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نکته

سخنی با شما
مشکالت تولید ،همیشه یکی از معضالت جوامع دنیا و به تبع آن دولتها بوده است  .در دنیای امروزی کارشناسان بر این نکته اتفاق

نظر دارند که دولتها می بایست امور را به مردم واگذار تا بتوانند نقش نظارتی خود را پر قدرت تر ایفا نمایند  ،درحالی که در مملکت

ما با وجود تأکید مقامات بلند پایه کشور بر اجرای اصل  44قانون اساسی  ،دولت بازیگر اصلی تولید بوده است .متأسفانه در دوره های
گذشته این نقش پررنگ تر بوده به طوری که دولت نقش تولید کننده  ،تأمین کننده و ناظر همزمان را داشته  ،و اگر واقع بینانه تربه

این موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم خود مصرف کننده خوبی نیز بوده است .

لذا طبق تأکید مقام معظم رهبری بر خصوصی سازی  ،سالهای بسیاری برای این مسئله وقت گذاشته شده و تالشهای فراوانی صورت

پذیرفته  ،ولی متأسفانه به قول برخی دولتمردان ما در اصل خصوصی سازی شکل گرفته این مفهوم به این معنا است که دولت دوست

ندارد منابع خود و شرایطی این گونه را رها سازد و رقابت بخش خصوصی را با خود بر نتابیده  ،و همیشه تمایل داشته یکه تاز تولید،

تأمین و مدیریت مصرف باشد .

این بدین معناست که فضای سوء استفاده فرصت طلبان ناخواسته فراهم آمده و باعث خلل در ساختاری مدیریت کالن کشور میگردد.
تأمین پروتئین مورد نیاز مردم نیازمند تدابیر و درایت الزم در امر تولیدات کشاورزی و دامپروری کشور است هر زمان که دولت به

این تولیدات توجه نشان داده است توانسته عالوه بر رشد اقتصادی  ،رونق بازار و جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرها  ،اقدامات
موثری انجام دهد  .متأسفانه عدم مدیریت در مصرف آب در سالهای گذشته بهانه ای شده است که با مطرح نمودن آب مجازی اجازه
واردات به هر محصولی داده و زمینه خشکاندن تولیدات کشاورزی را فراهم آورد .

خوشبختانه با دیدگاهی که اخیرا ً شاهد آن هستیم  ،این طور استنباط می شود که دولت به این حقیقت پی برده  ،که زاویه نگاه باال
به پایین خود را حذف و بنا به فرموده رهبر کبیر انقالب اسالمی نگاهی خادمانه به ملت داشته و به همین منظور تولید کننده را در

جهت بازار مصرفی منصفانه حمایت نماید .

در ابتدای دولت تدبیر و امید شاهد ادامه روند توزیع یارانه شیرخام در بین تولیدکنندگان به مبلغ ماهیانه هفتاد و پنج میلیارد تومان
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از این تصمیم در طی یکسال مجموع ًا یکصد میلیارد تومان برآورده گردید  ،که این طرح ها را می توان یکی از عوامل رونق نسبی

فضای کسب و کار و امنیت شغلی برای تولیدکنندگان شیر کشور دانست و همزمان منجر به جلوگیری از باال رفتن قیمت فروش
لبنیات گردید.

در روزگار تحریم که فغان تولید بلند شده بود با هدایت رهبری معظم انقالب و ارائه مبحث اقتصاد مقاومتی تولیدکننده ما به دیده

مقطعی به مسائل و مشكالت آن بوده كه باعث شده اغلب راه حلهای ارائه شده ،تنها نقش یک مسکن را بازی کند و هنوز مشکل
بطور کامل حل نشده  ،مشکالت دیگری بروز کند.
در رابطه با موضوع شیر سه گروه درگیر هستند:
گروه اول :دامداران كه بعنوان خط مقدم تولید شیر خام را برعهده دارند به استناد گزارشهای مرکز آمار و مرکز پژوهشهای مجلس
حدود سه میلیون و هفتصد هزار فرصت شغلی در حوزه دامپروری سبک و سنگین فعال است
گروه دوم :وجود بیش از  1000شرکت لبنی فعال ،ده ها هزار فرصت شغلي ایجاد کرده و با تبدیل شیرخام به چندين محصول لبنی،
ساالنه  25هزار میلیارد تومان گردش مالی و هفتصد میلیون دالر صادرات را موجب شده است.
گروه سوم :بخشي از جمعیت  80میلیونی از بابت عدم مصرف کافی و مستمر شیر و فرآورده های آن (سرانه مصرف در ايران 85
كيلوگرم و در جهان  160كيلوگرم) دچار مشکالتی از قبیل بیماری های لثه و دندان  ،کوتاهی قد  ،کمبود ید  ،پوکی استخوان و
زمینگیری شده اند.
لذا ضرورت پرداختن به موضوع افزایش تولید و مصرف شیر را پر اهمیت ساخته زيرا ایران در  35سال آینده پذیرای  26میلیون
سالمند خواهد بود که در صورت تداوم شرایط فعلی مصرف شیر  ،زمينگيري افراد  20سال زودتر اتفاق خواهد افتاد.
بنابراين تدوين برنامه اي منسجم و طرح جامع و پاسخگو براي صنعت شير كامال محسوس و ضروري مي باشد و به منظور فرهنگسازي
براي مصرف مواد لبني به تبليغات بيشتري نياز داريم و تا زمانيكه نتوانيم تقاضا را افزايش دهيم نمي توانيم مسئله قيمت شير خام
		
را حل كنيم كه نيازمند برنامه ريزي اقتصادي براي افزايش قدرت خريد مردم است.

این فرمایش را اجرا و توانست باقناعت بیشتر در جهت حفظ تولید با حمایت و تدبیر دولت گام برداشته و تأمین کننده نیاز ملت

شریف ایران باشد .

اکنون همه ما به این نقطه رسیده ایم که چگونه روشنا بخش وجود یکدیگر باشیم بیاییم در رسیدن به ایرانی امن و آباد گام برداریم .

G A V D A R A N

مدیر مسئول

رئيس سازمان تعاون روستايي استان خراسان رضوي
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مهندس فرشید صراف

مهندس رضا نامني
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برای سه ماه بودیم که با خرید تضمینی شیرخام و توزیع مناسب علوفه باعث ثبات بازار علوفه و شیرخام گردید که خسارت دولت

شیر در کنار همه اهمیتی که دارد دچارمظلومیتی وصف ناپذیر است .بزرگترین مشکل صنعت شیر در سالهای اخیر نگاه منفعل و

تغذیه و مدیریت گوساله
Feeding and Rearing Calves

دکتر غالمرضا قربانی  /استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
Email : ghorbani@cc.iut.ac.ir

الگوهای مختلف تغذیه شیر به گوساله ها

این روش تغذیه ای باعث افزایش مصرف شیر در زمان

افتادن رشد در بعد از شیرگیری می شود.

شیرگیری می شود.

استفاده از روش افزایشی – کاهشی در تغذیه
شیر

شیر اولین خوراک گوساله های شیرخوار و تنها خوراک

قبل از شیرگیری و در نتیجه افزایش وزن دام در زمان

اول زندگی و قبل از شیرگیر مهمترین خوراک مصرفی

مصرف آزاد شیر در گوساله ها نسبت به تغذیه روزانه

مصرفی آنها در روزهای اول است .شیر در  40تا  50روز
گوساله ها باقی می ماند و باعث حفظ سالمتی دام

میشود .میزان و روش شیردادن به گوساله ها میتواند
بر شرایط فیزیولوژیک ،ایمنی ،رفتاری و اقتصادی
گوساله ها تاثیر بگذارد .میزان شیر مصرف شده قبل
از شیرگیری نه تنها بر مصرف خوراک ،رشد و سالمتی

تاثیر میگذارد بلکه بر گسترش شکمبه و رشد پستان و
توانایی تولید شیر دام نیز تاثیر میگذارد.

 4لیتر شیر باعث افزایش وزن گوساله ها در قبل و

بعد از شیرگیری شد .گوساله ها با دسترسی آزاد به

شیر نسبت به تغذیه به روش سنتی  % 89شیر بیشتر
خوردند .بعد از شیرگیری دو گروه خوراک یکسان
مصرف کردند .گوساله های تیمار قبل از شیرگیری

 % 63وزن بیشتری داشتند ( 10 /5کیلوگرم بیشتر
در  35روزگی) .بعد از شیرگیری رشد دامها تفاوتی

به دلیل اهمیتی که شیر در تغذیه گوساله ها دارد نحوه

نداشت اما در انتها گاوها با دسترسی ازاد به شیر 8

یافته است .اینکه چه میزان شیر به گوساله و به چه

جدول  6مشاهده می شود در زمان شیرخواری مصرف

تغذیه با شیر و میزان مصرف شیر نیز اهمیت زیادی
روشی تغذیه شود یکی از مهمترین نکات در پرورش

موفق گوساله است .روشهای مختلفی برای ارائه شیر به
گوساله ها بیان شده است که هر کدام مزایا و معایبی
دارد که به توضیح آنها می پردازیم.

روش سنتی تغذیه شیر

کیلو وزن بیشتر داشتند (جدول  .)6همانطور که در

استارتر و علوفه در تغذیه آزاد کمتر بود و بعد از قطع

شیر به تدریج افزایش یافت و به سطح دامها با تغذیه

محدود شیر برسد.

حتی برای مقایسه مصرف آزاد شیر با مصرف محدود
از تغذیه گوساله به همراه مادر استفاده شد .در بررسی

در روش سنتی گوساله ها بعد از تولد سریع از مادر

انجام شده گوساله ها در گروه شاهد از تغذیه به روش

می کنند که معادل  4تا  5کیلو می شود .این مقدار

هفتگی روزی سه نوبت و از پستان مادر تغذیه کردند.

جدا می شوند و روزانه  % 10وزن بدن شیر دریافت

شیر را دامها در دو وعده در روز دریافت می کردند و
تحریک به مصرف کنسانتره می شدند تا شکمبه رشد

در این آزمایش اثر تغذیه آزاد از شیر بر سن زایش و
تولید شیر بعدی نیز بررسی شد .همانطور که در جدول
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به مرور زمان خصوصا از سال  2000میالدی به بعد با

یافت (جدول )8

 %10وزن بدن زیر سوال رفت و مصرف شیر بیشتر در

دام ها به روش سنتی شیر مصرف می کنند ،سالمتتر

از جایگزین شیر نیز روزانه  450تا  570گرم پودر

جایگزین شیر کافی است .دلیل اصلی که این روش

سالها استفاده می شد گرانی شیر نسبت به مواد غذایی
بود و دلیل دیگر این بود که تصور می شد با کاهش
مصرف شیر دامها استارتر بیشتری مصرف می کنند

و زودتر از شیر گرفته می شوند .این روش شیردهی
به علت کمبود مواد مغذی باعث کاهش عملکرد دام،

حالت افسردگی ،کاهش سالمتی ،و کاهش تولید

استفاده از شیر بیشتر در تغذیه گوساله ها

تحقیقات جدیدی که انجام شد نظریه تغذیه شیر
تغذیه گوساله ها جایگزین آن شد .در روش های جدید
برای ارائه شیر بیشتر به گوساله ها روش های مختلفی

استفاده می شود .در روش اول گفته شد که گوسالهها
از روز اول تا انتهای شیرخوارگی روزانه  % 20وزن بدن

شیر مصرف کنند .در این روش حتی استفاده آزاد از
شیر و یا تغذیه از پستان مادر پیشنهاد شده است.

داشتند ولی بعد از شیرگیری رشد آنها نسبت به گروه

شاهد کاهش یافت .اما تغذیه آزاد باعث شد که سن دام
در زمان آبستنی و اولین تلقیح کاهش یابد .این عامل

باعث کاهش سن تلقیح و پس از آن زایش می شود و
دام سریعتر وارد چرخه تولید می شود که باعث افزایش

سود آوری می شود.

تغذیه آزاد و محدود بر عملکرد تولیدمثلی و شیرواری
تلیسه ها نیز تاثیر داشت .سن زایش  31روز کاهش

یافت اما باز هم دامها قد و وزن بیشتر در زمان زایش
داشتند .تولید شیر در اولین شیرواری نیز افزایش

بطور کلی دام ها با دسترسی آزاد به شیر تقریبا دو برابر
هستند و در دوره قبل از شیرگیری رشد بیشتری
دارند .در این روش قبل از شیرگیری گوساله ها استارتر
کمتری مصرف می کنند ،اما بعد از شیرگیری مصرف

خوراک به تدریج افزایش می یابد .اشکال این روش در

این است که باعث کاهش مصرف استارتر در گوساله ها

می شود و به علت کاهش رشد شکمبه باعث به تاخیر

در روش دیگر ارائه شیر که به روش افزایشی -کاهشی

با سطح باالی شیر و کاهش تدریجی باعث افزایش

گوساله را باال می برند و سپس بصورت تدریجی کاهش

از شیرگیری) شده است .همچنین باعث افزایش قد

شناخته میشود ابتدا به صورت تدریجی مصرف شیر
می دهند ( 6لیتر تا  5روزگی 8 ،لیتر تا  15روزگی،
 10لیتر تا  35روزگی 8 ،لیتر تا  42روزگی 6 ،لیتر تا

 47روزگی 4 ،لیتر تا  50روزگی و  2لیتر تا شیرگیری).
این روش به مدیریت خیلی قوی نیاز دارد که در مزارع

بزرگ شاید انجام آن سخت باشد.

استفاده از روش کاهشی تغذیه شیر

وزن بیشتر در گوساله ها در تمام مراحل (قبل و بعد
گوساله ها نیز شده است که باعث می شود تا گوساله ها

در هنگام رسیدن به سن تلقیح و زایش دارای قد و

وزن مناسب باشند که می تواند به عنوان یک راه حل

مناسب برای جبران کوتاه بودن قد تلیسه ها در هنگام

تلقیح باشد.

بطور کلی افزایش مصرف شیر به هر روشی ،تاثیر

در روشی دیگر تحت عنوان روش کاهشی در ابتدا

مناسبی بر گوساله دارد .افزایش مصرف شیر باعث

مصرف شیر تا زمان شیرگیری کاهش می یابد .در این

ایمنوگلوبین خون گوساله می شود .عالوه بر این

گوساله شیر زیاد مصرف می کند و به تدریج میزان

روش تا  30روزگی بطور روزانه  6لیتر ،از  30تا 45
روزگی روزانه  4لیتر و از  45تا شیرگیری روزی  2لیتر

شیر در اختیار گوساله قرار می گیرد .در حالت سادهتر
از روز اول تا  30به میزان  % 20وزن بدن و از روز  30تا

افزایش قدرت سیستم ایمنی گوساله و افزایش

افزایش مصرف شیر ،باعث افزایش مصرف استارتر و
علوفه می شود .افزایش مصرف خوراک باعث افزایش

رشد گوساله ها در دوران شیرخوارگی می شود که

افزایش رشد در دوران شیرخوارگی باعث افزایش

زمان شیرگیری به میزان  % 10وزن بدن شیر در اختیار

عملکرد دام ها در اولین دوره شیرواری می شود و

که با کاهش مصرف شیر در روزهای آخر ،گوساله به

دوران شیرخوارگی را جبران می کند .بطور کلی

گوساله ها قرار می دهند .این روش باعث میشود
خوردن استارتر تحریک شود و مصرف استارتر به

شدت افزایش می یابد که به رشد دام منجر می شود
(جدول .)9

هزینه های اضافی حاصل از مصرف شیر اضافی در

بیان می شود که گوساله ها باید  10تا  % 12وزن بدن

خودشان به عالوه  3 /7کیلوگرم میزان ثابت در روز
شیر مصرف کنند.

در روش شیرگیری کاهشی ،گوساله ها با مصرف شیر

مقایسه شیر کامل با جایگزین های شیر

شکمبه را افزایش و مصرف انرژی را بهبود می بخشند

تغذیه گوساله از موادی تحت عنوان جایگزین شیر

باال مصرف مواد جامد را افزایش می دهند و گسترش
که باعث افزایش وزن بهتر قبل و بعد از شیرگیری

میشود .در روش کاهشی گوساله ها شیر بیشتر مصرف

می کنند و مصرف استارتر و علوفه نیز با شروع کاهش
مصرف شیر افزایش می یابد و حتی به بیشتر از گوساله

ها با تغذیه محدود می رسد .در این روش افزایش وزن،

مصرف ماده خشک و کارایی خوراک افزایش می یابد.

همانطور که در جدول  9مشاهده می شود در روش

مصرف شیر در سطح  % 20وزن بدن و سپس کاهش

تدریجی ،مصرف شیر افزایش شدید می یابد و مصرف
مواد خشک شامل استارتر و علوفه در زمان تغذیه
سطح باالی شیر از روش سنتی (مصرف شیر در کل

دوره  % 10وزن بدن) کمتر است .اما همزمان با کاهش
مصرف شیر از  % 20به  % 10وزن بدن این گوساله ها
شروع به افزایش مصرف ماده خشک می کنند بطوریکه
مصرف علوفه و استارتر به سطحی باالتر از گروه شاهد

قبل از شیرگیری (تا  36روزگی)

همانطور که در جدول  10مشخص است روش تغذیه

مصرف ازاد

محدود

معنی داری

مصرف ازاد

محدود

معنی داری

مصرف ازاد

محدود

معنی داری

59

> 0/001

72/1

62/7

>0/01

89/1

81/1

>0/01

>0/001

0/36

0/53

بی معنی

0/85

0/85

بی معنی

>0/001

4/57

2/72

>0/01

-

-

-

0/67

0/88

بی معنی

1/85

1/89

بی معنی

0/08

0/12

بی معنی

0/12

0/12

بی معنی

وزن بدن

69/5

افزایش وزن روزانه

0/78

0/48

مصرف شیر

8/79

4/91

مصرف استارتر

0/09

0/17

>0/01

مصرف علوفه

0/01

0/03

>0/01

جدول  7اثر تغذیه محدود و آزاد از مادر بر رشد دام و درصد آبستنی
تغذیه محدود

تغذیه آزاد از مادر

معنی داری

وزن بدن در تولد (کیلوگرم)

38/2

37/8

بی معنی

در  6هفتگی

61/9

73/4

0/01

در  12هفتگی

98/2

88/3

0/05

327/2

358/6

بی معنی

0/56

0/85

0/01

از هفته  0تا 12

0/71

0/60

بی معنی

از هفته  7تا 12

0/86

0/35

0/05

از تولد تا آبستنی

0/68

0/82

0/05

از هفته  12تا آبستنی

0/64

0/87

0/05

سن آبستنی

426

394

0/05

سن اولین تلقیح

296

273

بی معنی

درصد آبستنی

74/2

83/4

بی معنی

در آبستنی
افزایش وزن از هفته  0تا ( 6کیلوگرم)

جــدول  8وزن بــدن ،تولیدمثــل و تولیــد شــیر تلیســه هــا در اولیــن شــیرواری بــرای گوســاله هــا بــا تغذیــه
محــدود و آزاد از مــادر

قیمت باالی شیر و ارزش اقتصادی آن باعث شد تا در
استفاده شود که دارای قیمت کمتری نسبت به شیر

هستند و باعث صرفه اقتصادی دامدار می شوند .اما

شیر کامل با دستگاه گوارش گوساله تطابق کامل دارد،

و به همین دلیل و با توجه به ارزش غذایی و ایمنی

زمان شیرگیری ( 37تا  42روزگی)

بعد از شیرگیری ( 43تا  63روزگی)

تغذیه محدود

تغذیه آزاد از مادر

معنی داری

سن زایش

700

669

0/05

وزن زایش (کیلوگرم)

507

544

بی معنی

افزایش وزن روزانه از آبستنی تا زایش
(کیلوگرم)

0/65

0/67

بی معنی

ارتفاع جلوگاه (سانتیمتر)

134/4

139/7

0/05

تولید شیر در  300روز (کیلوگرم)

9171

9624

0/08

چربی شیر در  300روز (کیلوگرم)

273/4

268/9

بی معنی

پروتئین شیر در  300روز (کیلوگرم)

260/6

257/4

بی معنی

روزهای باز

104/6

118/4

بی معنی

درصد آبستنی

53/4

48/6

بی معنی

15
G A V D A R A N

گوساله های شیری می شود.

