسكلروزيس وترومبوزيس مي شوند .اثرات مفيد اين
اسيدهاي چرب از طريق اثر بر ليپوپروتئين هاي خون ،پالكتها،
وعملكرد سلول هاي اندوتليال ،نوتروفيل ها و مونوسيت ها
ايجاد ميشود.
 -3مكانيسم اثر اسيدهاي چرب غير اشباع بر توليد مثل
گاوهاي شيري
اسيدهاي چرب غير اشباع به عنوان پيش سازهورمون هاي
استروئيدي مي باشد .جسم زرد از كلسترول براي ساخت
پروژسترون استفاده مي كند .پروژسترون نيز پيش ساز
هورمون هاي استراديول است .اسيد لينولئيك به همراه
ايكوزا پنتا انوئيك اسيد به عنوان سيكلواكسيژناز دربافت
اندو متريوم عمل نموده و درنتيجه ترشح پروستاگالندين در
رحم را كاهش مي دهد .از سويي ديگر مكمل هاي چربي با
كاهش ترشح استراديول  -17بتا به بهبود عملكرد توليد مثلي
كمك مي كنند..
عالوه بر تاثير اسيدهاي چرب بر ترشح پروژسترون ،جفت
نيز به ميزان زيادي تحت تاثير اسيدهاي چرب جيره قرار مي
گيرد .اسيدهاي چرب ضروري وارد غشاء سلولي جفت شده،
فعاليت وكارايي مسيرهاي متابوليكي آن را بهبود مي بخشد.
به طوركلي ،تغذيه مكمل اسيدهاي چرب ضروري امگا 3
وامگا  6به گاوهاي شيري عالوه بر بهبود عملكرد توليد شير،
بر فرايندهاي فيزيولوژيك ديگري مانند توليد مثل ،مسيرهاي
هورموني وعملكرد سيستم ايمني تاثير مثبت مي گذارد.
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تکنیک های کمک تولید مثلی در حیوانات مزرعه ای ،حال و آینده پیش رو

بهداشت جایگاه در گله های گاو شیری

دکتر محمد هادی سخاوتی 17 -فروردین

جنبه های تولید مثلی در حیوانات اهلی ،تحت کنترل انسان و تکنیک های پیشرفته ،مسیر رو به توسعه خود را به منظور افزایش

کشف وجود ارتباط بین آسایش موجودات زنده و سالمت آنها به زمان های طوالنی در گذشته بر می گردد .برقراری توازن

حیوانات مزرعه ای ایفا می کند .تکنیک های کمک تولید مثلی ( )ARTدر حیوانات مزرعه ای بخصوص گاو ،به عنوان فناوری

سرمایه گذاری در عرصه پرورش و نگهداری گاوهای شیری و سایر حیوانات اهلی باشد .البته امروزه نقش پیچیده عوامل

مصنوعی ،سوپر اوواالسیون ،انتقال جنین ،تولید آزمایشگاهی جنین ،شبیه سازی ،ترانس ژن ،تفکیک جنسیت جنین در مرحله

آنها را در پاره ای از موارد پیچیده کرده است.

راندمان تولیدات غدائی طی می کند .تکنیک های تولید مثلی امروزه سهم زیادی در کمک به ارتقاء انتخاب صفات ژنتیکی در

در عوامل سه گانه تشکیل دهنده مثلت سالمتی  -آسایش  ،تغذیه و مقاومت به عوامل عفونی  -می تواند ضامن موفقیت

های مرتبط با تولید مثل به منظور افزایش سطح کمی و کیفی نتایج در سطح تجاری به شمار می آید .این تکنیک ها شامل :تلقیح

گوناگون تشکیل دهنده هر یک از اجزای این تریاد و روابط گسترده بین هر یک از اجزای این مثلث سالمتی ،درک روابط بین

النه گزینی ،سلول های بنیادی و تفکیک اسپرم های نر و ماده می باشند.