G A V D A R A N

 7مشاهده می شود گوساله ها در هفته  6وزن بیشتری

عملکرد دام در شیرواری بعدی خواهد شد.
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کند و گوساله زودتر از شیر گرفته شود .برای استفاده

سنتی استفاده کردند و در گروه تیمار گوساله ها تا 6

می رسد .این افزایش مصرف خوراک باعث افزایش

جدول  6اثر تغذیه محدود و آزاد از شیر بر افزایش وزن و مصرف خوراک گوساله ها

جدول  9مصرف روزانه شیر ،استارتر و ماده خشک توسط گوساله ها به دو روش سنتی و کاهشی
صفت اندازه گیری شده

جدول  11ترکیب مواد مغذی مواد جایگزین شیر و شیر کامل

روش سنتی

روش کاهشی

مصــرف شــیر قبــل از کاهــش ( 1تــا  28روزگــی ،کیلوگــرم در روز)

4/41 b

9/24 a

مصــرف شــیر بعــد از کاهــش ( 29تــا  49روزگــی ،کیلوگــرم در روز)

5/17 b

6/08 a

4/74 b

7/84 a

171/56

148/00

مصــرف شــیر در کل دوره ( 1تــا  49روزگــی ،کیلوگــرم در روز)
مصــرف اســتارتر قبــل از کاهــش ( 1تــا  28روزگــی ،گــرم در روز)

a

مصــرف اســتارتر بعــد از کاهــش ( 29تــا  49روزگــی ،گــرم در روز)

704/58 b

996/42 a

مصــرف اســتارتر در کل دوره ( 1تــا  49روزگــی ،گــرم در روز)

400/00

511/61

مصــرف اســتارتر بعــد از شــیرگیری ( 50تــا  63روزگــی ،گــرم در روز)

b

b

a

Blue

Gold

Fukamle

پروتئین خام
خاکستر خام

1534/38 b
45/94

32/50

مصــرف علوفــه قبــل از کاهــش ( 1تــا  28روزگــی ،گــرم در روز)

a

مصــرف علوفــه بعــد از کاهــش ( 29تــا  49روزگــی ،گــرم در روز)

102/92 b

135/00 a

مصــرف علوفــه در کل دوره ( 1تــا  49روزگــی ،گــرم در روز)

70/36 b

86/43 a

مصــرف علوفــه بعــد از شــیرگیری ( 50تــا  63روزگــی ،گــرم در روز)

260/63 b

357/50 a

Kalber

Spezial Nue

TentoMilk

Whole Milkشیرکامل

%23

%23

%22

%21

%2/26

%20

%18

%5/19

%5/16

%7/28

%5/8

%8/8

%9/7

%9/8

%2/7

چربی خام

2086/88 a
b

آنالیز

جایگزین شیر

جایگزین شیر

جایگزین شیر

جایگزین شیر

فیبرخام
کلسیم
فسفر

%2/0

%7/0
%6/0

_

%1/0

%6/0

%7/0

%6/0

%3/0

%7/0

_

_

_
%4/1
_

الیزین

_

رطوبت

%2/2

%9/1

_

%7/1

%2

%2

%5/3

%5

_

جدول  10افزایش وزن ،وزن بدن و ارتفاع جدوگاه گوساله ها در دو روش سنتی و کاهشی
صفت اندازه گیری شده

روش سنتی

روش کاهشی

افزایش وزن بدن قبل از کاهش مصرف شیر (تا روز  ،28کیلوگرم)

10/37 b

19/66 a

12/5

14/67

افزایش وزن بدن قبل از کاهش مصرف شیر (روز  28تا  ،49کیلوگرم)

b

افزایش وزن بدن در کل دوره ( 1تا  49روزگی ،کیلوگرم)

22/87 b

34/33 a

افزایش وزن بدن بعد از شیرگیری ( 49تا  60روزگی ،کیلوگرم)

6/75 b

8/78 a

وزن بدن در زمان کاهش مصرف شیر (روز  ،28کیلوگرم)

52/50 b

64/44 a

65/00

79/11

a

وزن بدن در شیرگیری (روز  ،49کیلوگرم)

b

وزن بدن بعد از شیرگیری (روز  ،60کیلوگرم)

71/75 b

87/89 a

72/71

80/21

a

ارتفاع جدوگاه در زمان کاهش مصرف شیر (روز  ،28سانتیمتر)

b

ارتفاع جدوگاه در زمان شیرگیری (روز  ،49سانتیمتر)

80/41 b

89/23 a

ارتفاع جدوگاه بعد از شیرگیری (روز  ،60سانتیمتر)

85/64 b

100/11 a

a

شده و پس از آن مصرف جایگزین شیر آغاز گردد .با

گردد .فاصله زمانی آماده سازی تا مصرف ،و درجه

(قابل اتصال به کامپیوتر) جهت ثبت و نمایش میزان
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پودر جایگزین شیر به طور کامل قابل مصرف می باشد.
روش آماده سازی در راهنمای مصرف انواع پودرهای

و فشار ثابت به تمام گوساله ها می رسانند .گوساله با

استاندارد افزودن یک کیلوگرم پودر در  9-8لیتر

شیر مورد نیاز را دریافت می کند .با توجه به آنکه عمل

توجه به ارزش غذایی و ایمنی زایی شیر مادر از یک
سو ،و تفاوت قیمت آن با جایگزین شیر از سوی دیگر،

بهتر است جهت دستیابی به باالترین بازدهی ،در تغذیه

تمام گوساله های شیرخوار از زمان قطع آغوز تا 14
روزگی از مخلوط جایگزین شیر و شیر گاو به نسبت

 3به  1تا  1به  1استفاده گردد .این مخلوط ضمن فراهم
آوردن شرایط بهره جستن از هر دو ماده در تمام

جلوگیری می کند .پس از روز  14تا زمان از شیرگیری

روش آماده سازی جایگزین شیر

جایگزین شیر آمده است .نسبت مخلوط سازی
آب گرم می باشد .بهترین دمای آب برای آماده سازی

 60-45درجه سانتی گراد می باشد .بهتر است ابتدا

مقداری پودر را در یک سطل تمیز با یک تا دو برابر

حجم آب مخلوط کرده و کامال بهم بزنیم تا محلول

حرارت محیط دو عامل مهم کارآیی مطلوب این پودرها

می باشند به طوری که دمای شیر در هنگام خوردن
گوساله نباید از  37 -40درجه سانتی گراد کمتر باشد.

برای بازدهی بهتر ،الزم است دمای آب در زمان مخلوط
کردن در فصل تابستان حداقل  45درجه سانتی گراد

و در فصول دیگر حداقل  55 -60درجه سانتی گراد

باشد.

نحوه مصرف جایگزین شیر

شیر خوردن هر گوساله در هر وعده غذایی ،هر روز

و دوره شیر خواری می باشد .در نبود این دستگاهها،

استفاده از بطری پستانک دار و یا سطل پستانک دار
دردار پیشنهاد میشود .این ظرف امکان مکیدن را به
گوساله داده حتی المقدور از زود سرد شدن محلول

شیر جلوگیری می کنند .قدیمی ترین روش مصرف
شیر یا شیر جایگزین استفاده از سطل است .با توجه به
تفاوت مکانیسم عمل مکیدن و عمل هرت کشیدن (از

بدون شک بهترین روش خوراندن شیر جایگزین

سطل) ،سرد شدن سریع محلول ،خوردن شیر از سطح

شیرخوران است .این دستگاهها شیر جایگزین را با دما

بزاق حیوان با باقیمانده شیر موجود در سطل ،میزان

به گوساله ها استفاده از دستگاههای اتوماتیک

میک زدن یکنواخت سر پستانک این دستگاهها ،مقدار
مکیدن اثر بسیار خوبی بر روی افزایش اشتها ،هضم،
اتساع و رشد چهار معده و نهایتا جذب و بازدهی شیر

جایگزین دارد ،استفاده از این دستگاهها ،در تمام
گاوداری هایی که امکان اقتصادی و فنی نصب آنها

باالیی (در مقابل خوردن شیر یکنواخت) ،آمیخته شدن
اشتها و خوردن و هضم و بازدهی جایگزین شیر کاهش

می یابد.

باید توجه کرد که هرچه از دمای محلول شیر کاسته
شود ،از میزان اشتها و تمایل گوساله برای خوردن

جایگزین شیر کم می شود .این گرسنگی در کنار

خوردن شیر سرد موجب سوء هاضمه شدید ،کاهش
جذب ،کاهش شدید حرکات روده ای در مراحل اولیه

عدم وقوع مشکالت گوارشی ،حتما مسائلی مثل

بازدهی کم ،کاهش سرزندگی و شادابی مقاومت کمتر
در مقابل بیماری ها و نرسیدن به وزن ،شرایط تولید

مطلوب ،با درجات مختلف اتفاق می افتند.

تغییر نوع جایگزین شیر

برای تامین منابع پروتئینی و چربی جایگزین های شیر

باید دقت شود که پاستوریزه کردن به معنی استرلیزه

باعث تفاوت در کیفیت و قیمت جایگزین های شیر و

مقادیر قابل اندازه گیری باکتری باشد .پاستوریزه

از منابع گیاهی و حیوانی استفاده می شود که این منابع

عملکرد گوساله ها میشود .در جدول  11ترکیب مواد
مغذی  4نوع جایگزین شیر با شیر مقایسه شده است،

بسیار پیش می آید که تهیه و خرید یک نوع جایگزین

همانطور که مشاهده می شود کیفیت شیر از همه این

نمیگردد .در این موارد با توجه به تفاوت مزه و بوی

در عملکرد بین جایگزین های شیر بیان شده در

شیر مصرفی یک گاوداری ،به دالیل مختلف ممکن

انواع جایگزین شیر با همدیگر ،پیشنهاد می شود از

مخلوط جایگزین شیر و شیر گاو به نسبت مطلوب برای
تغذیه گوساله استفاده شود .با توجه به تفاوتهای

جزیی آماده سازی و مصرف انواع جایگزین شیر با
همدیگر ،کنترل دقیق وضعیف سالمتی و اشتهای تمام
گوساله ها در اولین هفته تغییر ،توصیه می گردد.

برخی از مزایای جایگزین شیر و استفاده از آن

 -1ترکیب ثابت و بدون تغییر از لحاظ میزان پروتئین

و چربی

 -2تامین نیاز گوساله به انواع ویتامین ها و مواد معدنی

مورد نیاز

 -3کم کردن میزان کار کارگری در جایگاه گوساله ها و
نیز در زمان انتقال شیر از شیر دوشی به گوساله دانی

 -4کاهش ریسک بیماری هایی که با شیر از مادر به
گوساله منتقل می شوند

 -5امکان استفاده از انواع بهبود دهنده های رشد مثل
پروبیوتیک ها در جایگزین شیر

 -6صرفه جویی اقتصادی به دلیل اختالف قیمت با شیر
گاو

 -7افزایش شیر فروشی و سوددهی بیشتر

یک جایگزین شیر خوب دارای خصوصیات زیر
باشد

مواد بهتر است.

جدول  11شیر کامل بهترین عملکرد را داشت و بعد

از آن جایگزین شیر  TentoMilkعملکردی در حد

شیر کامل داشت و در بقیه موارد عملکرد پایین تر
از شیر کامل بود .البته به دلیل گرانی ارز استفاده از

جایگزینهای شیر در ایران رایج نیست.

پاستوریزه کردن شیر

تمام دامداریها شیری تولید می کنند که قابل فروش

نیست و به عنوان شیر بیمارستانی شناخته میشود .به
ازاء هر گاو در سال  22تا  62کیلوگرم شیر بیمارستانی

تولید می شود که میزان زیادی می شود .برای سال

های متمادی است که این شیرها به گوسالهها
تغذیه می شود ،اما نگرانی هایی در مورد آلودگی
گوساله ها توسط این شیرها به اشرشیا کلی ،اسهال

ویروسی ،استرپتوکوکوسها ،سالمونال ،مایکوپالسما
و استافیلوکوکها وجود دارد .نگرانیهایی که در مورد
تغذیه شیر بیمارستانی وجود دارد امکان شیوع ورم
پستان در تلیسه ها و ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در

باکتریهای موجود در روده گوساله ها است.

شیر بیمارستانی را به گوساله ها در روز اول زندگی
تغذیه نکنید .دیواره روده به باکتریها قابل نفوذ
است که می تواند باعث بیماری شود .زمان تغذیه

شیر بیمارستانی گوساله ها را در باکسهای انفرادی

خواص آنتی ژنی و بار میکروبی کم

نگهدارید تا از لیس زدن یکدیگر جلوگیری کنند که از

مطابقت پروتئین آن با نیاز گوساله

یک راه برای کاهش عوامل بیماریزا و استفاده از شیر

خصوصیات مشابه با شیر گاو

بار میکروبی شیر .این فرایند میکروبها را میکشد .اما

انتقال عامل بیماری زا جلوگیری میکند.

کردن نیست .شیر پاستوریزه شده ممکن است حاوی

کردن بسیاری از عوامل بیماریزا را می کشد که شامل:

Salmonella, E. coli, Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, Mycobacterium californicum, Mycobacterium bovis, and Listeria monocy-

 togenesمی شود .با پاستوریزه کردن شیر بیمارستانی

و اغوز این باکتریها در آنها کاهش می یابد.

 batch pasteurizationو دمای باال با زمان کوتاه
)) (High-temperature, short-time (HTSTدو روش

پاستوریزه کردن هستند .در روش  batchظرفی از شیر
اغلب تانک شیر تا دمای  63درجه برای مدت  30دقیقه
گرم می شود .سپس شیر خنک و به گوسالهها تغذیه

می شود .در این روش باید از همزن استفاده شود تا
شیر یکنواخت گرم شود .حجم ظرف اگر خیلی بزرگ

باشد طول می کشد تا به این دما برسد و ممکن است
باکتریها زنده بمانند .در روش دوم شیر به دور یک
هیتر فنر مانند می چرخد و به سرعت به دمای 72
درجه می رسد و برای  15ثانیه نگه داشته می شود.

سپس شیر سرد شده و تغذیه می شود .این روش خیلی

سریع تر است اما تمیز کردن این سیستم خیلی مشکل
است .بهترین روش پاستوریزه کردن کلستروم حرارت

 63درجه برای  30دقیقه است که باعث کاهش غلظت
باکتری بدون کاهش ایمنوگلوبین و غلظت کلستروم

می شود .نکته مهم گرم کردن تدریجی آغوز است
چون گرمای سریع باعث تجمع ایمنوگلوبینها می شود.

نکته جالب اینکه درصد جذب ایمنوگلوبین از آغوز

پاستوریزه شده بیشتر است .کاهش باکتریها و افزایش
قدرت انتقال ایمنوگلوبین در آغوز پاستوریزه شده

باعث افزایش انتقال ایمنی به گوساله می شود.
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سنین ،از تغییر مزه و بوی شیر و مشکالت ناشی از آن
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آغوز ،چند روز از شیر گاو در تغذیه گوساله استفاده

آب تا میزان ذکر شده در باال ،شیر آماده مصرف تهیه

مجهز به حسگرهای ویژه در سرپستانک هر گوساله

به اسهال میکروبی را تقویت می کند .حتی در صورت

سازگاری با فیزیولوژی هضم گوساله

و پس از آن احتمال بروز اسهال تغذیه ای و تغییر آن

کردن یعنی افزایش دما برای یک مدت برای کاهش

فصلنامه گاوداران شماره چهل و یک پاییز 94

زایی شیر مادر در تغذیه گوساله ،بهتر است پس از قطع

کامال یکنواخت و غلیظ حاصل شود .سپس با افزودن

را دارند توصیه می شود .انواع مدرن این دستگاهها

و سپس تغییرات شیمیایی و میکروبی روده می گردد

مطابقت چربی آن با نیاز گوساله

غنی سازی با مواد معدنی و ویتامینه

بیمارستانی پاستوریزه کردن شیر است .پاستوریزه

نوتروفیــل هــا و فاگوســیتوز مــی شــود .کاهــش

zamiri@shirazu.ac.ir
mjzamiri@gmail.com

بر هم کنش تغذیه و تولید مثل
در گاوهای شیری

دکتر محمد جواد ضمیری  /استاد بخش علوم دامی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شیراز

تــوان ایمنــی بــدن نیــز گاو را بــه متریــت حســاس
مــی کنــد .کاهــش تــوان ایمنــی بــدن یــک تــا
دو هفتــه پیــش از زایــش آغــاز میشــود در
گاوهایــی کــه دچــار ســخت زایــی شــدند احتمــال
بــروز متریــت  2/5تــا  4/5برابــر گاوهایــی بــود
کــه ســخت زایــی نداشــتند  .یکــی از روش هــای
بررســی شــده بــرای پیشــگیری از کاهــش تــوان
ایمنــی پــس از زایــش ،تغییــر در نســبت اســیدهای
چــرب امــگا 6-بــه امــگا 3-در دوازدهــه بــوده
اســت .بــه نظــر مــی رســد بــا افزایــش نســبت
امــگا 6-بــه امــگا 3-پیــش از زایــش ویژگــی
هــای کنشــی ســلول هــای تــک هســته ای بهبــود
مــی یابــد .گفتــه مــی شــود کــه نســبت هــای
 15:1یــا بیشــتر مــی توانــد موجــب بهبــود عملکــرد
تولیــد مثلــی شــود.

کتوز و جگر چرب
تعــادل منفــی انــرژی پیــش از زایــش آغــاز
میشــود و تــا مدتــی پــس از زایــش ادامــه
مییابــد ،زیــرا در ایــن دوره مصــرف مــاده خشــک
(خــوراک) کاهــش مــی یابــد .کاهــش شــدید
مصــرف خــوراک ،پیامــدی اســت از تجزیــه زیــاد
لیپیدهــا در جگــر .در ناهنجــاری کتــوز ،غلظــت
پالســمایی بتاهیدروکســی بوتیــراک ،بــاال مــی رود و
زمانــی رخ مــی دهــد کــه بافــت هــای بــدن (بویــژه
ماهیچــه ای و عصبــی) همــه مــواد کتونــی تولیــد
شــده در جگــر را مصــرف نمــی کننــد .افزایــش
بتاهیدروکســی بوتیــرات بازتابــی از بســیج و
مصــرف اســیدهای چــرب غیراســتری اســت .کتــوز،
بــه خــودی خــود ،یــک ســازوکار زنــده مانــی
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مدیریــت تولیــد مثلــی موفــق گاوهــای شــیری بــه
اجــرای بهتریــن شــیوه هــای مدیریتــی وابســته
اســت .در بــود بیمــاری هــای عفونــی ،اثرگذارتریــن
ســازه بــر عملکــرد تولیــد مثلــی ،پیشــینه تغذیــه
گاو اســت .وضعیــت تغذیــه ای گاو شــیری ،در
بگیرنــده برهــم کنــش پیچیــده ای بیــن مــواد
غذایــی (مغــذی) کــم مصــرف و پرمصــرف اســت
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برخــی از آن هــا پرداختــه خواهــد شــد.

اهداف تولید مثلی
هــدف هــر برنامــه تولیــد مثلــی ،آبســتن شــدن گاو
در زودتریــن زمانــی اســت کــه از نظــر فیزیولوژیــک
امــکان پذیــر باشــد .در پــی ان آبســتنی ،یــک

همــراه اســت ،ماننــد درگیــری بــا ناهنجاریهــای

چــرب ،کتــوز و جابــه جایــی شــیردان همــراه اســت

متابولیــک در دوره انتقــال ،و نیــز احتمــال خطــر

کــه تاثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم بــر عنلکــرد

ســخت زایــی کــه برهــم کنــش پیچیــده ای

تولیــد مثلــی مــی گذارنــد؛ بــرای نمونــه تاثیــر بــر

بــا ناهنجــاری هــای متبولیــک دارد .از دیــدگاه

حافظــه فولیکولــی ،دســتگاه ایمنــی ،و وضعیــت

ســودآوری تولیــد شــیر ،چرخــه تولیــد شــیر را

رحــم.

مــی تــوان بــه ســه گامــه (مرحلــه) دســته بنــدی

جفت ماندگی ،متریت و اندومتریت

کــرد .دوره ســودآوری (تــا  170روزگی) ،دوره ســربه
ســر شــدن هزینــه و درآمــد ( 170تــا  250روزگــی)
و دوره زیــان دهــی (دوره خشــک) .هــر چــه دوره
ســودآوری طوالنــی تــر شــود ،کل ســودآوری تولیــد
نیــز بیشــتر خواهــد شــد و تنهــا راه افزایــش طــول
ایــن دوره ،آبســتن شــدن و زایــش دوبــاره اســت.

دوره انتقال
دور انتقــال ( 3هفتــه پیــش از زایــش تــا  3هفتــه

جــدا شــدن جفــت پدیــده ای وابســته بــه
رخدادهــای ایمنــی اســت .نوتروفیــل هــای
جداســازی شــده از خــون گاوهــای دچــار جفــت
ماندگــی ،پیــش از زایــش و پــس از آن ،فعالیــت
کمتــری نشــان دادنــد کــه تــا در هفتگــی پــس از
زایــش ادامــه داشــت .غلظــت اینترلوکیــن 8 -نیــز
در گاوهایــی کــه بــه جفــت ماندگــی دچــار شــدند،
پاییــن تــر بــود .اینترلوکیــن 8-موجــب جــذب

زنــده مانــی ،بیــرون از ناحیــه ســودآوری و تولیــد
اقتصــادی در گلــه اســت کــه شــانس آبســتنی را
نیــز کاهــش مــی دهــد.
اســیدهای چــرب غیراســتری کــه بــه جگــر
میرســند یــا اکســید مــی شــوند و یــا دوبــاره
اســتری و بــه تــرای گلیســرید تبدیــل مــی شــوند
کــه بــه شــکل  VLDLدر مــی آینــد .گنجایــش
جگــر گاو بــرای ســاخت  VLDLمحــدود اســت
بنابرایــن در گامــه هایــی کــه تجزیــه لیپیدهــا زیــاد
باشــد ،ســنتز چربــی هــا در جگــر موجــب بــروز
جگــر چــرب مــی شــود.
ویتامیــن هــای نیاســین و کولیــن بــه شــیوه
کارآمــدی بــر ایــن تغییــرات اثــر مــی گذارنــد.
نیاســین تجزیــه لیپیدهــا را کاهــش مــی دهــد

کــه بــرای گاوداری هــای تجــاری پذیرفتنــی

افزایــش تولیــد آموونیــاک آثــار منفــی گوناگونــی

نیســت .تجزیــه لیپیدهــا و متابولیــزم اســیدهای

میگــذارد ماننــد ناهنجــاری هــای رشــد اووســیت،

چــرب غیراســتری در جگــر گاو ،نوعــی ســازش

تکامــل رویــان ،و تغییراتــی در محیــط رحــم.

پذیــری بــرای ادامــه یافتــن شــیردهی بــا تامیــن
 VLDLبــه عنــوان یــک منبــع انــرژی جایگزیــن
و نیــز تامیــن مــواد الزم بــرای ســنتز چربــی در
آغــوز و شــیر در گامــه هــای آغازیــن شــیردهی
اســت .بنابرایــن زمانــی کــه ایــن فرآینــد محــدود
شــود ،تولیــد شــیر کاهــش مــی یابــد .اگرچــه
ایــن رهیافــت ممکــن اســت از نظــر تولیــد مثلــی
ارزشــمند باشــد امــا از نظــر اقتصــاد تولیــد بــرای
گاودار پذیرفتنــی نیســت.

بــه کار بــردن پروتئیــن قابــل ســوخت و ســاز
( )protein Metabolizableو آمینواســیدها بــرای
متعــادل کــردن نیتــروژن جیــره ،موجــب شــده
اســت کــه کل پروتئیــن خــام جیــره و تولیــد
آمونیــاک کاهــش یابــد .شــکل هــای تجــاری
الیزیــن و متایونیــن محافظــت شــده در دســترس
هســتند و در شــرایطی نیــز کاربــرد آن اقتصــادی
بــوده اســت .الیزیــن و متایونیــن ،نخســتین و
دومیــن آمینواســید محــدود کننــده در جیــره هــای

خورانــدن کولیــن محافظــت شــده ،تولیــد خالــص

رایــج گاوهــای شــیری هســتند .تغذیــه اوره بــه

انــرژی در جگــر را افزایــش مــی دهــد و در برخــی

میــزان  250گــرم در روز از روز تلقیــح مصنوعــی،

پژوهــش هــا ،تــا انــدازه ای موجــب کاهــش بــروز

کیفیــت رویــان هــای هفــت روزه گاو را کاهــش

ورم پســتان نیــز شــده اســت .یکــی دیگــر از

داد ،در حالــی کــه تغذیــه همیــن مقــدار اوره ده وز

راهکارهــای موثــر تغذیــه ای بــرای کاهــش کتــوز

پیــش از تلقیــح ،اثــر نامطلوبــی بــر کیفیــت رویــان،

کــه در برخــی کشــورها ماننــد کانــادا اجــازه

غلظــت  IGF -Iو غلظــت پروژســترون نداشــت کــه

مصــرف یافتــه اســت اســتفاده از کپســول هایــی

نشــان مــی دهــد گاوهــا بــه مصــرف مقادیــر زیــاد

اســت کــه بــه تدریــج موننزیــن آزاد مــی کننــد.

اوره ســازش یافتــه بودنــد .

ایــن شــیوه مصــرف موننزیــن در آمریــکا اجــازه
مصــرف نــدارد امــا خورانــدن موننزیــن مجــاز
اســت .موننزیــن بــروز کتــوز بالینــی و شــدت کتــوز
تحــت بالینــی را کاهــش مــی دهــد .اثــر موننزیــن،
افزایــش تولیــد پروپیونیــک اســید اســت.

تولید آمونیال ()Ammonia
افزایــش تجزیــه پروتئیــن هــای جیــره در شــکمبه
بــه تولیــد آمونیــاک مــی انجامــد کــه غلظــت
نیتــروژن اوره ای خــون ( )BUNو غلظــت نیتــروژن
اوره ای شــیر ( )MUNرا نیــز افزایــش مــی دهــد.
شــانس آبســتنی گاوهایــی کــه غلظــت نیتــروژن
اوره ای شــیر آنهــا بیــن  10تــا  12/7میلیگــرم در
دســی لیتــر بــود  1/4برابــر گاوهایــی بــود کــه
غلظــت نیتــروژن اوره ای شــیر آن هــا بیشــتر از
 15/4میلــی گــرم در دســی لیتــر بــود .و غلظــت
هــای پاییــن تــر از  10میلــی گــرم در دســی

اسیدهای چرب غیر استری و اوو سیت
عالقــه منــدی بــه افزایــش غلظــت اســیدهای
چــرب غیراشــباع در شــیر پژوهــش هایــی را
دربــاره تاثیــر افــزودن ایــن اســیدهای چــرب بــه
جیــره بــر بــاروری در پــی داشــته اســت .بــرای
نمونــه ،افــزودن روغــن ماهــی کــه موجــب کاهــش
تولیــد پروســتاگالندین هــا در رحــم و بهبــود
زنــده مانــی رویــان شــده اســت .از ســویی ،اگــر
چــه مکمــل لینولئیــک اســید موجــب افزایــش
انــدازه فولیکــول چیــره افزایــش تولیــد  I-IGFو
غلظــت کلســترول شــد امــا غلظــت پروژســترون
را در اوایــل دوره فعالیــت جســم زرد کاهــش داد.
بنابرایــن ،هنــگام تجویــز اســیدهای چــرب غیــر
اشــباع ،تاثیــر آن هــا بــر زنــده مانــی رویــان بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد .

19
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( )Robinson et al., 2006کــه در ایــن مقالــه ،بــه

متاســفانه فرآینــد زایــش ،بــا خطرهــای فراوانــی

شــیر ،جفــت ماندگــی ،ورم رحــم (متریــت) ،جگــر

بــرای دامــی ماننــد گاوهــای شــیری ،ایــن آســتانه

(تصحیــح شــده بــرای انــرژی) کاهــش مــی یابــد

 15/4میلــی گــرم در دســی لیتــر 2/4 ،برابــر بــود.
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چرخــه زایــش و شــیردهی آغــاز مــی شــود.

پــس از آن) بــا بــروز ناهنجــاری هایــی ماننــد تــب

پســتانداران اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه

امــا بــه رغــم ایــن کارآمــدی بــاال ،تولیــد شــیر

لیتــر احتمــال آبســتن شــدن در مقایســه بــا

تاثیــر اســیدهای چــرب غیراســتری ( )NEFAبــر

غلظــت هــای کمتــر از  8میلــی گــرم کلســیم

و مینــرال هــا (ماننــد ســلنیوم و ویتامیــن  )Eاثــر

عملکــرد تولیــد مثلــی ،پیچیــده اســت .تاثیــر

در دســی لیتــر ســرم خــون ،نشــان دهنــده

هــم کنــش افزایــی (سینرژیســم) دارنــد و غلظــت

منفــی اولئیــک اســید ،و ترکیبــی از اولئیــک،

هایپوکالســمی در گاو هســتند.

یکــی از آنهــا بــر غلظــت هــای مــورد نیــاز دیگــری

پالمیتیــک و اســتیاریک اســید بــر اووســیت و
ســلول هــای گرانولــوزا بررســی شــده اســت .بیــن
افزایــش غلظــت ایــن اســیدها و کیفیــت اووســیت
نیــز همبســتگی منفــی گــزارش شــده اســت.
ترکیــب اســیدهای چــرب بافــت چربــی تحــت
تاثیــر ترکیــب جیــره و هیدروژنه شــدن اســیدهای
چــرب بافــت چربــی تحــت تاثیــر ترکیــب جیــره و
هیدروژنــه شــدن اســیدهای چــرب در شــکمبه-
نــگاری قــرار دارد .از آنجــا کــه اســیدهای چــرب
در پــی تجزیــه بافــت چربــی ایجــاد مــی شــوند
بنابرایــن ترکیــب اســیدهای چــرب جــذب شــده
در دســتگاه گــوارش بــر غلظــت مطلــق و نســبی
اســیدهای چــرب غیراســتری تاثیــر مــی گذارنــد
کــه مــی توانــد بــر کیفیــت اووســیت اثــر بگــذارد.
جــدای از تاثیــر مســتقیم اســیدهای چــرب بــر
اووســیت ،اســیدهای چــرب بــر پاســخ هــای ایمنــی
و مقاومــت انســولینی نیــز اثــر مــی گذارنــد .تغذیه
اســیدهای چــرب امــگا( 3-آلفــا – لینولینــک) و
دوکــوزا هگــزا انوییــک اســید میتوانــد پاس ـخهای
شــدید التهابــی را کاهــش دهــد  .بررســی هــای
اخیــر نشــان داده انــد کــه مکملهــای دارای
آیکوزاپنتاانوییــک اســید و دوکوزاهگــزا انوییــک
اســید همزمــان بــا افزایــش تولیــد شــیر موجــب

محــدود کــردن مصــرف کلســیم اســت بــه
شــیوه ای کــه مقــدار کلســیم جــذب شــده در روز

دیــدگاه ضــروری اســت کــه نزدیــک بــه یــک مــاه

بــرای هــر گاو ،کمتــر از  20گــرم بــاد .ایــن روش

پیــش از زایــش ،انتقــال مینــرال هــا از ذخایــر بدنی

بــه انــدازه زیــادی بــا تعــادل کاتیــون -آنیــون

مــاده گاو بــه بافــت هــای جنیــن انجــام مــی شــود.

جایگزیــن شــده اســت .نمــک هــای اســیدی

بــرای نمونــه ،پژوهــش هــا نشــان داده انــد کــه

معمــوالً بــرای ســه هفتــه پیــش از زایــش تغذیــه

مینــرال هایــی ماننــد مــس ،منگنــز ،روی و ســلنیوم

مــی شــوند کــه همزمــان بــا بســیج چربــی هــای

از مــادر بــه جنیــن انتقــال مــی یابنــد و برای رشــد

بــدن و کاهــش مصــرف مــاده خشــک اســت.

و زنــده مانــی جنیــن و نــوزاد ضــروری هســتند

موفقیــت ایــن روش بســتگی بــه انــدازه گیــری

 .ویتامیــن هــای  Aو  Eنیــز بــه آغــوز انتقــال

دقیــق  pHادرار دارد.

مــی یابنــد.

منیزیــوم ،نقشــی مهمــی در هموســتازی کلســیم

انتقــال ایــن مــواد بــه جنیــن زمانــی رخ مــی دهــد

دارد .غلظــت بــاالی پتاســیم در جیــره موجــب

کــه گاو دچــار کاهــش مصــرف مــاده خشــک اســت

کاهــش جــذب منییزیــم و نیــز کاهــش کارایــی

و دســتگاه ایمنــی او نیــز بــه چالــش کششــیده

نمــک هــای آنیونــی مــی شــود ،توصیــه شــده

شــده اســت  .اثــر متضــاد برخــی مینــرال هــا بــر

اســت کــه غلظــت منیزیــوم در جیــره هــای

یکدیگــر دردســتگاه گــوارش نیــز اســن چالــش را

پیرامــون زایــش  0/35تــا  0/40درصــد ماده خشــک

شــدیدتر مــی کنــد .بــرای نمونــه ،وجــود مقادیــر

باشــد تــا بــه انــدازه کافــی منیزیــوم جــذب شــود.

بــاالی گوگــرد در برخــی خــوراک هــا (ماننــد

مینــرال هــای کــم مصــرف بــرای گاوهــای شــیر
شــامل کبالــت ،مــس ،یــد ،آهــن ،منگانــز،
مولیبدنــوم ،ســلنیوم ،روی و احتمــاال کــروم و فلــور
هســتند و بــه عنــوان اجزایــی از برخــی آنزیــم هــا،

کاهــش مــرگ و میــر رویــان نیــز شــدند.

مینرال ها و ویتامین ها

آنزیــم در جنبــه هــای فراوانــی از متابولیــزم انــرژی

بــرای پیشــگیری از ناهنجــاری هــای رحم بــه خوبی
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و ویتامیــن هــا و اســتفاده از مکملهــای آن
هــا نیــز نبایــد بــی توجــه بــود .گاوهــای دچــار
هایپوکالســمی بالینــی و تحــت بالینــی در خطــر
ابتــا بــه ســخت زایــی ،پروالپــس رحــم ،جفــت
ماندگــی و متریــت هســتند .شــیوه بیمــاری زایــی و
پیشــگیری هایپوکالســمی یــا تــب شــیر هــم چنــان
از موضــوع هــای چالــش برانگیــز اســت ،امــا تــاش
بــر ایــن اســت تــا تاخیــر بیــن کاهــش غلظــت
کلســیم خــون بــه دلیــل افزایــش نیازهــای تولیــد
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خــون بــه حداقــل برســد .ســازه هــای موثــر بــر
هایپوکالســمی عبارتنــد از  :وجــود غلظــت هــای
زیــاد کلســیم در جیــره (بیشــتر از  1/35درصــد
مــاده خشــک) ،زیــادی فســفر در جیــره ،کمبــود
غلظــت منیزیــوم در جیــره ،افزایــش ســن گاو،
و نــژاد (گاوهــای جــرزی حســاس تــر هســتند).

ایــن مینــرال هــا گــزارش شــده اســت؛ ماننــد،
افزایــش ســخت زایــی ،ســقط ،و بلــوغ دیــررس
کاهــش فعالیــت تخمــدان ،کاهــش نــرخ آبســتنی.
کمبــود مینــرال هــای کــم مصــرف در گاورهــای نــر
بــا کاهــش تولیــد اســپرم ،کاهــش میــل جنســی،
افزایــش اســپرم هــای نابهنجــار ،و کاهــش انــدازه
بیضــه همــراه بــوده اســت .
احتمــال کمبــود ویتامیــن هــای محلــول در
آب بــه علــت تولیــد شــدن آن هــا بــه وســیله
میکروارگانیــزم هــای شــکمبه ،زیــاد نیســت.
ویتامیــن  Dدر پوســت و ویتامیــن  Kنیــز بــه
وسیســله باکتــری هــا ســاخته مــی شــود .بــا ایــن
وجــود توصیــه مــی شــود کــه بــه هــر گاو روزانــه
20تــا  30هــزار واحــد بیــن المللــی ویتامیــن D
تغذیــه شــود تــا مقــدار کافــی جــذب بــدن شــود و
گاوهــای سیســتم هــای بســته نیــز مقــدار کافــی از
ایــن ویتامیــن دریافــت کننــد .برخــی ویتامیــن هــا
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مــاس) و یــا آب ،جــذب مــس را در دســتگاه گوارش
کاهــش مــی دهــد .مقادیــر زیــاد گوگــرد ،جــذب
ســلنیوم را کاهــش مــی دهــد .غلظــت هــای بــاالی
کلســیم در جیــره (بیشــتر از یــک درصــد) نیــز
جــذب ســلنیوم را مــی کاهــد .نمونــه هــای دیگــری
از ایــن نــوع اثرهــا بــرای مینــرال هــا دیگــر وجــود
دارد بنابرایــن ،مصــرف مکمــل هــای مینرالــی هــم
چنــان چالــش بزرگــی در تغذیــه گاوهــای شــیری
اســت .متســفانه ،یافتــه هــای منتشــر شــده دربــاره
تاثیــر مکمــل هــای مینرالــی بــر بــاروری گاوهــای
شــیری ،هماهنــگ نیســتند  .ایــن ناهماهنگــی هــا
احتمــاالً بــه دلیــل تداخــل اثــر عواملــی دیگــری

ماننــد کمبــود انــرژی ،ناکارآمــدی روش هــای
تشــخیص فحلــی ،و یــا بیمــاری هــای اســت کــه
مشــکالت بــاروری را در بســیاری از گاوداری هــا،
پیچیــده مــی کننــد .نکتــه مهــم هنــگام مصــرف
مکمــل هــای مینرالــی و ویتامینــی ،غلظــت آن هــا
در خــوراک هایــی اســت کــه جیــره را تشــکیل
میدهنــد.

 -1ويتامين ضد عفونت
 -2ميكرواورگانيســم هــاي مســتقر در ســكوم و كلــم اســب
و خرگــوش را گوينــد
 -3گوسفند پلي استروس غير فصلي معروف هستند
 -4الف)ميــش غيــر آبســتن

ب)ملكــه بزهــاي شــيري

دنيــا
 -5الــف) تغييــر در مقــدار آن باعــث آلكالــوز ميشــود ب)
حيوانــي جهــت شناســايي گاو فحــل
 -6ميزان اين هورمون با استروژن رابطه عكس دارد
 -7نوعي ويروس كه سبب اسهال گوساله ميشود
 -8بكارگيري خرچنگي علت اصلي اين بيماري است
 -9نرمي استخوان
 -10عملــي كــه بــر روي شــير انجــام ميشــود و مانــدگاري
آن را بــاال ميبــرد
 -11الــف)از شــير ايــن نــژاد گوســفند پنيــر ليقــوان تهيــه
ميشــود .ب)نوعــي پوســت بــره تودلــي

 -12الــف) پوشــش كــف پــاي حيوانــات ب)منبــع امــاح
مــورد نيــاز بــدن ج)عنصــري كــه بيشــترين ضريــب
انتقــال بــه شــير را دارد
 -13فراوانترين نژاد گوسفند در ايران
 -14محــل فعاليــت گســترده ميكروبــي در بــدن
نشــخو ا ر كنند گا ن
 -15نام ديگر سورگوم
 -16عنصر معدني فراوان در استخوان
 -17الف)بــه گوســفند آريايــي شــناخته ميشــود ب)
بیشــترین تعــداد گاو در جهــان را در اختیــار دارد ج)
بيمــاري عفونــي بنــام توبركلوســيز
 -18الف)بــز عدنــي فاقــد شــاخ ب)برنــج فاقــد ايــن
آنزيــم اســت

ج) پاراكراتوزيــس را ايجــاد ميكنــد

 -19الف)ماك ب)نوعي غالبيت كه نسبت  1:3است
 -20ماده غذايي كه فاقد هرگونه رنگدانه است

21
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شــیر بــر کلســیم ،و عــادی شــدن غلظــت کلســیم

نقــش دارنــد  .کــم بــاروری هــای ناشــی از کمبــود

جدول تخصصی شماره 41
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شــرح داده شــده اســت امــا بــه تعــادل مینرالهــا

و پروتئیــن ،ســنتز هورمــون هــا و دســتگاه ایمنــی

Co
er
w
s
n
a

اثــر مــی گــذارد.
توجــه بــه وضعیــت تغذیــه ای مینــرال هــااز ایــن

هورمــون هــا ،کوفاکتــور برخــی پروتیــن هــا و یــا

نقــش انــرژی و پروتئیــن و چگونگــی تامیــن آن هــا

20

روش رایــج بــرای پیشــگیری از هایپوکالســمی،

t
rrec

حیــوان و ایمنــی مــواد غذایــی (بــه عنــوان مثــال

0.5

کاهــش تولیــد شــیر ،کاهــش وزن و یــا حتــی

4.5

مــرگ حیــوان و آلودگــی محصــوالت دامــی توجــه

زیــادی میکروارگانیســم هایــی قــرار دهــد کــه

2.5

در گلــه هــای پرورشــی و حتــی در اطرافشــان
وجــود ندارنــد ،بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن

2.0

خطــرات بــرای ســامتی و محیــط زیســت بایــد
مهر

شهریور

ایمــن از فاضــاب در کشــاورزی تنهــا بــه آبیــاری

مرداد

ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOبــرای اســتفاده

تیر

مجــدد از آن مطابقــت داشــته باشــد .قوانیــن اخیــر

خرداد

اســتفاده از فاضــاب بــا اســتانداردهای اســتفاده

زمان

اردیبهشت

 -2استادیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

3.0

فروردین

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

فاضــاب ممکــن اســت آنهــا را در معــرض تعــداد

3.5

اسفند

زهره زرنگار  ، 1سید هادی ابراهیمی

2

بــا محصــوالت زراعــی یــا مراتــع آبیــاری شــده بــا

اولنگ
پرکند آباد () 1
پرکند آباد () 2

)log (N

بررسی استفاده از علوفه آبیاری شده
با فاضالب در تغذیه دام

شــود .از آنجایــی کــه تغذیــه دام هــای اهلــی

4.0

شکل :1تغییرات لگاریتمی میانگین ماهانه تراکم جمعیت کل کالی فرم ها در پساب

محصــوالت زراعــی و مراتــع اشــاره نــدارد بلکــه
شــامل آبیــاری تمامــی گیاهــان بــه جــز گیاهــان
ســاالدی و ســبزیجات خــام مــورد اســتفاده انســان

shebrahimi@um.ac.ir zarnegar.zohreh@um.ac.ir

اســت .نگرانــی اصلــی ایــن ســازمان محافظــت
از ســامت کارگــران و کســانی مــی باشــد کــه

مقدمه

بــا مــزارع آبیــاری شــده بــا فاضــاب در ارتبــاط

افزایــش رشــد جمعیــت ،بــاال رفتــن ســطح بهداشــت عمومــی و توســعه اجتماعــی و اقتصــادی ،افزایــش

هســتند (بــه عنــوان مثــال آنهایــی کــه در نزدیکــی

مصــرف آب و تولیــد حجــم باالیــی از فاضــاب را بــه دنبــال داشــته اســت .عــاوه بــر ایــن محدودیــت منابــع
آبــی و تغییــرات آب و هوایــی باعــث افزایــش تعــداد مناطــق مواجــه بــا کمبــود آب شــده اســت .بــا توجــه

بــا میانگیــن بــارش  240میلــی متــر در ســال و کاهــش منابــع آبــی بــا کیفیــت خــوب در مناطــق خشــک و
نیمــه خشــک ایــران ،بــه منظــور حفاظــت از منابــع آب شــیرین اســتفاده از فاضــاب تصفیــه شــده شــهری و

صنعتــی در بخــش کشــاورزی ناگزیــر و قابــل توجیــه مــی باشــد .بــه گونــه ای کــه در ســال هــای اخیــر تعــداد
پــروژه هــای بازیافــت و تصفیــه فاضــاب بــرای اســتفاده مســتقیم و برنامــه ریــزی شــده در بخــش کشــاورزی

بــه ســرعت رشــد کــرده اســت.

مــزارع زندگــی مــی کننــد و یــا کودکانــی کــه در
آنهــا بــازی مــی کننــد) بنابرایــن اگــر میــزان تخــم
انــگل در فاضــاب هــای مــورد اســتفاده کمتــر
یــا مســاوی یــک تخــم در هــر  1میلــی لیتــر از
فاضــاب باشــد خطــری ســامت انســان را تهدیــد
نخواهــد کــرد .
خالصــه ای از مقــررات ســازمان حفاظــت محیــط
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فاضــاب هــای شــهری ،به منظــور کاهش مشــکالت

و اکثــر دام هــای پــرواری اســتفاده مــی شــوند .

محلــول و یــا معلــق در آب اســت  .فاضــاب شــهری

بــه ســطوح شــوری متفــاوت وحتــی بــاالی

بالقــوه اســتفاده از آب هــای شــور در کشــاورزی در
نواحــی کــه آب چشــمه از ســطح شــوری باالیــی
برخــوردار مــی باشــد در صــورت دسترسســی بــه

فاضــاب تصفیــه شــده مــی تــوان از هــر دو منبــع
آبیــاری ((فاضــاب و آب چشــمه) بــه صــورت

ترکیبــی و یــا متنــاوب اســتفاده نمــود در تحقیــق

بیــان شــد کــه بیــش از  20میلیــون هکتــار زمیــن
کشــاورزی در  50کشــور توســط فاضــاب خــام

لبنــی مــی باشــند از فاضــاب بــه منظــور تولیــد

بخصــوص شــهرهایی کــه متقاضــی محصــوالت
علوفــه اســتفاده نمود.گیاهــان علوفــه ای بــه لحــاظ

فیزیولوزیکــی و اقتصــادی قســمت عمــده جیــره
غذایــی دام هــا را تشــکیل مــی دهنــد بــه طــوری
کــه  % 70-60کل مــاده خشــک دریافتــی دام توســط

علوفــه تامیــن مــی شــود .دو گیــاه یونجه (بــه دلیل
خوشــخوراکی و کیفیــت بســیار بــاال) و ذرت (بــه

کشــت گســترده نیــاز فــراوان ایــن گیاهــان بــه آب

و کمبــود منابــع آبــی باعــث گردیده تــا اســتفاده از

فاضــاب هــای تصفیــه شــده در زمینــه کشــاورزی
مــورد توجــه قــرار گیــرد .بدیهــی اســت کــه بــه
دلیــل خصوصیــات کیفــی متفــاوت فاضــاب هــای
تولیــدی تصفیــه شــده بــا منابــع طبیعــی و تاثیــر

پذیــری ترکیــب و ارزش غذایــی گیاهــان علوفــه ای

از نــوع خــاک ،اثــرات آن بــر ســامت جامعــه و

محیــط زیســت از منظــر اجتماعــی و بهداشــتی

فــوق العــاده حائــز اهمیــت مــی باشــد .در ایــن
راســتا بــه روز رســانی ،ارتقــا و افزایــش ظرفیــت

تصفیــه خانــه هــای فاضــاب هــم بــه لحــاظ کیفــی

و هــم کمــی مدنظــر بــوده و برنامــه ریــزی هــای
دقیــق و اعمــال روش هــای مدیریتــی و نظارتــی

مناســب را مــی طلبــد.