تغذیه و مدیریت گوساله های شیرخوار

اقتصاد دامپروری و محصوالت سالم دامی

دکتر غالمرضا قربانی 21 -اردیبهشت

مهندس علی اکبر سروری 24 -فروردین

بدون شك پشتوانه هر واحد گاوداری ،گوساله هايي است كه در آينده براي جايگزيني گاوهاي حذف شده و يا در راستاي

آنچه در این گفتمان مطرح شد:
اهمیت دامپروری در اقتصاد

برآورد تولیدات کشاورزی و دامی در سال  2015میالدی

نقش دامپروري در اصالح زيرساخت هاي اقتصاد

پیشنهاد موضوعهای اولویتبندیشده خاص جهت رفع موانع

پیشنهاد موضوعهای اولویتبندیشده خاص جهت ایجاد فرصت
توسعه

اهم اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی براساس الیحه بودجه 94

توسعه

افزايش ظرفيت وارد چرخه توليد خواهند شد .لذا داشتن رشد خوب و مناسب در اين گروه از دام ها تضمينكننده توليد مناسب

و پايدار در آينده خواهد بود .سیستم پرورش گوساله نقش اساسی در تضمین سود آوری گله شیری بازی می¬کند .با یک

سیستم موفق پرورش گوساله بسیاری از دامدارها می توانند تلیسه های اضافی برای فروش به سایر دامداریها پرورش بدهند.
پرورش مناسب گوساله تضمین میکند که تلیسه های جایگزین در زمان بلوغ به وزن و قد مناسب برسند که می تواند در اولین
شیردهی انها موثر باشد.

مديريت پرورش و تغذيه گاو شيري در شرايط تنش گرمايي

شبیه سازی حیوانات مزرعه ای

مهندس ملک حسین دالور  31 -فروردین

دامنه مناسب حرارتي براي پرورش گاو شيري  5تا  21درجه سانتي گراد است .دماهاي باالتر و پايين تر از اين دامنه موجب

تغييراتي در رفتار و فيزيولوژي دام مي گردند كه اصطالحا تنش حرارتي ناميده مي شود .افزايش دماي محيط به باالتر از 21
درجه سانتيگراد موجب تغييراتي در فيزيولوژي و رفتار حيوان ميگردد كه تنش گرمايي ناميده مي شود .در هنگام ابتالء گاو به
تنش گرمايي ميزان مصرف خوراك بين  10تا  15در صد و توليد شير حدود  20تا  30درصدكاهش و ميزان انرژي نگهداري

تا  20در صد افزايش مي يابد.ميزان مصرف آب نيز از  4تا  5برابر ماده خشك مصرفي در دامنه حرارتي مطلوب به  7الي 8

برابر در حالت تنش حرارتي افزايش مي يابد.کاهش وزن جنین ،کاهش وزن گوساله در هنگام تولد ،افزایش مرگ و میر جنین
در اولیل دوره آبستنی و اختالل در بروز فحلی از مشكالت توليد مثلي مربوط به تنش گرمايي است.
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دکتر امیر مقدم جعفری  14 -اردیبهشت
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مهندس علیرضا حسنی 28 -اردیبهشت

فناوری های جدید زیست شناسی  ،نتایج شگفت انگیز را ایجاد کرده اند .توانایی شبیه سازی یک حیوان یکی از این نتایج است.
طبیعت برای میلیون ها سال حیوانات ،گیاهان ،سلول ها و مولکول ها را شبیه سازی کرده است .اما دانشمندان فقط چند سال

است که موفق به انجام اینکار شدند  ،یعنی از زمانی که پروفسور جان گوردون از دانشگاه کمبریج انگلستان ،یک وزغ را کلون
کرد .کار گرودون در آن زمان خیلی مورد توجه قرار نگرفت اما وقتی در سال  1996محققی از انستیتو راسلین در اسکاتلند
به نام یان ویلموت  ،گوسفندی به نام دالی را شبیه سازی کرد  ،عکس العملها به طور چشمگیری متفاوت بود .خبر تولد دالی