فاضالب شهری تصفیه شده و مراحل تصفیهآن
فاضــاب محلــول رقیــق متشــکل از  99 /9درصــد

تصفیــه شــده بــه حجــم فاضــاب تولیــد شــده

بــه طــور ســالیانه از تاسیســات تصفیــه فاضــاب

شــهری اطــاق مــی شــود .فاضــاب شــهری پــس
از طــی ســه مرحلــه تصفیــه بــه فاضــاب اولیــه،

فاضــاب ثانویــه و درجــه ســه تبدیــل خواهــد شــد.

فاضــاب تصفیــه شــده جهــت آبیــاری گیاهــان
زراعــی و مراتــع بــرای حیوانــات شــیرده کمتــر
یــا مســاوی 200کلیفــرم مدفوعــی ( )FCبــه ازای 100

(کــه بــه عوامــل مختلفــی از قبیــل بــار پاتــوژن در

فاضــاب ،نــوع مرتــع یــا محصــول ،شــرایط آب و
هوایــی ،روش آبیــاری و نــوع پاتــوژن بــه لحــاظ

مقاومــت بســتگی دارد ضــروری اســت تــا بــه
اثــرات مهــم پاتــوژن هــا بــر بهداشــت انســان

و دام هــای اهلــی از جنبــه هــای هزینــه ،رفــاه

ویروس رودهای کمتر از
1 PFU / 4g. DS
تخم انگل بارور کمتر از
1 OVA / 4g. DS
*  MPN 1000-در گرم جامدات خشک لجن

 -4کیفیت فاضالب در کالن شهرهای ایران
از آنجایــی کــه کمبــود آب در تمــام کشــور بــه

یــک انــدازه نمــی باشــد در برخــی از شــهرهایی

اســتاندارد اســتفاده دقیــق تــر و کمتــر یــا مســاوی

فاضــاب هــای تصفیــه شــده شــهری مطالبــه

تغذیــه از مراتــع اشــاره شــده قبــل از زمــان معیــن،

حضــور بســیاری از باکتــری هــا ،ویــروس هــا،

پاتــوژن هــا در خــاک ،مراتــع و محصــوالت زراعــی

3MPN / g. DS

میلــی لیتــر فاضــاب تصفیــه شــده و در صــورت

خواهــد بــود . ،مقــررات همچنیــن مقــدار ایــکالی

نماینــد .بــا توجــه بــه قــدرت زنــده مانــی متفــاوت

سالمونال کمتر از

کــه منابــع آبــی بــا محدودیــت مواجــه هســتند

استانداردهای استفاده از فاضالب تصفیه شده

عــاوه بــر انســان ،در دام هــا نیــز ایجــاد بیمــاری

* 1000MPN / g . DS

2×106MPN / g . DS

اســت .مطابــق بــا قوانیــن ایــن آژانــس ،اســتاندارد

 14 FCدر  100میلــی لیتــر فاضــاب تصفیــه شــده

پروتوزوآهــا و انــگل هــا در فاضــاب ممکــن اســت

کلیفرم مدفوعی کمتر از

کلیفرم مدفوعی کمتر از

در فاضــاب اســتفاده شــده بــرای آبیــاری طبــق
قوانیــن اتحادیــه اروپــا بایــد کمتــر از  10 2و
یــا  103در  100میلــی لیتــر فاضــاب باشــد
( . (NRMMC/EPHC/AHMC,
میــزان کلیفــرم کل و مدفوعــی در فاضــاب تصفیــه
شــده کــه توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
ایــران تعییــن گردیــده اســت جهــت تخلیــه آب
ســطحی ،چــاه جــاذب و آبیــاری ،بــه ترتیــب زیــر
 400و  ،1000ام پــی ان در  100میلــی لیتــر مــی باشــد.

بــه ناگزیــر منابــع غیرطبیعــی آب همچــون
مــی گــردد .میــزان بارندگــی در اســتان خراســان
کــه حــدود یــک پنجــم کشــور را در برمــی گیــرد
 140میلــی متــر در ســال مــی باشــد  .پیــش بینــی

مــی شــود کــه حجــم فاضــاب تولیــدی در ســال
 2020در کالن شــهر مشــهد بــه عنــوان پایتخــت و
کالن شــهر مذهبــی ایــران و از طــرف دیگــر قطــب

کشــاورزی شــرق کشــور ،بــا جمعیــت کنونــی

تقریبــا ســه و نیــم میلیــون نفــر و بــا ظرفیــت

ســاالنه بیــش از  100میلیــون متــر مکعــب تصفیــه

فاضــاب ،بــه  400میلیــون متــر مکعــب افزایــش

خواهــد یافــت کــه بایــد عــاوه بــر رعایــت

اســتانداردهای زیســت محیطــی ،کاربــرد مناســبی

بــرای آن اتخــاذ شــود .

عــاوه بــر تکنیــک فرآینــد تصفیــه ،دمــا،Ph ،

زمــان مانــد هیدرولیکــی ،نورخورشــید و اکســیژن

از جملــه عوامــل تاثیــر گــذار در کنتــرل جمعیــت

میکــرو ارگانیــزم هــای بیمــاری زا در تصفیــه خانــه
هــا ی فاضــاب شــهری مــی باشــد .از مقایســه

نتایــج آزمــون هــای میکروبــی پســاب هــای
خروجــی بــا اســتانداردهای تعییــن شــده ،کیفیــت

میکروبــی پســاب خروجــی از تصفیــه خانــه
هــای فاضــاب تعییــن مــی گــردد .اصلــی تریــن
شــاخص در بررســی کیفیــت پســاب هــا میــزان

باکتــری هــای کلیفــرم (جــزء دســته بنــدی
ارگانیســم مدفوعــی فاضــاب) مــی باشــد .بــا توجه
بــه تحقیقــات انجــام شــده روی شــاخص هــای
بهداشــتی فاضــاب هــای خروجــی ســه تصفیــه
خانــه مشــهد ،بیشــترین میــزان رشــد میانگیــن این

باکتــری هــا از مــاه تیــر تــا مــرداد بــود (شــکل .)1
حداکثــر میــزان کلیفــرم موجــود در فاضــاب

حاصــل از ایــن تصفیــه خانــه هــا در مــرداد
مــی باشــد کــه ممکــن اســت بــه دلیــل حضــور

23
G A V D A R A N

22

بنابرایــن مــی تــوان در نواحــی شــهری و روســتایی

G A V D A R A N

و تــا حــدی تصفیــه شــده آبیــاری مــی شــوند.

بــه طــور فــراوان جهــت تغذیــه گاوهــای شــیری

حــاوی مــواد آلــی و مــواد معدنــی بــه حالــت

مقررات کالس A

مقررات کالس B
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بــا توجــه بــه قــدرت تحمــل محصــوالت زراعــی

دلیــل برخــورداری از مــواد قنــدی و نشاســته ای)

آب و  0/ 1درصــد مــواد جامــد مــی باشــد کــه

زیســت آمریــکا ( )U.S.EPAدر جــدول  1ارائــه شــده

جدول  -1خالصه ای از مقررات سازمان حفاظت محیط زیست امریکا ()U.S. EPA

زائریــن و مســافران بــه ایــن شــهر زیارتــی باشــد.

همانطــور نشــان داده شــده اســت حداقــل میزان
ایــن باکتــری هــا در مــاه اســفند میباشــد.
بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه بــازده بســیار
پاییــن تصفیــه خانــه هــای مشــهد بــه دلیــل
حجــم بــاالی فاضــاب ورودی ،تصفیــه فاضــاب
مطابــق بــا اســتانداردها انجــام نمیشــود لــذا
تــاش مــی گــردد بــا افزایــش تعــداد تصصفیــه
خانــه هــا ،اســتانداردهای تصفیــه فاضــاب
شــهری بخصــوص فاضــاب انســانی بــه درســتی
رعایــت شــود.

میانگیــن غلظــت  BODو  CODدر فاضــاب

ســامت خــوراک تاثیــر بگذارنــد  .منابــع اصلــی

شــهرک صنعتــی قــم از اعــداد پیشــنهادی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای تخلیــه
بــه آب هــای ســطحی و چــاه هــای جــاذب باالتــر
مــی باشــد و تنهــا بــه منظــور آبیــاری محصوالت
کشــاورزی و فضــای ســبز مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد .عــاوه بــر ایــن در تصفیــه خانــه
فاضــاب شــهر کرمانشــاه کــه بــه روش لجــن
فعــال کار مــی کنــد ،فاضــاب تصفیــه شــده
بــه خوبــی معیارهــای زیســت محیطــی را تامیــن

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده پســاب
خروجــی چهــار تصفیــه خانــه فاضــاب شــهرک
غــرب ،قیطریــه ،شــوش و اکباتــان در کالنشــهر
تهــران کــه بــه روش هوادهــی گســترده لجــن
فعــال کار مــی کردنــد در اکثــر مــوارد بــا
معیارهــای ســازمان محیــط زیســت کشــور
مطابقــت داشــتند در حالــی کــه لجــن هــای
دفعــی ایــن تصفیــه خانــه هــا خــام و تثبیــت
نشــده بودنــد  .نتایــج آزمایشــات میکروبــی
پســاب خروجــی از تصفیــه خانــه هــای تهــران
(نمــودار  )2نشــان مــی دهــد کــه هیــچ یــک
از ایــن نمونــه هــا ،بــا اســتانداردهای ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ایــران بــرای دفــع
بــه آبهــای ســطحی و یــا اســتفاده در بخــش
کشــاورزی مطابقــت نــدارد .بــا توجــه بــه
کیفیــت میکروبــی پاییــن ایــن مــواد ،اســتفاده
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مجــدد از آنهــا در ایــن شــرایط تهدیــدی جــدی
بــرای ســامت عمومــی محســوب مــی گــردد.

مــی کنــد .
سالمت خاک و گیاه
در مــوارد اســتفاده از فاضــاب هــای تصفیــه
شــده عوامــل چــون نحــوه کاربــرد فاضــاب،
محــدود کــردن نــوع محصــول ،تثبیــت عناصــر
ســنگین در خــاک و کاهــش قابلیــت جــذب
آن هــا ،کنتــرل تجمــع نمــک در خــاک و
اســتفاده از آهــک بایــد مدنظــر قــرار گیــرد .
اســتفاده مجــدد از ایــن منابــع آبــی موجــب
آلودگــی هــای میکروبــی و شــیمیایی آب ،خــاک
و محصــوالت کشــاورزی ،شــیوع بیمــاری هــای
انگلــی و مســمومیت هــای شــیمیایی مــی گــردد.
آبیــاری زمیــن هــای کشــاورزی توســط فاضــاب
بــه دلیــل وجــود مقادیــر قابــل توجهــی از
فلــزات ســنگین ســمی باعــث انباشــت بیــش از
انــدازه آن هــا در خــاک مــی گــردد .اســتفاده از
فاضــاب صنعتــی بــدون اعمــال تصفیــه مناســب
موجــب مــی شــود تــا ایــن فلــزات عــاوه بــر

گیاهــان تجمــع یابنــد در مطالعــه ای در مــورد
تاثیــر فاضــاب بــر ذرت بیــان شــدکه عناصــر
ماکــرو (نیتــروژن ،فســفر و پتاســیم) و میکــرو
موجــود در فاضــاب تصفیــه شــده ،رشــد و
تولیــد ذرت را بهبــود مــی بخشــند در حالــی کــه
تجمــع فلــزات ســنگین از قبیــل کادمیــوم ،روی،
منگنــز ،آهــن ،مــس و هدایــت و ذخیــره آنهــا
در ایــن گیــاه در نتیجــه آبیــاری بــا فاضــاب،
بــود.
غلظــت بــاالی مــواد آلــی موجــود در فاضــاب
باعــث کاهــش انــدک  PHخــاک مــی گــردد .بــه
دنبــال ایــن کاهــش ،قابلیــت انحــال عناصــر
ســنگین و جــذذب آن هــا توســط رریشــه
بــه عنــوان یکــی از اثــرات مفیــد آبیــاری بــا
فاضــاب افزایــش مــی یابــد  .در ارزیابــی جوانــب
ســامتی و اثــرات آبیــاری فاضــاب بــر خــاک و
گیــاه ذرت در شــهر مشــهد تصفیــه خــاک بــه
عنــوان مهمتریــن کاراکتــر فیزیکــی خــاک
 15 /6درصــد کاهــش داشــت .دلیــل اصلــی ایــن
کاهــش غلظــت بــاالی خــاک هــای معلــق مــی
باشــد کــه موجــب مســدود شــدن منافــذ خــاک
مــی گــردد .بــا ایــن حــال از آنجایــی کــه 75
درصــد از ایــن مــواد در طبیعــت ،آلــی هســتند
(توســط تجزیــه مــواد آلــی) تصفیــه خــاک بــه
تدریــج افزایــش مــی یابــد تــا بــه مقــدار اولیــه
اش برســد .

 .بــه طــور کلــی علیرغــم فقــدان اطالعــات و
حتــی وجــود برخــی از داده هــای متناقــص مــی
تــوان ایــن چنیــن اســتنباط نمــود کــه احتمــال
ابتــا گاوهــا بــه عفونــت ســالمونال در دام هایــی
کــه در معــرض کــود مایــع یــا فاضــاب تصفیــه
شــده حامــل ایــن عامــل قراردارنــد ضعیــف مــی
باشــد بــه جــز در مــواردی کــه دام بــه مــدت
طوالنــی در معــرض آلودگــی هــای شــدید قــرار
داشــته باشــد و یــا حساســیت دام بــه علــت
پاییــن بــودن ســن یــا ابتــای بــه عفونــت و
بیمــاری بــاال باشــد .تعــداد کلنــی هــای هــوازی
در محصــوالت دامــی از قبیــل شــیرخام MAPA
( )2002و پاســتوریزه  )2001( MSمطابــق بــا
اســتانداردهای برزیــل بــه ترتیــب کمتــر یا مســاوی
 7/ 5 ×105 c.f.uدر هــر میلــی لیتــر و کمتــر یــا
مســاوی  200کلیفــرم مقــاوم بــه حــرارت در
هــر  100میلــی لیتــر و بــدون حضــور ســالمونال
می باشــد .عــاوه بــر ایــن طبــق اســتانداردهای
ایــن کشــور بــه هیــچ عنــوان نبایــد در  25گــرم
گوشــت ســالمونال مشــاهده شــود  .در مطالعــات
صــورت گرفتــه بــر روی حیوانــات در معــرض
باکتــری هــا (بــار زیــاد) و پاتــوژن هــای انگلــی
محصــوالت زراعــی آبیــاری شــده بــا فاضــاب،
هیــچ نشــانی از بیمــاری و عفونــت مشــاهده
نشــد .نتایــج آزمایشــات مربــوط بــه کیفیــت
باکتریولوژیکــی نمونــه هــای مدفــوع حاکــی از
ایــن بــود کــه تعــداد کلیفــرم در مدفــوع بــز و
بزغالــه هــا نســبت بــه نمــوه هــای مربوط بــه گاو
بیشــتر بــود و ســالمونال نــه تنهــا در نمونــه هــای
مدفــوع کــه در نمونــه هــای مربــوط بــه شــیر و
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کافــی دســتیابی بــه ســطح  14 - 103کلیفــرم
مدفوعــی و ایــکالی در  100میلــی لیتــر فاضــاب

هیــچ خطــری ســامتی مصــرف کننــدگان شــیر

نتیجه گیری
گســترش شهرنشــینی باعــث افزایــش تقاضــا
بــاری آب جهــت مصــارف خانگــی و افزایــش
فاضــاب در نتیجــه آن شــده اســت .پیــش بینــی
مــی شــود کــه در ســال 1400بیــش از  10میلیــارد
مترمکعــب آب در ســال توســط بخــش شــهری
و روســتایی و صنعــت مصــرف خواهــد شــد .بــا
فــرض  60تــا  70درصــد ضریــب بازیافــت ایــن
مصــارف ،حــدود  6تــا  7میلیــارد مترمکعــب
آب در ســال قابــل اســتفاده مجــدد مــی باشــد
بنابرایــن مــی تــوان از ایــن حجــم فاضــاب بــه
منظــور تامیــن مــداوم آب آبیــاری در بخــش
کشــاورزی هــره بــرد .ایــن امــر باعــث کاهــش
اســخراج آب از نابــع زیرزمیــن مــی گــردد و
در مناطقــی کــه نیــاز خانگــی و کشــاورزی بــا
هــم در تعــارض هســتند مشــکل کمبــود آب
را کاهــش خواهــد داد و در دراز مــدت موجــب
تغذیــه و افزایــش ذخایــر الیــه هــای آبدار شــود.
بعــاوه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در پســاب
هــای شــهری عناصــر غذایــی مــورد نیــاز گیــاه
وجــود داشــته باشــد و بنابرایــن ضمــن افزایــش
محصــوالت کشــاورزی ،نیــاز بــه کــود را نیــز
کاهــش مــی دهــد  .بایــد توجــه داشــت کــه
شــرط اســتفاده موفقیــت آمیــز از فاضــاب و
پســاب در کشــاورزی ،در نظــر گرفتــن اثــرات
آن بــر محــط زیســت و محصــوالت کشــاورزی،
بهداشــت و تندرســتی انســان هــا مــی باشــد،
در غیــر ایــن صــورت آســیب هــای جــدی بــه
طبیعــت و جوامــع انســان وارد خواهــد آمــد .بــا
آن کــه اثــرات اســتفاده کوتــاه مــدت از فاضــاب
تصفیــه شــده بــرای آبیــاری محصــوالت زراعــی
مــی توانــد رضایــت بخــش باشــد ،بهــره گیریدراز

تخریــب خــاک ،روی ســامتی مصــرف کننــدگان
(انســان هــا) اثــرات نامطلوبــی مــی گــذارد.
نتایــج مطالعــات انجــام شــده نشــان دادنــد کــه
حضــور ایــن فلــزات در فاضــاب تصفیــه شــده
کمتــر از حداکثــر غلظــت توصیــه شــده مــی
باشــد .همچنیــن غلظــت فلــزات ســنگین در
گیاهــان آبیــاری شــده بــا فاضــاب در مقایســه
بــا آب چشــمه بیشــتر بــود .تحــت ایــن شــرایط
غلظــت منگنــز در گیــا یونجــه در مقایســه بــا
زمانــی کــه بــا اب چشــمه آبیــاری شــده بــود
کاهــش و در دانــه ذرت افزایــش یافــت .عــاوه
بــر ایــن غلظــت مــس در گیــاه یونجــه کاهــش
یافــت .انباشــت نیتــروژن در خــاک و بافــت گیــاه
بــه عنــوان یــک اثــر تهدیــد کننــده اســتفاده از
اضــاب جهــت آبیــاری مــی باشــد .بــا افزایــش
میــزان نیتــروژن درصــد پروتئیــن در دانــه هــا
نیــز افزایــش مــی یابــد .
افزایــش پروتئیــن در گیــاه ذرت کیفیــت آرد را
بــه عنــوان یــک مزیــت افزایــش خواهــد داد.
در ارتبــاط بــا مصــرف محصــوالت آبیــاری شــده
بــا فاضــاب توســط گاوهــا و بزهــا هیــچ گونــه
عفونــت و هالیــم بیمــاری تاکنــون گــزارش
نشــده اســت .بعــاوه هیــچ بیمــاری بــه علــت
وجــود کلیفــرم و ایــکالی در نمونــه هــای مدفــوع
آلــوده بــا ســطوح بــاالی ایــکالی ( 104 – 107در
هــر گــرم  )25و ســالمونال (بیشــتر از  1.6×104در
هــر  25گــرم مشــاهده نشــده اســت( .)3بــا ایــن
وجــود کنتــرل مشــکالت مربــوط بــه خــاک ،گیاه
و خطــر ســامتی بخصــوص بــرای ســبزیجات و
گیاهــان خــام خوراکــی مطالعــات بیشــتری را
مــی طلبــد.

25
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سالمت دام و محصوالت دامی

7

کلی فرم مدفوعی

قادرنــد بــه آســانی در بخــش هــای قابــل مصــرف

بیشــتر از حــد اســتاندارد بــرای تغذیــه حیــوان

8

کلی فرم کل

فلــزات ســنگین ،خــوراک و آب مــی باشــند کــه

آن در چنیــن کشــورهایی امــکان پذیــر نیســت

آبیــاری شــده بــا فاضــاب را تهدیــد نمــی کنــد

خــاک و گیاهــان خواهــد شــد کــه عــاوه بــر
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( نمودار) 2

ایجــاد آلودگــی بــرای خــاک ،بــر کیفیــت و

تصفیــه شــده بــه دلیــل هزینــه زیــاد ناشــی از

بزهــای تغذیــه شــده بــا محصــوالت زراعــی

مــدت از آن ،باعــث تجمــع فلــزات ســنگین در

ضرورت استفاده از شتر در راستای
نیازهای کشور

بخش چهارم

(پتانسیل های ایمونولوژیک و تولیدی شیر شتر به اختصار–قسمت دوم ترکیبات شیر شتر)

* Corresponding author: s.zibaee @ mrazi.ac.ir

در مقاله قبل اهمیت شیر شتر ،فراسودمند بودن
این شیر و جنبه درمانی آن توضیح داده شد .در
این شماره سعی براین است تا مختصری در خصوص
ترکیبات شیر شتر مطالبی ارائه گردد.

دکتر سعید زیبائی
استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی شتر ایران
دبیر کارگروه سیاستگذاری شتر کشور
دبیر علمی همایش منطقه ای اولویتهای تحقیقاتی شتر -دبیر علمی اولین کنگره ملی شتر

شیر شتر

بررسی های نشان می دهد که شترها در شرایط خشک
وکویری و هم چنین هنگام استفاده ازعلوفه در مناطق
پرآب ،دارای توانایی زیادی در تولید شیر می باشند.
به طوری که متوسط میزان تولید شیر در مراتع پرآب
 3-25کیلوگرم و در شرایط خشک کویری 3-15
کیلوگرم می باشدمقایسه انجام شده بین گونه های
مختلف شیر شتر نشان داده است که تولید شیر در
شترهای یک کوهانه از شترهای دو کوهانه و شترهای
دورگه بیشتراست به علت شباهت های موجود بین شیر
شتر و شیر انسان ،می توان از آن به عنوان جایگزین
شیرمادر استفاده نمود .به عنوان مثال شیر شتر و شیر
مادر هر دو فاقد پروتئین بتاالکتوگلوبولین می باشند.
این پروتئین ،عمده ترین پروتئین آلرژی زای فاز محلول
شیر می باشددر جدول زیر مقایسه ای بین ترکیب
شیمیایی شیر شترهای یک کوهانه ترکمن با شیر سایر
پستانداران انجام شده است.

مقدار الکتوز شیر شتر تک کوهانه از  2/4تا 5/8
درصد متفاوت است .این مقدار به طور میانگین 0/7
 4/4 ±است .تفاوت در مقدار الکتوز به نوع گیاهی
که حیوان از آن تغذیه می کند بستگی دارد .شترها
معموال جهت تامین نیاز فیزیولوژیکی بدن خود گیاهان
هالوفیل مانند  Salosa2 ،Atriplex1و  Acacia3را
ترجیح میدهند .از این رو شیر شتر ممکن است
شیرین ،شور و یا حتی در برخی موارد تند باشد .مقدار
الکتوز تقریبا تنها ترکیبی است که طی یک فصل و
تحت شرایط هیدراته و دهیدراته تغییر نمی کند.

-5مواد معدنی شیر شتر

مقدارکل مواد معدنی معموال به عنوان خاکستر بیان
می شود .این مقدار در شیر شتر تک کوهانه از0/6
تا 0/9متغیر است و به طور متوسط 0/79 + 0/07
میباشد.

است به این دلیل باشد که شیر شتر مقدار بیشتری
ترکیبات ضد میکروبی مانند لیزوزریم ،الکتوفرین و
ایمونوگلوبولینها را نسبت به شیر گاو یا گاومیش
داراست.
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 -2ترکیبات شیر شتر

ارزش غذایی ترکیب شیر شتر از سال  1980تا  2009به
ترتیب زیرگزارش شده است:
پروتئین  ، % 3/1چربی  ، % 3/5الکتوز ،% 4/4
خاکستر  % 79و ماده خشک . % 11/9

G A V D A R A N

ترکیبات اصلی شیر شتر با شیر گاو نسبتا مشابه
است.ترکیب شیر شتر نسبت به گونه های دیگر مثل
شیر گاو ،پایداری کمتری دارد .تغییرات مشاهده
شده درترکیب شیر شتر به چندین فاکتور از قبیل
روش اندازه گیری آنالیتیکی ،محل های جغرافیایی،
وضعیت تغذیه ،سن وتعداد گوساله ها ،منطقه ی
جغرافیایی و تغییرات فصلی بستگی دارد .این عوامل
مهمترین فاکتورهایی هستند که ترکیب شیرشتر
راتحت تاثیر قرار می دهند .
 Konuspayevaو همکارانش تاثیر منطقه ی
جغرافیایی را بر روی ترکیب شیر شتر بررسی کردند
و نشان دادند که شیر شترهایی که در آفریقای شرقی
زندگی می کنند مقدار بیشتری چربی نسبت به شیر
شترهای ساکن منطقه ی آفریقا وآسیای غربی دارند.
تغییرات فصلی نیز در ترکیب شیر شتر حتی برای

شترهای یک گونه و ساکن یک منطقه نقش دارد.

یک ارتباط معکوس بین مقدار مواد جامد در شیر
شتر و جذب آب توسط شتر وجود دارد .در یک مطالعه
تمام ترکیبات به استثنای الکتوز در اواسط زمستان
به حداکثر مقدار و در تابستان به کمترین مقدار خود
رسید  .برای مثال مقدارکل جامداتبه علت مقدار آب
آشامیدنی موجود در دسامبر و ژانویه  % 13/9و در
آگوست  % 10/2بود.

 -3چربی شیر شتر

مقدار چربی شیر شتر تک کوهانه حدود 1/2 – 6/4
درصد است و به طور متوسط  3/5 + 1درصد می باشد.
در مقایسه با شیرگاو ،چربی شیر شتر مقدار کمتری
اسیدهای چرب با زنجیره ی کوتاه و هم چنین مقدار
کمتری کاروتن را داراست .مقادیر پایین کاروتن در
شیر شتر ،سبب رنگ سفید چربی شیر می گردد.
شیر شتر نسبت به شیر گاوی دارای مقادیر بیشتری
از اسیدهای چرب با زنجیره ی بلند می باشد .به طور
مشابه مقدار میانگین اسیدهای چرب غیر اشباع،
خصوصا اسیدهای چرب غیر اشباع (  43درصد) در
شیر شترهای تک کوهانه بیشتر بود .چربی شیر
انسان در مقایسه با چربی شیر گاو و شیر شتر دارای
مقدار بیشتری اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد.
گزارش شده است که درصد اسیدهای چرب اشباع
در چربی شیر گاو ( ) 69/9نسبت به چربی شیر شتر
بیشتر(  ) 67/7است .میانگین کلسترول شیر شتر (

اختالف در مقدار مواد معدنی به تفاوت های نژادی،
تغذیه ای ،روشهای آنالیتیکی و جذب آب نسبت داده
شده است .مقدار میانگین و انحراف معیار مواد معدنی
موجود در شیر شتر عبارت است از :کلسیم100/g1mg
 ،114 ±13پتاسیم  ،156 ± 38 100/g1mgسدیم
 ،59±16 100/g1mgآهن ، 0/29±0/09 100/g1mg
منیزیم  ،10/5 ± 1/1008/g1mgمنگنز0/03 100/g1mg
 ،0/05 ±روی  0/53 ± 0/08 100/g1mgاست .شیر شتر
به علت علوفه ای که شتر از آن تغذیه می کند مانند
Atriplexو (Acaciaکه معموال مقدار نمک زیادی دارند
) منبع غنی از کلرید است .مقادیر سدیم ،پتاسیم،
مس ،آهن و منگنز در شیر شتر بیشتر از مقادیر گزارش
شده آنها در شیر گاو است .آهن در برخی سیستم های
بیولوژیکی مثل انتقال و ذخیره اکسیژن و سنتز DNA
 -1آتریپلکس
 -2سالوسا
 -3آکاسیا

-7پروتئین های شیر شتر

مقدار پروتئین های شیر شتر از  2/15تا  4/90درصد
متغیر است .نژاد وگونه شتر و هم چنین شرایط فصلی
نقش مهمی در مقدار پروتئین های شیر شتر دارند.
به عنوان مثال میزان کازئین شیرشتر Dromedary
و Bactriansبه ترتیب  %2/7و  %0/89می باشد.
هم چنین شیرشتر  Majaheimدر مقایسه با دیگر
نژادهای نظیر Wadahو  hamraمقدار پروتئین های
بیشتری دارد .مقدار پروتئین موجود در شیر ،در فصول
مختلف سال حتی برای افراد یک نسل نیز متفاوت
میباشد .نوشیدن آب اثر مستقیمی بر ترکیبات آن
دارد به طوری که میزان پروتئین شیر شتر دهیدراته
 %2کمتر می باشد

 -7-1کازئین

کازئین عمده ترین پروتئین موجود در شیر شتر است.
شیر شتر تک کوهانه حدود  1/63 – 2/76درصد
کازئین( )CNدارد که این مقدار حدود  52 – 87درصد
از کل پروتئین هاست.کازئین ها دارای ویژگی هایی
هم چون وجود باندهای استری فسفات ،مقادیر باالی
پرولین ،فقدان یا مقدار اندک سیستئین و حاللیت کم
در اسید می باشند β-CN .کازئین عمده شیر است.
بعد از -CNαs1 ، β-CNبیشترین مقدار کازئین شیر
را به خود اختصاص داده که به ترتیب تقریبا  65و 21
درصد از کل کازئین را در مقایسه با  36و  38درصد

جدول  :1 -1ترکیب شیمیایی شیر شترهای یک کوهانه ترکمن با سایر پستانداران

WheyProteinهای دومین بخش اصلی
پروتئین های شیر شتر است و  20 – 25درصد
از کل پروتئین ها را شامل می شود .مقدار
 WheyProteinهای شیرشترتک کوهانه 0/63 – 0/8
درصد است.معموال ترکیب WheyProteinهای شیر
شتر با wheyشیرگاو اختالفاتی دارد.

شیر شتر همانند شیر انسان فاقد β – lactoglobulin

است .در  Protein Wheyشیرگاو β – lactoglobulin

ترکیب اصلی (  50درصد ) است و α – lactalbumin
دومین ترکیب اصلی(  ) % 25می باشد در حالی که در
شیر شتر  α – lactalbuminترکیب اصلی است.

 -7-3آلفاالکتالبومین

آلفاالکتالبومین شیر شتر دارای وزن مولکولی 14/6
کیلودالتون و 123اسیدآمینه است که با آلفاالکتالبومین
شیر گاو ،بز و انسان مشابه است .نتایجSDS-page
نشان دادکه  Protein Wheyانسان دارای مقدار
زیادی آلفاالکتالبومین و الکتوفرین است ،در حالی که
در  Protein Wheyهای شیر شتر آلفاالکتالبومین
و آلبولین سرم خون غالب است .به عالوه اختالفات
زیادی در توالی اسیدهای آمینه ی آلفاالکتالبومین شیر
شتر در مقایسه با گونه های دیگر مثل گاو و بز مشاهده
شده است( 2010 ,al et haj Al(.آلفاالکتالبومین یکی
از دو پروتئین تشکیل دهنده آنزیم الکتوزسنتتاز
می باشد .این پروتئین به تنهایی هیچ نقشی در فعل
و انفعاالت شیمیایی ندارد بلکه به عنوان کاتالیزور به
صورت هماهنگ با آنزیم گاالکتوزیل ترانسفراز عمل
می کند .آنزیم اخیر در حضورآلفاالکتالبومین ،گاالکتوز
را به استیل گلوکزآمین منتقل می کند و در نهایت
انتقال گاالکتوز به گلوکز باعث تشکیل الکتوز در غدد
پستانی می گردد(.)1986 ,Beg

 -7-4آنزيم ها

در سال  Jenness 1974فهرستي از  44آنزيم
شناسايي شده در شير گاو ،انسان و چند پستاندار
ديگر را تنظيم كرده است .آنزيم هاي مهمي
نظيركاتاالز ،ليپاز ،آميالز و ليزوزيم موجود در شير
انسان در مقايسه با همتاهاي خود در شيرگاو از فعاليت
بيشتري برخوردار هستند ،در صورتي كه آنزیم های
پراكسيداز ،فسفاتاز قليائي وگزانتين اكسيداز در شير
گاو فعال ترمي باشند

نام حیوان

آب

ماده خشک

پروتئین

چربی

الکتوز

خاکستر

شتر(وفورآب)

85.7

14.3

4.3

4.6

4.21

6.

شترکمبودآب

91.2

8.8

1.1

2.5

-

35.

گاو

87.2

12.8

3.7

3.9

4.9

8.

گوسفند

80.71

19.29

7.9

5.23

4.7

9.

انسان

88.0

12.0

1.2

3.8

7.0

2.

اسب

90.0

9.9

2.6

1.0

6.9

4.

بز

87.1

12.9

1.4

3.7

4.2

8.

احمد وف ،1977 ،گوگالنی ،1987 ،ناظرعدل ،1986 ،سلیمانی مختار ،1991 ،ویلسون1984 ،
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شیر شتر معموال کدر و سفید رنگ است و طعم
مقبولی دارد .شیرشتر معموال طعم شیرین و تندی
دارد وگاهی اوقات به علت نوع گیاهی که حیوان
مصرف می کند می تواند شور مزه باشد .تغییرات
در طعم اساساً به نوع علوفه و میزان آب آشامیدنی
موجود بستگی دارد .میانگین دانسیته های شیر شتر
 1/029 cm3/gاست و گزارش شده که ویسکوزیته آن
از شیر گاو کمتر می باشد .شیر شتر زمانی که تکان
داده می شود اندکی کف دار می شود  PH .شیر تازه
شتر بین  6/5 – 6/7است .مقادیر  PHپایین تر 6/4
و  6به ندرت گزارش شده استPH .شیر شتر مشابه
شیر گوسفند است .اما  PHآن از  PHشیر گاو اندکی
کمتر است .توانایی بافری شیر شتری که سرشیر آن
گرفته شده است از شیر گاو کمترمی باشد .بیشترین
ظرفیت بافری شیر شتری که سرشیر آن گرفته شده
است در  PH = 4/95می باشد .در حالی که شیر گاو
ظرفیت بافری بیشتری را در  PH = 5/65نشان می
دهد .شیر پاستوریزه شتر در دمای  cº4بیشتر از
 10روز دوام خواهد داشت .شیر شتر در مقایسه با
شیر سایر حیوانات به مدت طوالنی تری در دمای
اتاق به صورت پایدار باقی می ماند .این امر ممکن

 -4الکتوز شیر شتر

-6ویتامین های شیر شتر

تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد
كه شیر شتر دارای ویتامین های مختلفی مانند
ویتامینهای  C ، A، E، Dو ویتامین های گروهB
میباشد .شیر شتر منبع غنی از ویتامین  Cاست .مقدار
ویتامین  Cموجود در شیر شتر  3 – 4برابر بیشتر از
شیر گاو میباشد .از این رو شیر تخمیری و شیر خام
شتر منبع غنی از ویتامین  Cبرای افرادی است که در
نواحی بیابانی زندگی کرده و سبزیجات و میوه جات
کافی در دسترس ندارند .مقدار متوسط ویتامین  Cدر
شیر شتر حدود  34/16 L/mgاست .مقدار ویتامین
های  ،Aریبو فالوین ()B2و نیاسین ( )B3در شیر شتر
کمتر از شیر گاو می باشد .اما غلظت ویتامین های B1
و پیریدوکسین ( )B4در شیر شتر با مقدار آنها در
شیر گاو به طور تقريبي مشابه بود .در حالي كه غلظت
ویتامین  Eخیلی نزدیک به مقدار آن در شیر گاو بود.

Protein Whey-7-2
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-1خصوصیات شیر شتر

 ) 34/5 100g /mgنسبت به مقدار آن در شیر گاو (
 ) 25/63 100g/mgبیشتر است .با این وجود گزارش
شده است که این مقدار در مقایسه با شیر برخی گاوها
کمتر است .نقطه ی ذوب و دمای انجماد چربی شیر
شتر مورد بررسی قرار گرفت .این دو خصوصیت در
چربی شیر شتر (  41/9 ± 0/9 ˚cو ) 30/5 ± 2/2˚c
به ترتیب نسبت به چربی شیر گاو (˚ 22/8 ± 1/c6و
 ) 32/6±1/5˚cبیشتر مي باشد .این امر احتماال به این
دلیل است که چربی شیر شتر نسبت به چربی شیر گاو
دارای مقدار کمتری اسیدهای چرب با زنجیره ی کوتاه
(  ) C4–C12و مقدار بیشتری اسیدهای چرب با زنجیره
ی بلند ( ) C14–C22است.

نقش مهمی دارد .منگنز در متابولیسم سلولی نقشی
کلیدی دارد .حضور منگنز برای عملکرد برخی آنزیمها
مثل آنزیم هایی که سلول را از صدمات رادیکال های
آزاد حفظ می کنند ،حائز اهمیت است .مقدار کلسیم،
فسفر و منگنز شیر شتر نزدیک به مقدار آنها در شیر
گاومی باشد.

در شیر گاو تشکیل می دهند .شیر شتر مشابه شیر
انسان است ،به طوری که درصد زیادی از  β- CNرا
دارا است .این درصد باال باعث افزایش سرعت قدرت
تجزیه و وقوع آلرژی کمتر در روده ی کودکان می شود.
 3/47 ĸ – Caseinدرصد از کل کازئین موجود در شیر
شتر را به خود اختصاص می دهد در حالی که مقدار
 ĸ – Caseinدر شیر گاو  13درصد می باشد.

جفت ماندگی در گاوهای تازه زا شود .به عالوه این که

تب شیر عامل بروز سخت زایی و سخت زایی از عوامل

برخی مطالعات کاهش حرکات شکمبه و شیردان را

این است که کاهش غلظت کلسیم خون حتی در سطح

تواند سبب کاهش مصرف خوراک شود .این مساله در

یک ارتباط مستقیم بین تب شیر و جفت ماندگی در

خوراک دارند ،بیشتر نمایان می شود .این اثر به ویژه

 - 3التهاب رحم :کاهش توان سیستم ایمنی بدن به

گاو شده و می تواند بروز کتوز را در پی داشته باشد.

اصلی ارتباط بین تب شیر و التهاب الیه داخلی رحم

شدن و برگشتگی شیردان می شود.

مهم جفت ماندگی در گاوهای شیری است .نکته مهم

در اثر کاهش غلظت کلسیم خون نشان داده اند که می

تحتبالینی با جفت ماندگی در ارتباط است وبنابراین،

گاوهای پرتولید که از نظر فیزیکی محدودیت مصرف

گاوهای شیری وجود دارد.

در هفته اول زایش ،سبب تشدید توازن منفی انرژی در

دنبال بروز تب شیر ،سخت زایی و جفت ماندگی ،علت
است که در زمان کاهش بالینی غلظت کلسیم خون در

گاوها مشاهده می شود.

بنابراین ،ذکر این نکته ضروری است که توجه به تب

شیر به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از بروز بیماری
های مرتبط با سخت زایی ،کاهش باروری و افزایش
تعداد حذف ،اهمیت ویژه ای در پرورش و مدیریت گله

های شیری دارد .همچنین ،در این زمینه نیاز به ابزار

مناسب جهت بررسی وضعیت تب شیر در گله می باشد.

تب شیر و باروری

at_bohluli@yahoo.com
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است .بروز این ناهنجاری ها ،عمدتا به دلیل پیامدهای

فیزیولوژیکی زیر می باشند:

 - 1کاهش توانایی انقباض ماهیچه های صاف و اسکلتی
 - 2کاهش توان سیستم ایمنی بدن

کند رحم به حالت اولیه) و احتمال شکل گیری جسم
زرد در تخموان کاهش می یابد (نشان دهنده احتمال

تخمک گذاری پس از زایش) .از طرفی ،اندازه فولیکول
ها در مراحل مختلف رشد کوچکتر است .همچنین،
تعداد تلقیح به ازای آبستنی وتعداد روزهای باز نیز

افزایش می یابد .بنابراین ،الزمه بهبود باروری در گله
توجه به سالمت ،مدیریت و تغذیه گاوهای انتقالی است.

تب شیر و ورم پستان

G A V D A R A N

ناهنجاری های گاوشیری در ابتدای زایش است .به طور مثال ،شیوع ورم پستان در این گاوها  8برابر ،جفت ماندگی  3برابر

کمتر از  4میلی گرم در دسی لیتر) رنج می برند و بیش

گاوهای ممانعت شود.

تا  6/0میلی گرم در دسی لیتر دارند که حاکی از کاهش

از  28درصد گاوهای مبتال ،غلظت کلسیم پالسمای 4 /1

متاسفانه ،دامداران ،دامپزشکان ،تغذیه دانان و سایر متخصصین مزرعه اغلب به بخش افزایش تولید شیر و باروری بیش

مالیم کلسیم خون آن ها می باشد .علت اصلی بروز این

از مدیریت ،جیره نویسی و سالمت گله توجه می کنند.و هنوز دامداری های زیادی وجود دارند که روش های مدون برای

پیشگیری از تب شیر ندارند .بسیاری از این دامداری ها به دلیل افزایش دسترسی گاوهای خشک به علوفه تازه و سیالژ با

کیفیت و افزایش نمره بدنی گاوها در زمان زایش شاهد افزایش تب شیر در گله خود هستند.

اختالالت ،کاهش قدرت انقباض ماهیچه های صاف و
اسکلتی در اثر کاهش غلظت کلسیم خون است.

 - 2جفت ماندگی :نتایج مطالعات نشان دادند گاوهایی
که تب شیر می تواند مستقیما سبب  2تا  3برابر افزایش

خود سبب کاهش مصرف کلسیم و منیزیم توسط دام

و در معرض ابتال به تب شیر خواهد شد .سوم ،احتماال
در گاوهای چاق که بیشتر به کبد چرب مبتال هستند،

غلظت ویتامین  D3فعال کمتری در خون خود دارند.
ب -منیزیم جیره.

اطمینان از تامین کافی منیزیم در جیره گاوهای دوره

انتقال جهت پیشگیری از بروز تب شیر حیاتی است.
زیرا ،منیزیم نقش کلیدی در متابولیسم کلسیم دارد.

منیزیم ،یک واسطه کلیدی در بازجذب کلسیم از
استخوان توسط هورمون پاراتیروئید است (شکل  )2و

افزایش غلظت آن در جیره بیشترین اثر را بر پیشگیری
از تب شیر در مقایسه با سایر مولفه های پیشگیری

دارد.غلظت منیزیم جیره در گاوهای انتهای آبستن می

یکی از هورمونهای مهم در ارزیابی وضعیت ایمنی

گاوهای قبل از زایش ،کورتیزول است که افزایش آن

نشانه کاهش توان سیستم ایمنی بدن است .در هر دو
شرایط کاهش غلظت کلسیم سرم تحت بالینی و بالینی
افزایش غلظت کورتیزول خون در ابتدای زایش مشاهده

می شود .همچنین ،کاهش غلظت کلسیم خون سبب
کاهش ذخایر کلسیم سلول های تک هسته ای خون

شده و کاهش سیستم ایمنی گاوهای نزدیک به زایش
را موجب می شود که زمینه ابتال به ورم پستان را فراهم

می کند.

است .به طوری که ،افزایش غلظت منیزیم جیره از 0/3
بیش از  60درصد کاهش دهد .براس اطمینان از تامین
غلظت خونی منیزیم ( 0/8تا  1/3میلی مول در لیتر
مطلوب است) 24 ،تا  48ساعت قبل از زایش توصیه

می شود.یک نکته بسیار مهم درباره مکمل سازی

جیره با منیزیم این است که ساز و کار جذب منیزیم
وابسته به هورمون نیست و بنابراین ،غلظت آن در
خون و مایعات بدن با مقدار دفع آن از ادرار تنظیم می

شود.از طرفی ،منیزیم یک کاتیون داخل سلولی بوده و

غلظت آن در پالسما به طور دقیق کنترل نمی شود و و
عدم تامین کافی منیزیم می تواند سبب کاهش سریع

منیزیم خون شود .به همین علت ،روش معتبر ارزیابی

29
G A V D A R A N

دچار می شوند که در برخی گله ها به  34درصد و حتی بیشتر هم می رسد.تب شیر در گاوهای شیری با وقوع بسیاری از

و برگشتگی شیردا ن  2تا  4برابر افزایش می یابد .بنابراین ضرورت داردکه از بروز تب شیر و کاهش کلسیم سرم خون

چاق مصرف خوراک کمتری در مقایسه با گاوهای الغرتر

دچار تب شیر می باشد.