در بیشتر روزنامه ها و نشریات مهم در سراسر دنیا منتشر شد و دالی به سرعت مشهورترین بره در تاریخ دامپروری شد.
توانایی شبیه سازی یک پستاندار حد اعلی تحقیقات سلولی و بیولوژی از سال های  1800بود.
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اصول ساختمان ها و تأسیسات در گله های گاو شیری

دکتر مجتبی حسین پور –  4خرداد

جایگاه گاو شیری به مکان مخصوصی اطالق می گردد که گاو در آن نگهداری می شود تا بتوان در یک دوره زمانی معین
به تولیدات آن دست یافت .در صنعت پرورش گاو شیری رعایت دقیق استانداردهای ساختمانی و بهداشتی از طرف پرورش

دهندگان امری ضروری است .عدم رعایت این ضوابط باعث کاهش بازده تولید و بازده اقتصادی واحد گاوداری خواهد شد.

از عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه های نگهداری و پرورش گاو شیری می توان به شرایط اقلیمی و محیطی ،ویژگی های نژادی

گاو ( جثه ،میزان تولید) ،نیاز های زیستی و تغذیه ایی ،تولید نتاج ،نحوه بهره گیری از نیروی انسانی و به رعایت جنبه های

اقتصادی و ایمنی اشاره نمود.

آشنایی با پرورش شتر

دکتر سعید زیبائی –  7اردیبهشت

شتر حیوانی مقاوم که با پتانسیل های بی نظیر آناتومیکی و فیزیولوژیکی خود دارای توانی فوق العاده برای سازگاری با
شرایط سخت و کویری را دارد .شتر می تواند در شرایط کم آبی یک سوم وزن بدن خود را از دست بدهد بدون اینکه بیمار
گردد .شتر نسبت به تغییرات دمای محیط واکنش نشان می دهد در صبح هنگامی که کویر سرد است درجه حرارت بدن شتر
به  34درجه سانتی گراد کاهش می یابد و در اواخر بعدازظهر دمای بدن به  42درجه سانتی گراد می رسد.

نقش و تأثير تغذيه بر عملكرد توليد مثلي گاوهاي شيري
مهندس ملک حسین دالور 11 -خرداد

بقاء نسل در موجودات زنده ،به یک عامل مهم و حیاتی به نام تولیدمثل بستگی دارد .اگر موجودی قادر به تولیدمثل نباشد ،نسل

آن موجود رو به انقراض و نابودی خواهد رفت .عالوه بر اين ،در صنعت پرورش گاو شيري ،توليد حداكثري در طول عمر
اقتصادي دام وابسته به عملكرد توليد مثلي دام مي باشد .لذا تولیدمثل ،شاخص مهمی ،در تعیین بازدهی تولیدات دامی است

كاربرد روشهاي قيمتگذاري در فعاليتهاي دامي

دکتر محمد مظهری 18 -خرداد

در بین اجزای آميخته بازاریابی ،قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می شود و بقیه عوامل موجب ایجاد هزینه می
گردند .همچنین قیمت انعطاف پذیرترین عامل آميخته بازاریابی شناخته میشود ،چرا که می توان به سرعت آن را تغییر داد.

لذا به نظر مي رسد كه مباحثي از قبيل هدف از قيمتگذاري ،وضعيت تقاضا ،هزينههاي توليد ،روشهاي قيمتگذاري ،ساختار

بازارها و نقش آن در قيمتگذاري ،نقطه سر به سر توليد و قيمت و عوامل و مراحل قيمتگذاري با تأكيد بر بازار محصوالت
دامي ،مي تواند تا حدي اطالعات كارشناسان در زمينه قيمتگذاري اين نوع محصوالت را افزايش دهد.
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