دیگر است و حدود  19درصد گاوهایی که دچار پروالپس

بیماری های دیگر در گاوهای دوره انتقالی همراه است و اگر نگوییم تنها ،باید بگوییم که حداقل یک عامل اصلی در بروز

باالتری دارند که سبب افزایش خروج کلسیم از شیر

کافی منیزیم در جیره گاوهای انتظار زایش ،اندازه گیری

تب شیر و کاهش غلظت کلسیم پالسما (کلسیم خون کمتر از  0/2میلی مول در لیتر) ،مهمترین ناهنجاری مرتبط با مواد

رحمی می شوند ،از کاهش شدید کلسیم خون (غلظت

در این زمینه مطرح شده اند :اول ،گاوهای چاق تولید

های صاف اسفنگتر نوک پستان و باز شدن مسیر عفونت

 - 1سخت زایی و پروالپس رحم :در گاوهای دچار

معدنی است که گاوهای دوره انتقال را تحت تاثر قرار می دهد .به طور متوسط  5تا  10درصد گاوهای شیری به تب شیر

دلیل این امر کامال روشن نیست .اما ،برخی فرضیه ها

به  0/4درصد جیره می تواند احتمال بروز تب شیر را

پس از شیردوشی و  )2کاهش توانایمنی بدن گاوهای

هایپوکلسمیا ،سخت زایی حدود  2/5تا  3برابر گاوهای

ممکن است تا  4برابر مستعدتر به تب شیر باشند.

گاوهای دچار تب شیر  8برابر به ورم پستان مستعدتر

پیامدهای بالینی کاهش کلسیم خون نیز شامل این

مقدمه

است .نتایج گزارشات نشان می دهند که گاوهای چاق

بایست  0/4درصد جیره باشد و مقدار کمتر از آن ناکافی

هستند .دلیل این امر احتماال )1 ،کاهش عملکرد ماهیچه

موارد می باشند:

است) در زمان زایش برای پیشگیری از تب شیر ضروری
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واحد تحقیق و توسعه شرکت پایافرایند هزاره نوین
دکتر عطیه بهلولی ،گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

در روزهای  15تا  45روز پس از زایش در گاوهای دچار

کاهش غلظت کلسیم خون باالتر (نشاندهنده برگشت

کاهش غلظت کلسیم خون گاوها نشان داده شده

رسیدن به یک نمره بدنی مطلوب (نمره  3مطلوب

ها سببکاهش نرخ باروری گاوهای شیری شود .از طرفی،

شیر در ارتباط اند .طبق نتایج تحقیقات قطر دهانه رحم

در شکل  ،1پیامدهای متابولیکی بروز تب شیر و

الف -مدیریت نمره بدنی.

دارند ،به ویژه در  10روز انتهای آبستنی ،که به نوبه

عفونت رحم که بر باروری اثر منفی دارند نیز با بروز تب

پیشگیری از تب شیر در
گاوهای دوره انتقال

پیشگیری از تب شیر و کاهش کلسیم خون

به نظر می رسد تب شیر با اثر بر عملکرد ماهیچه رحم،

بروز ناهنجاریهایی مانند سخت زایی و جفت ماندگی و

پیامدهای متابولیکی و بالینی تب شیر در
گاوهای دوره انتقال

همچنین ،کاهش حرکات کششی شیردان سبب شل

آنها و آمادگی برای بروز تب شیر می شود .دوم ،گاوهای

کاهش انقباضات رحم و کاهش جریان خون به تخمدان

info@payafarayand.com

تب شیر و عملکرد دستگاه گوارش

شکل  .1پیامدهای تب شیر و کاهش تحت بالینی غلظت کلسیم خون در گاوهای تازه زا.
وضعیت منیزیم ،اندازه گیری غلظت منیزیم ادرار است

گاوهای قبل زایش (بیش از  1/5درصد جیره) حفظ

به جیره مقدور نباشد ،کاهش پتاسیم جیره نکته کلیدی

مهم است .طبق یک روش رایج ،غلظت کمتر از  0/1گرم

می کند .بنابراین ،استفاده از علوفه های با پتاسیم کم

به دلیل اثر آنتاگونیستی که با منیزیم دارد از جذب آن

که چگونگی برآورد و تعداد نقاط اندازه گیری آن بسیار

در لیتر منیزیم ادرار شاخص خوبی برای تعیین کمبود

منیزیم در گاوهای شیرده و خشک است .معموال دراین
شرایط دفع روزانه منیزیم کمتر از  2/5گرم است.

ج -توازن آنیون کاتیون جیره ( )DCABو پتاسیم.
رویکرد توازن آنیون کاتیون منفی جیره در دوره

قبل زایش با افزودن نمک های آنیونی به جیره بر
بهبود غلظت کلسیم خون در گاوهای تازه زا به خوبی

مشخص شده است و روش معتبر ارزیابی وضعیت
آنیونی جیره ،اندازه گیری  pHادرار است .نکته الزم به

ذکر این است که وجود مقادیر باالی پتاسیم در جیره

غلظت کلسیم خون گاوها را با مشکالت زیادی مواجه

مانند سیالژ ذرت و علوفه هایی که از کود پتاس در خاک
آنها استفاده نشده (مقدار کمتر از  1درصد ماده خشک

در پیشگیری از تب شیر گاوها می باشد .زیرا ،پتاسیم

در دستگاه گوارش ممانعت می کند.

د -محدودیت مصرف کلسیم.

پتاسیم) در این مدت توصیه می شود .به طور کلی برای

کاهش غلظت کلسیم جیره گاوهای خشک به منظور

در نظر گرفتن این نکات ضروری است )1 :مقدار DCAB

ویتامین  Dضرورت دارد .بر این اساس ،مصرف روزانه

تعداد  8راس گاو انتظار زایش  6/0تا  6/8باشد)3 ،

کفایت می کند .البته در گاوهایی که از چراگاه تغذیه می

باید از سولفات کلسیم به جای کربنات کلسیم استفاده

شود و بنابراین ،این یک راه عملی برای پیشگیری از تب

استفاده از نمک های آنیونی در جیره گاوهای خشک

تحریک ترشح هورمون پاراتیروئید و شکل فعال

خوراک بین  -100تا  -200باشد pH )2 ،ادرار حداقل

 30گرم کلسیم برای یک گاو خشک  600کیلوگرمی

کلسیم جیره  1/2درصد جیره باشد (برای تامین کلسیم

کنند ،معموال مقادیر باالتری از طریق علوفه تامین می

شود) .در شرایطی که امکان افزودن نمک های آنیونی

شیر در این گونه سیستم های تغذیه ای نمی تواند باشد.
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شکل  .2شکل  .2متابولیسم کلسیم در گاوهای ابتدای زایش .عملکرد هورمون پاراتیروئید و فعال سازی ویتامین  D3وابسته به منیزیم هستند

Embryo Transfe
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تدوین و گردآورنده  :دکتر جواد توسلی
گروه تکنیک های تولید مثلی مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

انتقال جنین یکی از تکنولوژی های تولید مثلی برای توزیع ماده ژنیتیکی است و مزیت اصلی آن افزایش راندمان تولید مثل ماده گاو و تلیسه های ممتاز
و دارای صفات ژنتیکی مطلوب می باشد  .بعبارت دیگر استفاده هرچه بیشتراز ماده گاوهای ممتاز از نظر میزان تولید شیر .چربی و پروتئین  .هر گاو
ماده در شرایط معمولی در هر سیکل تناسلی وبین ( )18 -22روز یک تخمک آزاد می کند که در صورت وجود اسپرم  ،جنین تشکیل می شود  .در روش
استاندارد انتقال جنین ،تخمدان ماده گاو دهنده را بوسیله هورمون تحریک و وادار به آزاد شدن بیش از یک تخمک می نمایند  .سپس گاو ماده را با
اسپرم خاص و ممتاز در زمان معینی ازفحلی تلقیح می کنند ودر نتیجه در رحم گاو ماده بیش از یک جنین تشکیل می شود 7.روز پس از تلقیح ماده گاو،
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بقیه دوران جنینی را در رحم گاو گیرنده (( Recepientبگذرانند  .جنین های حاصله را می توان مانند اسپرم ،منجمد و براحتی از محلی به محل دیگر
حمل و در زمان دلخواه به رحم ماده گاوهای گیرنده منتقل نمود .در هربار سوپراووالسیون بطور میانگین  10الی  12جنین از هر گاو ماده تولید می گردد و
هر گاو ماده را می توان بطور میانگین 2الی  3بار در سال سوپراووله کرد .اصالح ژنتيكي كه به شیوه طبیعی در گاو ايجاد مي شود با كندي انجام مي گردد
بدليل اينكه گاوها تك قلو زا بوده ومدت آبستني آنها بطور متوسط  9ماه طول مي كشد و يك گاو در سراسر عمر باروری خود فقط چند گوساله توليد

 -7بــه وجــودآوردن گلــه هــای رجیســتر از

الــف -گاوهــای دهنــده ( : )DONORدر ایــن

غیــر رجیســتر در مــدت زمــان کوتــاه

مرحلــه  2راس گاو مــاده اوال از نظر

در تحقیقــات حاضــر کــه در بخــش

عمومــی و ســامت دســتگاه تناســلی (عــاری

تکنیــک هــای تولیــد مثلــی مرکــز اصــاح

بــودن ازبیماریهــا ی رحمــی از جملــه جفــت

نــژاد دام و بهبــود تولیــدات دامــی کشــور

ماندگــی  .متریــت .اندومتریــت  .پیومتــرا .

انجــام گرفــت ،از ایــن تکنیــک در جهــت بارور

کیســت وغیــره) و دارا بــودن ســیکل هــای

نمــودن تعــدادی از دام هایــی کــه مشــکل

تناســلی فعــال و منظــم و ثانیــا از نظــر اصــاح

تولیــد مثلــی داشــته وطــی چنــد مرحلــه

نــژادی بررســی و انتخــاب شــدند.

درمــان ،همزمــان ســازی و تلقیــح مصنوعــی

ب -دامهــای گیرنــده (( :Recepientهمانطــور

بــارور نشــده بودنــد اســتفاده گردید.بــرای

کــه اشــاره شــد در ایــن تحقیــق  3راس

ایــن منظــور تعــداد  3راس تلیســه بــا ســن

تلیســه و یــک راس گاو شیری(شــکم یــک)

میانگیــن 17الــی  18مــاه کــه هــر کــدام مــا

کــه دچــار مشــکالت تولیــد مثلــی و عــدم

بیــن  1تــا  3بــار تلقیــح مصنوعــی انجــام

بــاروری بودنــد بعنــوان گیرنــده انتخــاب

ولــی آبســتن نشــده بودنــد و 1راس گاو مــاده

گردیدنــد.

کــه دچــار چســبندگی بــورس تخمدانــی

مرحلــه دوم – همزمــان ســازی ســیکل فحلــی

بــوده و بــا گذشــت بیــش از  10مــاه از زایــش،

گاوهــای دهنــده و گیرنــده :

آبســتن نشــده بــود ،بعنــوان گیرنــده انتخــاب

مــی بایســت گاوهــاي دهنــده و گيرنــده هــر

شــدند ،همچنیــن تعــداد  2راس گاو مــاده کــه

دو در يــك مرحلــه از ســيكل فحلــي باشــند

خواهد كرد (میانگین  2الی  4گوساله).تكنيك

از نظراصــاح نــژادی  ،ســامت عمومــی و

تــا شــرايط الزم جهــت انتقــال جنيــن از گاو

انتقال جنين اين امكان را فراهم كرده تا بتوان

تولیــد مثلــی مــورد تائیــد قــرار گرفتــه بودنــد

دهنــده بــه گاو گیرنــده از نظــر ســن جنیــن

با سوپراووله نمودن وتلقیح گاو تعداد بیشتری

بعنــوان دام دهنــده انتخــاب شــدند کــه طــی

فراهــم باشــد  .بــراي ايــن منظــور عمــل

جنین در مدت زمان کمتری بدست آورد .مزيت

مراحــل ســوپر اواالســیون و تلقیــح مصنوعــی

همزمــان ســازي فحلــي بــه روش زیــر انجــام

عمده انتقال جنين توليد تليسه وگاو با ارزش

بــارور و جنیــن هــای حاصلــه ،اســتحصال و

گردیــد:

مي باشد كه از طريق افزايش ظرفيت توليد مثلي

بــه دامهــای گیرنــده انتقــال داده شــدند تــا

الف ) گاوهای دهنده :

انجام مي گيرد .از جمله کاربردهای انتقال جنین

نتیجــه آبســتنی یــا عــدم آبســتنی مــورد

( )1روز صفر – ) Estroplan( PGF2α

به موارد ذیل می توان اشاره نمود :

بررســی قــرار بگیــرد.

( )2روز ) Estroplan( PGF2α _ 14

 -1تولید وتکثیر تلیسه و گاوهای ممتاز و با ارزش

مراحل انجام کار بشرح ذیل می باشد:

( 72 )3ســاعت بعــد فحــل یابــی – تزریــق

ســامت

 -2تولیــد گوســاله هــای نــر جهــت مراکــز
اســپرم گیــری و اســتفاده در جفــت گیــری

37

طبیعــی
-3ایجاد با نک ژن از دامهای مختلف
 -4اســتفاده از مــاده گاوهــای ممتــاز کــه بــه
دالیلــی نمــی تواننــد بــارور شــوند
 -5اســتفاده از مــاده گاوهــای ممتــاز کــه
بــه برخــی بیماریهــای باکتریایــی و ویروســی
دچــار مــی باشــند (  BVD ، IBRو)...

( شکل رحم و تخمدانهای سوپر اووله شده که جسم زرد های متعدد روی تخمدانها مشهود است)
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جنین ها ی حاصله را با عمل  ( Flushingشستشوی رحمی و استحصال جنین )از رحم خارج و پس از ارزیابی  ،به رحم گاوهای گیرنده منتقل نموده تا

مدیریتــی و نــژادی خــا ص

گیرنــده :
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36

انتقال جنین یکی از راههای
بارور نمودن گاوها وتلیسه هایی
که آبستن نمی شوند

 -6تولیــد آبســتنی دو قلــو در شــرایط

مرحلــه اول  -انتخــاب گاو دهنــده و گاوهــای

 -روز 14

 - 4تعداد  3عدد جنین ( M4موروالی کیفیت )4

_ ) Estroplan( PGF2α

  72ســاعت بعــد فحــل یابــی – تزریــقگنادورلیــن (

Gonabreed

ب -تعداد  4عدد جنین غیربارور ()Infertilize
مرحله چهارم – انتقال جنین :

)
( انتقــال جنیــن

در ایــن مرحلــه پــس از ارزیابــی  ،جنیــن

هــای حاصلــه بــه دامهــای گیرنــده ) همزمــان

هــای بــا کیفیــت بــرای انتقــال بــه دامهــای

بــا روز فالشــینگ گاو دهنــده

گیرنــده آمــاده شــدند .بــرای اخــذ بــاروری

 7 -روز بعــد Embryo Transfe

باالتــر ،گاوهــای گیرنــده مــی بایســت

شکل  :عملیات شستشوی رحم و جمع آوری جنین

اســتحصال شــده :

بطــور مثــال جنیــن هــای بالستوسیســت

 -در ایــن مرحلــه طــی فراینــد آزمایشــگاهی

بــرای گیرنــده هایــی کــه  8روز از فحلــی

،جنیــن هــای اخــذ شــده شستشــو و مــورد

آنهــا گذشــته و جنیــن هــای مــوروال بــرای

ارزیابــی قــرار گرفتنــد.

گیرنــده هایــی کــه 6روز از فحلــی آنهــا

morula

) A-Dموروال

) Bیک جنین دژنراتیو

گنادورلیــن ( ) GONABREED

تخــم ( زیگــوت) تشــکیل و مراحــل رشــد

C( Early Blastocyst

( )4ســوپر اووالســیون گاوهــای دهنــده 10 :

جنینــی آغــاز مــی شــود بطوریکــه  4الــی 5

با توجه به اینکه تخمکها با فواصل زمانی از

فحــل نمــی شــوند  ،گیرنــده هایــی انتخــاب

روز بعــد ( میانگیــن مــا بیــن  8تــا  14روز)

روز بعــد وارد شــاخ رحــم و در روز  6مــوروال

تخمدان آزاد شده و با اسپرم بارور می شوند

 +1روز بــا زمــان فحلــی گاو
میشــوند کــه _

و در روز  7یــا  8بالستوســیت تشــکیل مــی

جنین ها درمراحل مختلف رشد از جمله  :موروال

دهنــده اختــاف داشــته باشــند  .گاوهــای

 ،مـــــــــوروالی متراکــم

گیرنــده قبــل از انتقــال جنیــن معاینــه ،

) ، (Compact Morulaبالستوسیســــــت اولیه)

ســپس  6جنیـــــن بـــا کیفیــــــت هــای

( ،بالستوسیست و بالستوسيت

بــه شــاخ رحمــی کــه تخمــدان

جنســی کــه بیــن  18 -22روز مــی باشــد گاو

شــود.
 7روز بعــد  ( Flushingشستشــوی

یــک تخمــک آزاد مــی کنــد کــه طــی عمــل

()6

ســوپر اوواالســیون بــا تحریــک تخمــدان

رحمــی و اســتحصال جنیــن )

((

morula

Early Blastocyst

رشد يافته(  

B5- M5 - B4

 ، )Expandedتقسیم

آن دارای جســم زرد فعــال بــود ،انتقــال
داده شــد.الزم بــه ذکــر اســت در  2راس از
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آزاد مــی گــردد .بــرای ســوپر اوولــه نمــودن

دهنــده بعــد از مقیــد شــدن ابتــدا بــا تزریــق

بندی می شوند .ضمنا ممکن است جنین های دو

گاوهــای دهنــده از دو هورمــون *(PMSG

داروی بــی حســی موضعــی ( لیدوکائیــن )%2

سلولی  ،چهار سلولی 16 ،سلولی و جنین های غیر

گیرنــده هــا  2جنیــن کاشــته شــد .بدلیــل کم

گنادوتروپیــن ســرم مادیــان آبســتن) و یــا

در انتهــای مهــره عجــز و ابتــدای مهــره د م

قابل بارور نیز دیده شوند .الزم به توضیح است که

بــودن تعــداد گیرنــده هــا بقیــه جنیــن هــای

هورمــون* ( FSHهورمــون محرکــه فولیکولــی)

بــی حســی موضعــی اپیــدورال گردیــد ،قبــل

کیفیت جنین بر اساس تقارن سلولی  ،شفافیت

اســتحصالی منجمــد گردیــد.

مــی تــوان اســتفاده نمــود .در ایــن تحقیــق از

از مرحلــه فالشــینگ رحــم و تخمدانهــای

 ،عدم گسیختگی سلولی  ،سالم بودن الیه زونا

مرحلــه پنجــم – تشــخیص آبســتنی دامهــای

هورمــون  PMSGبــه میــزان 3200واحــد بــر

گاوهــای دهنــده از نظــر پاســخ یــا عــدم

پلوسیدا )  (Zona pellucidبه درجات 1 -2-3-4-5

گیرنــده :

اســاس قــد ووزن گاوهــای دهنــده بصــورت

پاســخ بــه هورمــون معاینــه گردیــد .الزم

رتبه بندی می شوند که عدد  5نشان دهنده

 30 -روز بعــد از انتقــال جنیــن بــا دســتگاه

 IMداخــل عضالنــی اســتفاده گردیــد.

بــه ذکــر اســت بعلــت عــدم وجــود دامهــای

باالترین کیفیت می باشد .جنین های با کیفیت 3

ســونو گرافــی تســت آبســتنی انجــام گردیــد

) ( Pregnant mare serum gonadotropin

گیرنــده کافــی  ،تنهــا شــاخ راســت رحــم

به باال قابل انتقال یا انجماد می باشند.

کــه هــر  4راس دامهــای گیرنــده آبســتن

*chrono gest

مــورد ( Flushingشستشــوی شــاخ رحــم

الف) بالستوسیت

*)FSH (follicle stimulating hormone

بــا محلــول مدیــا ) قــرار گرفتــه وتعــداد 17

در ایــن تحقیــق تعــداد  17جنیــن اخــذ گردید

تســت مجــدد انجــام شــد و آبســتنی % 100

( 60 )5ســاعت ( میانگیــن 48تــا  72ســاعت)

جنیــن اســتحصال گردیــد و شــاخ چــپ رحــم

کــه بشــرح ذیــل ارزیابــی گردید :

تاییــد گردیــد .پــس ازطــی مــدت زمــان

بعــد از تزریــق هورمــون  PMSGبــه هــر گاو

مــورد جمــع آوری جنیــن قــرار نگرفت.ضمنــا

الف -تعداد  13جنین بارور شامل:

آبســتنی ،از  4دام گیرنــده  6راس گوســاله

ب) موروال

شــده بودنــد و 60روز بعــد بــا عملیــات رکتــال
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 PGF2αتزریــق و  48ســاعت بعــد هــر گاو

پاســخ نــداده و ســوپراووله نشــده بــود.

کیفیــت )5

دو قلــو زایمــان نمــوده و هــر دو مــورد یــک

 - 2تعــداد  2عــدد جنیــن ) B4بالستوسیســت

گوســاله نــر و دیگــری مــاده بــود  .ضمنــا

ممتــاز تلقیــح مصنوعــی گردیدنــد .در واقــع

 -برنامــه همزمــان ســازی ســیکل فحلــی

کیفیــت )4

بمنظــور آمــاده نمــودن گاوهــای دهنــده بــرای

در ایــن مرحلــه تخمــک هــای آزاد شــده از

دامهــای گیرنــده:

 - 3تعــداد  5عــدد جنیــن M 5

تخمدانهــا بــا اســپرم  ،بــارور شــده و ســلول

 -روز صفر – ) Estroplan( PGF2α

کیفیــت )5

دهنــده در  2نوبــت صبــح و عصــر بــا اســپرم

ب) همزمان سازی گاوهای گیرنده

)مــوروالی

آبســتنی بعــدی پروســتا گلندیــن ()PGF2α
بــه فاصلــه  48ســاعت تزریــق گردیــد.
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دهنــده در  2نوبــت صبــح و عصــر ،هورمــون

یــک راس از گاوهــای دهنــده بــه هورمــون

 - 1تعــداد  3عــدد جنیــن ) B5بالستوسیســت

متولــد شــد کــه  2راس از دامهــای مذکــور

شکل شماتیک ( :جنین ها در مراحل مختلف رشد )
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بواســطه هورمــون بیــش از یــک تخمــک

یــک هفتــه بعــد از تلقیــح مصنوعــی گاو

Blastocyst

شکل  ( :جنین های استحصال شده در مراحل مختلف )

گذشــته مناســب مــی باشــند .نظــر بــه اینکــه
گیرنــده هــا در یــک روز بطــور همزمــان

درشــرایط معمولــی درهــردوره ســیکل

38

مرحلــه ســوم -ارزیابــی جنیــن هــای

بــا مرحلــه جنیــن هــا همزمــان باشــند.

email : mh_delavar@yahoo.com
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تغذيه دام بيفتند .اغلب اين فراورده هاي فرعي به دليل داشتن الياف باال مي توانند به عنوان منابع اليافي غيرعلوفه اي )NFFS(2در تغذيه دام

به نشخواركنندگان موضوع جديدي نيست و قرنهاست
كه از اين محصوالت در تغذيه نشخواركنندگان استفاده

مي شود .اولين مطالعات در اين باره به حدود يك قرن
پيش بر ميگردد ،اما امروزه توجه به اين فراورده ها

به عنوان منابع الياف غيرعلوفه اي افزايش بيشتري

بخش عمده جيره غذایی نشخواركنندگان را از گذشته هاي دور محصوالت زراعي همچون غالت ،دانه هاي روغني و علوفه ها تشكيل مي دهند،

يافته است .بخشي از اين توجه به دليل افزايش توليد

خوراكي و افزايش فشار براي توليد آنها در هر واحد سطح زير كشت شده است .امروزه در كنار واحدهاي كشاورزي ،كارخانجات مختلفي در جهت

تبديلي كشاورزي و بخشي به خاطر كمبود مواد

اما روند افزايشي رشد جمعيت انساني و دامي در طي ساليان اخير و رقابت بر سر منابع غذايي به ويژه غالت موجب افزايش قيمت اين مواد
فرآوري محصوالت كشاورزي ايجاد شده كه طي فرآوري اين محصوالت ،عالوه بر مواد غذايي مورد استفاده توسط انسان ،مقدار قابل توجهي

اين فراورده ها همراه با گسترش صنايع و كارخانجات
خوراكي مورد نياز دام ،همراه با افزايش تعداد دام
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از فرآورده هاي فرعي كشاورزي 1نيز توليد مي شود كه بسياري از آنها بدون استفاده ،دور ريخته مي شوند و بعنوان عامل آلودكننده محيط

است .در گذشته فراورده هاي فرعي همانند سبوس،

را بر آن داشت تا به فكر استفاده از منابع خوراكي غير متعارف همچون ضايعات كشاورزي و فرآورده هاي فرعي كارخانجات صنايع غذايي در

امروزه ساير محصوالت فرعي همچون بقاياي حاصل از

مورد استفاده قرار گيرند .از مهمترين اين فراورده ها مي توان به سبوس غالت ،تفاله چقندر قند ،خوراك گلوتن ذرت ،كنجاله دانه هاي روغني،

از پختن نيز قابل دسترس مي باشند كه مي توانند

تفاله ها و پوست خارجي ميوه ها اشاره كرد.

تفاله چغندر و مالس در تغذيه دام استفاده مي شد ،اما
فرآوري ميوه ها و سبزيجات ،آب پنير و ضايعات حاصل
در هنگام تنظيم جیره های کامال مخلوط (،)TMR

جایگزین سایر اجزای جیره شوند .جایگزیني دانه
ذرت با پوسته سویا و یا ترکیب پوسته سویا و پوسته

پنبه دانه ،نمونه هايی از اين گونه تجربه ها است .منابع
الياف غيرعلوفه اي به لحاظ قيمت ،فراهمي و تركيب

شيميايي متفاوتند و ارزش غذايي اين فراورده ها عالوه

بر خوشخوراكي به مقدار پروتئين ،الياف ،قابليت هضم

مزاياي استفاده از منابع الياف غير علوفه اي در
تغذيه دام
استفاده از ضايعات و فراورده های فرعي كشاورزي

در تغذيه دام داراي چندين مزيت است كه در ذيل به

برخي از آنها اشاره مي گردد.

 - 1استفاده از فراورده هاي فرعي كشاورزي به
عنوان منابع الياف غيرعلوفه اي در خارج از صنعت

پرورش دام محدود بوده ،لذا استفاده از اين منابع در

تغذيه دام موجب ميگردد كه هر واحد ماده مغذي
در مقايسه با خوراك هاي معمول با قيمت كمتري

در اختيار دام قرار گيرد و وابستگي حيوانات به

خوراك هاي مورد استفاده توسط انسان مثل غالت

كاهش یابد .

 - 2با کاربرد منابع الياف غيرعلوفه اي در تغذيه دام

مشكالت زيست محيطي حاصل از دفع اين ضايعات
به محيط و هزينه مالي كه هر ساله صرف دفع اين

ضايعات مي گردد ،از بين مي رود.

 - 3اين منابع بسته به فراهمي و قيمت ميتوانند

 - 4از مزاياي ديگر كاربرد منابع الياف غير

علوفه اي در تغذيه دام اين است كه اين منابع

عموما در مقايسه با منابع علوفه اي غلظت انرژي

باالتري داشته و حجم و فضاي كمتري از دستگاه
گوارش را اشغال مي كنند ،لذا مصرف خوراك در

هنگاميكه فيبر خوراك از منابع الياف غيرعلوفه اي
تامين مي گردد ،در مقايسه با زمان استفاده از منابع

علوفه اي ،كمتر محدود مي شود.

 - 5برخي از منابع الياف غيرعلوفه اي داراي ارزش
تغذيه اي بااليي بوده و مي توانند عالوه بر الياف
قابل هضم ،ديگر مواد مغذي با ارزش همچون
انرژي ،پروتئين ،مواد معدني ،اسيدهاي چرب و
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تامين نمايند .عالوه بر اين ،منابع الياف غيرعلوفه
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زيست شناخته مي شوند .كمبود مواد خوراكي مورد استفاده در تغذيه دام از يك طرف و باال رفتن قيمت آنها از طرف ديگر ،متخصصين اين علم

مقدمه

تغذيه فراورده هاي فرعي و ضايعات كشاورزي

عوامل فوق دارد.

محدود باشد.

استفاده از اين محصوالت در جيره دام بستگي به

گردند ،مخصوصا هنگامي كه منابع كربوهيدراتي
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استفاده از فراورده هاي فرعي كشاورزي به عنوان منابع الياف
غير علوفه اي در تغذيه دام دکترملك حسين دالور و مهندس غزاله بهرامي

تاريخچه استفاده از منابع الياف غير علوفه اي در
تغذيه دام

ماده آلي و انرژي زايي آنها بستگي دارد و حداكثر

جايگزين هر دو بخش علوفه اي و كنسانتره اي جيره

پروتئين غير قابل تجزيه در شكمبه را براي حيوان
اي در مقايسه با غالت احتمال بروز اسيدوز را

كاهش مي دهند ،زيرا سرعت تخمير آنها در

مقايسه با غالت كندتر و تخمير آنها منجر به توليد
اسيدالكتيك كمتري مي گردد.

نكاني كه بايد در هنگام استفاده از منابع الياف
غير علوفه اي در جيره دام مد نظر قرار گيرد:

گاوهاي شيرده به يك حداقلي از الياف در جيره

از محدوديت هاي منابع اليافي غيرعلوفه اي در هنگام

الياف باقيمانده در شكمبه قادر به تحريك حيوان به

كنتيك هضم اجزاء خوراك (فاز تاخير ،نرخ و ميزان

به دنبال آن  pHو نرخ توليد استات به پروپيونات را در

و هم به لحاظ بافت فيزيكي (اندازه) مناسب باشند تا

براي برقراري الگوي تخمير مناسب در شكمبه مناسب

كاهش سهم NDFعلوفه اي يا كاهش اندازه ذرات ،كل

در هنگام استفاده از منابع الياف غيرعلوفه اي ممكن

 NDFدر بيشتر منابع الياف غيرعلوفه اي نسبت

احتياج دارند .الياف بايد هم به لحاظ كميت (مقدار)

مصرف ماده خشك ،فعاليت جويدن ،تخمير طبيعي

در شكمبه و درصد چربي شير را در سطح مناسب
حفظ نمايد .عالوه بر اين ،الياف به تنظيم  pHو تنظيم
حركات دستگاه گوارش كمك مي كنند .درجه موثر

بودن منابع اليافي در توانايي آنها در تحريك حيوان

به عمل جويدن و توليد شير با  4درصد چربي تعريف

مي شود .از گذشته های دور از نسبت علوفه به

کنسانتره بعنوان یک شاخص براي تنظیم جیره غذایی
حیوانات نشخوارکننده استفاده میشد .استفاده از این

شاخص برای تامین احتیاجات گاوهای شیرده چندان
قابل اعتماد نيست ،چرا که دو خوراک مثل سیالژ ذرت

و کاه گندم هر دو علوفه هستند اما ارزش غذایی،
ترکیب شیمیایی و ویژگی های فیزیکی آنها کامال
متفاوت است .این مسئله هنگامی محسوس تر می
گردد که از منابع الياف غیرعلوفه ای در جیره حيوان

جايگزيني به جاي علوفه اندازه ذرات آنهاست ،كه
نيست و نمي توانند ذرات الياف با اندازه بلند را براي
ايجاد الگوي تخمير مناسب در شكمبه فراهم نمايند.
لذا جايگزيني منابع الياف علوفه اي با منابع الياف
غيرعلوفه اي pH ،و نرخ توليد استات به پروپيونات

را در شكمبه كاهش مي دهد .عالوه بر اين ،نرخ عبور

سريعتر NDFمنابع الياف غيرعلوفه اي نسبت بهNDF
علوفه ها مي تواند قابليت هضم شكمبه اي  NDFرا
كاهش دهد ،زيرا ماندگاري NDFدر شكمبه كاهش مي

يابد .اگر ذرات با طول مناسب توسط علوفه هاي خشبي
در جيره تامين گردد ،منابع الياف غيرعلوفه اي مي
توانند به درستي در شكمبه تخمير شوند ،چرا كه در
اين حالت در محتويات شكمبه شناور شده و به دام مي

افتند .هنگاميكه درصد NDFعلوفه اي جيره به -60
 65درصد كاهش يابد ،يعني تنها بخشي كمي از NDF

عمل نشخوار و ترشح بزاق نخواهد بود .بر اين اساس با

زمان جويدن كاهش مي يابد .در اوايل شيردهي تحمل
حيوان براي مصرف مقدار زياد منابع الياف غيرعلوفهاي

در مقايسه با انتهاي شيردهي كمتر است ،چراكه در
مراحل ابتدايي شيردهي ميزان ابتالء به بيماري هاي

متابوليكي همچون لنگش ،اسيدور ،جابجايي شيردان
و ساير بيماري هاي متابوليكي بيشتر است .لذا در
صورت استفاده از اين منابع بايد توجه ويژه اي به

ميزان و اندازه الياف مصرفي نمود .بنابراين در هنگام

استفاده از منابع الياف غيرعلوفه اي بايد توجه و دقت
ويژهاي به برقراري توازن بين ميزان الياف فيزيكي موثر
و كربوهيدرات غيراليافي ( )NFCجيره نمود

تاثير استفاده از منابع الياف غير علوفه اي بر
فرايند تخمير شكمبه اي و عملكرد دام

الياف غيرعلوفه اي مانند منابع علوفه اي بلند قادر به

منابع علوفه اي جيره باشند .اندازه كوچك تر ذرات

قابليت تحريك حيوان به عمل جويدن در پوسته سويا

شكمبه و در نتيجه كاهش قابليت هضم الياف در آنها

خشك است ،به فرض اينكه اين شاخص در مورد NDF

عامل اندازه ذرات و جرم حجمي آنها قرار ميگيرد.

شود .ديگر تحقيقات حاكي از آن است كه توانايي منابع

ممكن است فاز تاخير قبل از هضم و ماندگاري خوراك

واقعیت است که تولید در گاوهای شیرده اغلب بوسیله

جويدن و حفظ چربي شير تنها  50درصد علوفه خشك

بيشتر منابع الياف غيرعلوفه اي از اندازه بحراني براي

و حفظ الگوی تخمیر طبیعی در شکمبه و تولید چربی

جايگزيني منابع علوفه اي با منابع الياف غيرعلوفه اي

منابع جرم حجمي ذرات عامل مهم و تعيين كننده اي

ساير تركيبات غيرعلوفه اي جيره ،مقدار  NFFSو

در منبع ،غلظت و اندازه ذرات الياف موجب تغيير در

گردد ،مورد توجه قرار گيرد .غلظت الياف (NDF

بنابراين اين اثرات نمي توانند در هنگاميكه منابع

همانند بسياري از علوفه ها در محدوده  60-40درصد

ها در خوراك مي گردد ،ناديده گرفته شود .عالوه بر

همانند پوسته يوالف و پوسته پنبه دانه و بخش اليافي

داراي وزن مخصوص باال (همچون خوراك گلوتن ذرت)

موثر بودن NDFبر اساس عمل جويدن به ما اين

به ساير علوفه هاي رايج مي باشند .در جيره هاي با

حيوان به عمل نشخوار به طور محسوسي متفاوت

و همچنين نسبت جايگزيني منابع الياف علوفه اي را

شكمبه اي پايين ،مي تواند منجر به كاهش نرخ هضم

ماندگاري در شكمبه ناشي مي شود .در حقيقت يكي

در اينگونه جيره ها بايد غلظت NDFافزايش يابد ،زيرا

هضم علوفه ها را كاهش مي دهد اما اثر  pHپايين روي

استفاده شود چرا که این منابع همانند منابع علوفه ای،
الياف باالیی داشته اما همانند کنسانتره ها در شکمبه

به سرعت هضم و از آن خارج می گردند .در دهه های
اخیر متخصصین تغذیه دام به جای استفاده از شاخص

هایی همچون نسبت علوفه به کنسانتره بیشتر روی
تامین و تنظيم شاخص های مربوط به غلظت مواد
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مغذی همچون انرژی ،NDF ،پروتئین و ریز مغذی

اي و كنسانتره اي رايج كافي است ،اما هنگاميكه از

ها تاکید نموده اند .التزام در رعایت نسبت علوفه به
کنسانتره یا نسبت  NDFبه  NELنشان دهنده این

غلظت انرژی محدود می گردد ،ولی حفظ سالمت دام

شیر ما را ملزم می سازد که به شاخصهاي مرتبط با

تامين الياف همچون غلظت الياف موثر فیزیکی نيز
توجه داشته باشیم .انجمن ملي تحقيقات آمريكا

خشك براي گاوهاي شيرده توصيه مي كند ،مشروط

شود .مقادير فوق در هنگام استفاده از منابع علوفه
منابع اليافي غيرعلوفه اي (بيشتر از  7تا  10درصد

ماده خشك) استفاده گردد ،كافي نخواهد بود .منابع
الياف علوفه اي و غيرعلوفهاي به لحاظ قابليت تحريك

هستند .اين تفاوت از اختالف در اندازه ذرات و زمان

ذرات بسيار حائز اهميت است .چرا كه بيشتر منابع

الياف غير علوفه اي مي توانند جايگزين مناسبي براي

تحريك حيوان به عمل جويدن نيستند .به عنوان مثال

در اين منابع ممكن است منجر به فرار سريع آنها از

تنها  20درصد و دانه پنبه كامل  85علوفه چمني بلند و

گردد .خروج ذرات خوراك از شيردان تحت تاثير دو

مربوط به علوفه چمني بلند و خشك  100درصد فرض

بنابراين هيدراسيون سريعتر منابع الياف غيرعلوفه اي

الياف غيرعلوفه اي به لحاظ تحريك حيوان به عمل

در شكمبه را كاهش دهد .از آنجائيكه اندازه ذرات در

يونجه و  27درصد سيالژ آن است .بنابراين در هنگام

خروج از شكمبه كوچكتر است لذا در ارتباط با اين

بايد اثر منبع الياف غيرعلوفه اي ،دانه هاي غالت،

در نرخ ماندگاري و فرار ذرات از شكمبه است .تغيير

سهم علوفه و غالتي كه توسط  NFFSجايگزين مي

مصرف ماده خشك ،نشخوار و  pHشكمبه ميگردد.

و الياف محلول) در بيشتر منابع الياف غيرعلوفه اي

الياف غيرعلوفه اي جايگزين علوفه ها و يا كنسانتره

ماده خشك است ،اما برخي منابع الياف غيرعلوفه اي

اندازه ذرات كوچكتر ،بيشتر منابع الياف غيرعلوفه اي

ذرت دانه اي بيش از  75درصد  NDFدارند .محاسبه

و نرخ عبور سريعتر (همچون پوسته سويا) نسبت

اجازه را مي دهد كه اثرات فيزيكي و شيميايي الياف

الياف علوفه اي پايين ،اثر همراه منفي ناشي از pH

با منابع الياف غيرعلوفه اي مشخص نماييم .بنابراين

منابع الياف غيرعلوفه اي گردد .اگرچه  pHپايين نرخ

 pHافزايش يابد قابليت هضم شكمبه اي NDFمنابع
الياف غيرعلوفه اي و علوفه ها افزايش خواهد يافت.

تعدادي از منابع الياف غير علوفه اي داراي ظرفيت
آبگيري و پتانسيل تجزيه پذيري بااليي براي ،NDF

اندازه ذرات كوچك و جرم حجمي نسبتا بااليي هستند
كه احتماال اجازه مي دهند ،مقداري از  NDFخوراك
از شكمبه عبور نمايد و از آنجائيكه كربوهيدرات ها

منبع عمده انرژي براي ميكروب هاي شكمبه هستند،
كاهش تجزيه پذيري شكمبه اي كربوهيدرات هاي قابل

تخمير در شكمبه مي تواند ،سنتز پروتئين ميكروبي
در شكمبه و ورود پروتئين ميكروبي به ابتداي روده

باريك را كاهش دهد .جايگزيني منابع الياف علوفه اي

با منابع الياف غيرعلوفه اي ،فعاليت جويدن و نشخوار و

به  NDFعلوفه ها قابليت هضم شكمبه اي  NDFو

البته نرخ تخمير آهسته تر و كاهش توليد پروپيونات

در نهايت چربي شير را كاهش مي دهد .بنابراين در
اينگونه جيره ها بايد غلظت NDFافزايش يابد ،زيرا

الياف باقيمانده در شكمبه قادر به تحريك حيوان به

عمل نشخوار و ترشح بزاق نخواهد بود .محدوديت

ديگر منابع الياف غيرعلوفه اي اين است كه در مقايسه
با غالت ،گلوكز كمتري را فراهم نموده و كمبود گلوكز

نسبت پروپيونات به استات در شكمبه كاهش مي يابد.
اجازه مصرف بيشتر خوراك را در مقايسه با هنگاميكه
غلظت باالي پروپيونات جذب شده ،مصرف خوراك را

محدود مي كند ،ميدهد.
نتيجه گيري

ضايعات و فراورده هاي فرعي كشاورزي بسته به

ممكن است توليد الكتوز و به دنبال آن توليد شير را

فراهمي و قيمت مي توانند جايگزين مناسبي براي

عنوان مثال پوسته پنبه دانه و پوسته يوالف منابع

به اينكه اين فراورده ها جايگزين كدام بخش جيره

غالت و كاهش منابع پروتئيني شكمبه مي گردد ،لذا در

مد نظر قرار گيرد .تاثير جايگزيني اين منابع در جيره

شكمبه و به دنبال آن تولید حیوان كاهش خواهد يافت.

شير ،عمل نشخوار و غيره مشاهده كرد.

مخصوصا در گاوهاي با توليد باال محدود نمايند .به

بخش علوفه اي و كنسانتره اي جيره باشند و بسته

فقير از انرژي بوده و مصرف آنها باعث تخمير سريعتر

گردند ،بايد نكات ويژه اي همچون غلظت NDFجيره

صورت استفاده به جاي غالت منابع انرژی قابل هضم در

را نيز مي توان در قيمت تمام شده جيره ،توليد و چربي

Refrences
Bradford, B. J., and Mullins, C. R. 2012. Invited review: Strategies for promoting productivity and health of dairy cattle by
feeding nonforage fiber sources. J. Dairy Sci. 95: 4735–4746.
Bradford, B. J., and Allen, M. S. 2004. Milk fat responses to a change in diet fermentability vary by production level in dairy
cattle. J. Dairy Sci. 87:3800–3807.
Dann, H. M., Carter, M. P., Cotanch, K. W., Ballard, C. S., Takano, T. and Grant, R. J. 2007. Effect of partial replacement of
forage neutral detergent fiber with by-product neutral detergent fiber in close-up diets on periparturient performance of
dairy cows. J. Dairy Sci. 90:1789–1801.
Delavar, M. H., Tahmasbi, A. M., Danesh-Mesgaran, M., and Valizadeh, R. 2013. In vitro rumen fermentation and gas
production: influence of different by-product feedstuffs. Annual Review & Research in Biology 4(7), 1121-1128.
Grant, R. J. 1997. Interactions among Forages and Nonforage Fiber Sources. J. Dairy Sci. 80. 1438–1446.

فصلنامه گاوداران شماره چهل و یک پاییز 94

بدليل دارا بودن مقدار زياد الياف قابل هضم ،منابع

است موجب افزايش و گاهي اوقات كاهش  pHگردد .اگر

شكمبه كاهش مي دهد .عالوه بر اين ،نرخ عبور سريعتر

الياف غيرعلوفه اي همانند زمان استفاده از علوفه ها،
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جيره از منابع غيرعلوفه اي تامين گردد ،توجه به اندازه

هضم  )NDFبسيار متغير است .رقيق سازي نشاسته

در حقيقت در هنگام جايگزيني دانه هاي غالت با منابع

تغذیه هوشمندانه پروتئین در گاو شیری
توجه به تنظیم جیره ترجمه :مهدی بهگر
عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی هستهای

mbehgar@nrcam.org
پروتئین بخش مهمی برای هر متخصص تغذیه است،

سویا و کلزا مخلوطی از  RDPو  RUPهستند و هم

در صورتی که بقیه تفاوت دارند .تمامی سیستمهای

اما برای حصول حداکثر تأمین آن در نشخوارکنندگان

پروتئین مورد نیاز میکروبها را تأمین میکنند

تغذیهای بر اساس معادالت پیشبینی کننده طراحی

نیاز است که ابتدا چگونگی متابولیسم آن در شکمبه

و بخشی از آنها مستقیم از روده جذب میشود و

شدهاند و این معادالت حتی در درون یک سیستم

بررسی شود .پروتئین مورد نیاز نشخوارکنندگان از دو

احتیاجات گاو را تأمین میکند (شکل .)1

هم میتوانند متفاوت باشند با وجود این تمامی این

مسیر تأمین می شود-1 :پروتئین جیره و -2پروتئین
میکروبی سنتز شده در شکمبه .پروتئین جیره خود

تمامی سیستمهای تغذیهای مشابه نیستند

می تواند به دو قسمت قابل تجزیه در شکمبه ( )RDPو

تأمین مقادیر مناسب از  RDPو  RUPمعموالً از مبانی

پروتئین عبوری یا غیر قابل تجزیه در شکمبه ()RUP

سیستمهای تغذیهای است .برای تنظیم و تعادل منابع

تقسیم شود .عموم ًا در جیره نشخوارکنندگان هر

پروتئینی در صنعت پرورش گاو شیری از سیستمهای

دو نوع پروتئین وجود دارد .نیتروژن غیر پروتئینی

مختلف تغذیهای استفاده میشود .اگرچه هر سیستمی

( )NPNاز انواع پروتئینهای قابل تجزیه در شکمبه

ضرورت ًا جنبههای پایهای مشابهای را (به عنوان مثال

سیستمها از دو پارامتر  RDPو  RUPاستفاده میکنند.
سیستمهای موسسه تحقیقات کشاورزی و غذا ( :AFRC
که عموم ًا با عنوان سیستم  MP ،MEشناخته میشود
و در انگلستان استفاده میشود) و موسسه تحقیقات
ملی ( )NRCاز پروتئین متابولیسمی (پروتئینی که در
روده کوچک جذب میشود) استفاده میکنند.

است و سریع ًا در شکمبه به آمونیاک تبدیل میشود.

انرژی ،پروتئین و غیره) مورد استفاده قرار میدهد ،با

موسسه تحقیقات ملی برای تخمین مقدار تجزیه

میکروبهای شکمبهای از نیتروژن به عنوان منبعی

وجود این تمامی آنها تعریفات متفاوتی را مد نظر قرار

پروتئین در شکمبه از پارامترهای بیشتری استفاده

برای سنتز پروتئین میکروبی استفاده میکنند.

میدند و ضرورت ًا پارامترهای مشابهای را اندازهگیری

میکند .سیستم  PDI( Inraفرانسوی) از پارامترهایی

نمیکنند .برخی ار تعریفات داخل سیستمها مشابهاند

برای ارزیابی سهم منابع پروتئینی جیره و میکروبی

پروتئینهای موجود در اقالم خوراکی همانند پروتئین

در دسترس برای جذب در روده کوچک گاو استفاده
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پروتئین را بر مقدار پروتئین میکروبی در دسترس
در نظر میگیرد .هر دو سیستم (CVBهلندی) و DLG

(آلمانی) از پارامترهایی برای تخمین نیتروژن با منشاء
داخلی استفاده میکنند.
احتماالً پیچیدهترین سیستم کربوهیدات و پروتئین
خالص کرنل ( )CNCPSاست .این مدل پوایی بیشتری
دارد و خوراکها با استفاده از بخشهای شیمیایی و
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شکمبه تجزیه میشود.سپس از این اطالعات به منظور
تخمیر سنتز پروتئین میکروبی استفاده میشود.

شکل  .1نمایی خالصه از چگونگی استفاده از نیتروژن توسط گاو شیری و دیگر نشخوارکنندگان

جنبه منحصر به فرد سیستم  CNCPSاین است که نرخ
استفاده از هر خوراک در شکمبه را مورد استفاده قرار
میدهد و در نتیجه میتواند تنوع موجود در راندمان

از پروتئین جیره و پروتئین میکروبی است .پروتئین

پروتئینی تفاوت وجود داشته باشد که میتواند بر

میکروبی تحت تأثیر تأمین پروتئین و انرژی جیره

مقدار تولید تأثیر داشته باشد .مثال خوب تفاوت

فارغ از عواملی که در یک سیستم استفاده میشود،

قرار دارد .تأمین نیتروژن برای میکروبها بدون فراهم

بین کنجاله سویا عصاره گیری شده با حالل و فشار

هدف اصلی تنظیم منابع پروتئینی در دسترس برای

سازی انرژی منجر به اتالف نیتروژن میشود .برای

است .تنوع پروتئین این دو ماده خوراکی میتواند

گاو است .بطور رایج تمرکز متخصصین بر پروتئین غیر

تفهیم این موضوع میتوان ماشینی بدون بنزین را

بطور معنیداری تأمین RDPو RUPرا تغییر دهد و در

قابل تجزیه و یا عبوری برای تأمین اسیدهای آمینه در

تصور کرد .ماشین حاضر است (نیتروژن) ولی سوختی

نتیجه تأمین پروتئین برای میکروبهای شکمبهای و

روده کوچک قرار دارد ،اما از آنجا که پروتئین میکروبی

(انرژی) وجود ندارد تا بتوانید جایی بروید!

گاو را تحت تأثیر قرار دهد .همچنین راندمان استفاده

تنظیم جیره کلید اصلی است

منبع پروتئین با راندمان باال برای گاوهای شیری است
و ترکیب اسیدهای آمینه آن مشابه شیر است بنابراین
باید احتیاط بیشتری جهت حداکثر سازی تولید آن
بکار گرفته شود.
در سالهای گذشته ،ارتباط مثبتی بین تولید شیر و
مقدار پروتئین جیره در منابع و در عمل اثبات شده بود.
که این اتفاق سبب افزایش مقادیر پروتئین جیره شد.
امروزه توجه روز افزونی به تغذیه بیش از حد پروتئین
خام در جیره و تاثیر منفی آن بر جنبههای تولیدی
همانند باروری ،مبذول میشود .افزایش مقدار آمونیاک
و یا اوره خون با تغذیه جیرههای حاوی پروتئین زیاد
(خصوص ًا در جیرههایی که به خوبی تنظیم نشدهاند)
میتواند تأثیرات مضری بر شرایط رحم داشته باشد.
یک توصیه کاربردی این است که به ازای هر لیتر
شیر تولیدی جیره گاوهای شیرده باید حدودا ً دارای
 100گرم پروتئین خام باشد .همچنین تحقیقات اخیر
پیشنهاد میکند که یک جیره دارای پروتئین کمتر
با کربوهیدارتهای غیر فیبری باالتر همانند نشاسته
میتواند بطور موثری توازن انرژی در اوایل شیرواری
را بهبود دهد.

میکروبهای شکمبهای به سوخت نیاز دارند

افزایش تولید پروتئین میکروبی با هماهنگی تأمین
نیتروژن و انرژی ممکن است .ارزیابی مقدار پروتئین
محلول اقالم خوراکی و در نظر گرفتن آن به صورت
ن دهنده چگونگی استفاده
نسبتی از  RDPمیتواند نشا 
از آن در شکمبه باشد.
هماهنگی بین نیتروژن و انرژی هم فرایندی کمی است
و هم کیفی .میکروبهای شکمبهای از منابع مختلف
انرژی استفاده میکنند (میکروبهای هضم کننده
الیاف در برابر میکروبهای هضم کننده نشاسته) و
تحریک این جمعیتهای متفاوت نیاز به توازنی بین
منابع انرژی دارد.
سیستمهای تغذیهای همانند  PDIفرانسوی و CNCPS

درکی از این که اقالم خوراکی به چه مقدار هماهنگی
دارند را در اختیار قرار میدهند .برای مثال کنجاله
سویا (پروتئین) و ذرت شکسته (انرژی) دارای
خصوصیات تخمیری مشابهای هستند و در نتیجه به
خوبی هماهنگ هستند .اوره عموم ًا به عنوان منبع
نیتروژنی غیر پروتئینی استفاده میشود و سریع ًا در
شکمبه به آمونیاک هیدرولیز میشود .درنتیجه مقدار
زیادی از نیتروژن برای استفاده میکروبها در دسترس
است ،پس به یک منبع مناسب از انرژی سهل الوصول
جهت استفاده میکروبها هم نیاز است.

از بخش قابل تجزیه این اقالم خوراکی توسط نوع اقالم
خوراکی مورد استفاده به عنوان منبع تأمین انرژی
تحت تأثیر قرار میگیرد .هر چه مقدار  RDPدر جیره
بیشتر باشد به انرژی در دسترس بیشتری برای افزایش
سنتز پروتئین میکروبی نیاز است.
بطور خالصه باید عنوان کرد که پروتئین یکی از
پیچیدهترین جنبههای تغذیه گاوهای شیری است.
همچنین پروتئین میکروبی منبع کارا و اقتصادی تأمین
پروتئین برای گاو است و در نتیجه استراتژی و اقالم
خوراکی ای که مقدار سنتز آن را افزایش دهند باید
اولین اولویت در زمان تنظیم جیره باشد.
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مشخص میشود که هر خوراک به چه مقداری در

رشد میکروبی را شناسایی کند.
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میکند .این سیستم تأثیر محدودیت تأمین انرژی و

همانطور که اشاره شد پروتئین مورد نیاز گاو ترکیبی

حتی در بین یک ماده خوراکی میتواند بین پروفیل

اول  25گرم از نمونه در یک بوته پالتيني يا کوارتزي

ريخته شد و در دماي  120درجه سانتيگراد قرار گرفت
تا کام ً
ال خشک شود .سپس بوته در یک کوره با دماي

مقایسه غلظت سرب موجود در
شير با غلظت سرب آب شرب
گاوداري هاي مشهد

دکتر سعید ضمیری اخالقی

خاکستر

گرديد .در ادامه خاکستر سفيد و عاري از کربن در5

ميلي ليتر اسيد نيتر یک یک موالر با کمک حرارت در
یک حمام آب حل گرديد.

باعث بیماریهای کلیه و دردهای شکمی شود.

%و 3 – 2قطره برموکروزل سبز  1/ 0 %اضافه شد تا

محلولي زرد رنگ بدست آيد .به محلول حاصل  4ميلي
ليتر از محلول آمونيوم پيروليدين دي تيوکاربامات2%

و به مدت  60ثانيه تکان داده شد .سپس مقدار  5ميلي
ثانيه ديگر به شدت تکان داده شد .براي مدتي قيف
را در حالت سکون گذاشته تا دو اليه آن کام ً
ال از هم
جدا گرديد.

سپس اليه پائين) فاز آبي (را دور ريخته و در نهايت

سرب اليه بااليي با دستگاه جذب اتمي اندازه گيري

شد .اندازه گيري ميزان سرب آب هم تقريبا به شکل

آثار سوء تماس مزمن با غلظت هاي باالي سرب از زمان هاي دور شناخته شده و اثرات سمي آن اولين بار توسط بقراط مطرح

گرديد .عوامل مختلفي از جمله وسائل نقليه موتوري ،کارخانجات ،صنايع فلزي و شيميايي و ....در اين امر دخيل مي باشند.

باال انجام شد ولي چون آب داراي ماده خشک نيست
مرحله کوره و تبديل کردن به خاکستر حذف گرديد.

سرب و ترکيبات آلي و معدني آن به سهولت از طريق پوست ،تنفس و گوارش جذب مي شود  .از عوامل موثر و تاثير گذار در

براي تعيين صحت روش ،قبل از انجام آزمايشات

مزمن بروز مي کند .مهم ترين اثر گوارشي سرب رسوب

بطور تصادفي انتخاب و مورد نمونه برداري قرار گرفت.

معين تزريق کرده و بعد مقدار سرب آن با دستگاه

به نام حاشيه بورتون معروف است .

دوشي نمونه برداري گرديد .بعد از تهيه نمونه شير،

نتايج بدست آمده از کليه نمونه ها توسط نرم افزار

مجموع تعداد 100نمونه شير و  10نمونه آب براي انجام

گرفت.

مسموميت با سرب مي توان به تغذيه ،هوا و آب اشاره کرد
تغذيه دام با علوفة آغشته با سرب نشان داده است

که قسمت اعظم سرب مصرفي توسط گاوهاي شيري

به درون شير راه نمي یابد .در واقع بدن گاو مانند یک

فيلتر بيولوژیک موثر عمل نموده و سرب وارد شده
توسط غذا را بجاي آنکه به درون شير انتقال دهد به

سوي بافت استخوان سوق مي دهد اما سرب تجمع پيدا
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با اينکه گاوها مي توانند تا  100ميلي گرم سرب در هر

کيلو گرم از جيره غذايي را بدون اثرات قابل توجه

تحمل کنند ،حداکثر سرب قابل تحمل در جيره غذايي
30ميلي گرم در هر کيلوگرم تعیين شده است .یک

بار مصرف سرب به ميزان  200ميلي گرم به ازاي هر
کيلوگرم وزن زنده براي گاوها کشنده است .حيوانات
جوان در مقايسه با بالغين ،نسبت به مسموميت با سرب

حسا ستر مي باشند زيرا جذب سرب در حيوانات جوان

و تترا متيل سرب که ترکيبات آلي سرب هستند ايجاد
مي گردد .سرب به سهولت به داخل شير وارد ميشود به

طوري که افزايش غلظت سرب در جيره غذايي منجر به
افزايش غلظت سرب در شير مي شود

تحقيق حاضر به بررسي ميزان سرب آب و شير و وجود

رابطه بين اين دو پرداخته است .در اينجا بايد به اين

نکته اشاره شود که اساس مقايسه در اين پژوهش
استاندارد هاي کدکس مي باشد که توسط سازمان

جهاني کشاورزي هر چند سال یکبار تدوين گشته
و در آن حدود مجاز آالينده ها و افزود نیها در مواد

غذايي مورد استفاده انسان تعيين مي گردد .بر اساس
كدكس  2000ميزان مجاز سرب شير  1000 ppbذکر شده

آثار متابوليسمي سرب بر روي بيوسنتز و بطور

98درصدي از طرف سازمان جهاني کشاورزي ،دليل بر

قرمز مشهود است .سرب بعضي از آنزيم هاي مسير

باشد.

بيشتر از بالغين مي باشد

غيرمستقيم بر متابوليسم آهن و طول عمر گلبولهاي
بيوسنتز را هم مهار مي کند که توسط باند شدن با
گروههاي سولفيدريل پروتئينها صورت مي گيرد.

آثار کليوي سرب هم به سه شکل حاد ،تحت حاد و

اين پژوهش تهيه شد .جهت تهيه و انتقال نمونه ها از
لوله هاي آزمايش درپيچ دار استفاده گرديد.

حداکثر سرب موجود در شير دام ها  710 ppbو حداقل

نهايت با آب مقطر آبکشي و سپس خشک شدند .بعد

از خشک شدن لوله ها در آنها بسته شد و براي نمونه
گيري استفاده گرديد.

نمونه ها به آزمايشگاه تحقيقات سم شناسي انتقال داده

شد و از نظر ميزان سرب مورد سنجش قرار گرفتند.
بررسي ميزان سرب موجود در نمونه شير و آب:

جذب اتمي

مواد و روش کار:

نتايج:

بر اين اساس با توجه به ميزان مجاز سرب موجود در

است ولي در کدکس  2007اين ميزان به  20 ppbتقليل

اهميت خطرات باقيمانده سرب بر سالمتي انسان مي

آماري  SPSS 15مورد تجزيه و تحليل آماري قرار

براي اطمينان از عاري بودن لوله ها از سرب قبل از نمونه

براي اندازه گيري سرب رو شهاي مختلفي وجود دارد.

يافته که بايد مورد توجه قرار گيرد .چون اين کاهش

اسپکترومتري جذب اتمي اندازه گيري شد .در نهايت

آن 100 ppbميباشد .همچنين ميانگين سرب موجود

برداري ،کليه لوله ها با اسيد شستشو داده شدند و در

يکي از مناسبترين اين روشها ،روش اسپکترومتري
) (Atomic absorption spectrometryمي باشد.

اساس کار آزمايش نمونه ها در اين تحقيقMethod

Official C.A.O.A

نمونه برداري

 35و 973بوده است

در اين پژوهش تعداد  10گاوداري اطراف شهر مشهد

مراحل انجام اسپكتروفتومتري جذب اتمي در مرحله

اين مطالعات در مورد شير از دو جنبه داراي اهميت

در شير دامداريها  254 ±214/19 ppbبدست آمد.

شير براساس استاندارد کدکس  ،شير دام ها در تمام

دامداريهاي مورد بررسي در اين تحقيق از نظر آلودگي

به سرب باالتر از حد مجاز بود.

از سوي ديگر سرب موجود در آب حداقل  10 ppbو
حداكثر 60 ppbبود.

از  10گاوداري مورد بررسي ،سرب موجود در آب 8

گاوداري کمتر از  10 ppbو در دو گاوداري بيشتر از
 10 ppbبود .بنابراين بر اساس ميزان مجاز سرب آب

در استاندارد کدکس در اکثر گاوداريها مشکل خاصي از
لحاظ سرب موجود در آب وجود نداشت

با تجزيه و تحليل آماري به روش پيرسون مشخص شد

سرب و انتقال آن به بدن انسان و ديگر از جنبه توانايي
سرب همواره به عنوان یک عامل ايجاد مسموميت در

دامها بويژه گاو مطرح بوده است که در صورت آلودگي

شديد منجر به مرگ ناگهاني دام مي شود .نيمه عمر
طوالني دفع سرب گاهي سطح سرب را تا شش ماه در
خون دام باال نگه مي دارد.

با اينکه گاوها مي توانند تا  100ميلي گرم سرب

در هر کيلو گرم از جيره غذايي را بدون اثرات قابل

60/72 ppbو در شير پاستوريزه  13/57 ppbاعالم

شده است که هر دو مورد از ميانگين موجود در اين
تحقيق پائين تر مي باشد.

شايان ذکر است که در پژوهش هاي قبلي در ايران،
ميزان سرب موجود در شير را در حد استاندارد ذکر

کرده اند ولي با توجه به تغيير و کاهش  98درصدي
استاندارد کدکس كه از  1000 ppbبه  20 ppbتقليل

يافته است بنابر اين در اکثر مطالعات قبلي نيز ميزان
آلودگي باالتر از استاندارد کدکس بررسي حاضر

ميانگين سرب موجود در شير دامها ±214/19 ppb
 254بدست آمد که بيانگر ميزان آلودگي بااليي

است .شايد علت اختالف نتايج بعضي تحقيقات انجام

شده در ايران با تحقيق حاضر اين باشد كه بيشتر
اين تحقيقات روي شير مخزن دامداري ها يا شير

پاستوريزه صورت گرفته ،در حالكيه تحقيق حاضر
مستقيم ًا روي شير دوشيده شده از دام انجام شده تا

توجه تحمل کنند ،حداکثر سرب در جيره غذايي دام

ميزان اين آلودگي با منشا دام مشخص و اثر افزايش و

بار مصرف سرب به ميزان  200ميلي گرم به ازاي هر

تحليل نتايج بي اثر گردد .در هر صورت ميانگين ميزان

30ميلي گرم در هر کيلوگرم تعيين شده است .یک

کيلوگرم وزن زنده براي گاوها کشنده است .

از طرفي بررسي ها نشان داده افزايش ميزان سرب

شير با افزايش ميزان سرب خون ارتباط داشته و هر دو
مورد حاصل در معرض قرار داشتن دام در محيط داراي
سرب باال مي باشد.

کاهش آلودگي در طي مسير انتقال و يا فرآوري شير در

سرب در بيشتر مطالعات انجام شده در ايران از ميزان

سرب قابل قبول طبق استاندارد جديد كدكس بيشتر

مي باشد كه لزوم توجه بيشتر به اين موضوع را آشکار

مي سازد.

در اين پژوهش آب نيز به عنوان يکي از منابع احتمالي

در سال  2005در هند ،سطح سرب خون در گاوهاي

آلودگي مورد بررسي قرار گرفت .در مورد سرب موجود

کارخانجات صنعتي قرار داشتند را مورد بررسي قرار

به پائين بودن سطح سرب در آب ،آب را نمي توان به

شيرده مشخص شود .در اين آزمايش بيشترين ميزان

منابع احتمالي ايجاد آلودگي مورد بررسي قرار گيرد.

شيردهي که در دامپروري هائي که در مناطق اطراف

دادند تا ارتباط بين سطح سرب شير و خون گاوهاي

سرب در شير

840 ppbبود که از دامهاي اطراف

کارخانجات آلومينيوم و استيل سازي جدا گرديد.

مطالعاتي روي ميزان سرب شير در کشور ما نيز در

سالهاي اخير انجام شده که عمدتا ”روي ميزان اين
آلودگي در شير تحويلي به کارخانه ها صورت گرفته

است .از جمله اين موارد مي توان به مطالعه اي تاج
کريمي و همکاران در سال  2007اشاره کرد که در15

شهر ايران انجام شده است .در اين مطالعه كه با هدف

بررسي سطوح متفاوت سرب شير در مناطق مختلف
ايران انجام شده بود .با استفاده از روش اسپکترومتري

جذب اتمي ،ميزان سرب شير اندازه گيري و در حدود

در آب دامداري ها ،مي توان نتيجه گرفت كه با توجه

عنوان منبع ايجاد آلودگي قلمداد کرد و بايد ساير
پيشنهاد مي شود با توجه به حساسيت موضوع

مسموميت سرب و تعيين ميزان سرب موجود در شير
براي هماهنگي با معيار هاي سازمان جهاني کشاورزي

و سازمان بهداشت جهاني و داشتن شيري با کمترين
ميزان آالينده به ويژه سرب ،مطالعات گسترده تري

در مناطق مختلف کشور انجام شود و نتايج براي

اطالع رساني بهتر در اختيار مراجع مربوط قرار گيرد.

همچنين بايد سعي شود دامداريها تا حد امکان با

فاصله بيشتري از مناطق آلوده و پرترافیک ساخته
شوند و در تهيه غذاي دام هم حتم ًا به آناليز مواد به

ويژه ميزان آالينده ها توجه گردد تا در

 10 %نمونه ها عدد بدست آمده نزد یک  22 ppbو

حد امکان بتوان راه هاي جذب گوارشي و تنفسي سرب

اصفهان و آذربايجان شرقي آلوده تر از مناطق ديگر

شير با سرب موجود در جيره دام ،هواي منطقه پرورش

در  60 %آنها بين 1/1 ppbتا  7/ 5بوده است .تهران،
گزارش شده است.

در سال  ، 1383ميانگين غلظت سرب در شير خام در

اصفهان با استفاده از روش جذب اتمي  250 ppbو با

که بين ميزان سرب موجود در آب دامداريها با ميزان

روش پتانسيومتر یک 230 ppbاعالم شد که مقادير

ندارد .همانطور كه در نمودار شماره  1مشاهده می شود

پژوهش مي باشد.

سرب موجود در شير همبستگي معني داري وجود

شهرکرد انجام شد که در شير خام ميزان سرب موجود

اعالم شده تقريبا ”نزد یک به ميانگين موجود در اين

را به حداقل رساند .البته بررسي ارتباط احتمالي سرب

و وضعيت آلودگي خاك نيز به عنوان پژوهش هاي
آينده مفيد خواهد بود.
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همچنين احتمال بروز عارضه پیکا در حيوانات جوان
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باالتر از بالغين بوده (90درصد در مقابل  10درصد) و در

مسموميت با امالح سرب عمدت ًا در اثر فسفات تترا اتيل

نمونه آب هم از محل آبخوري گاوها تهيه گرديد و در

از جمله ايران تحقيقات گسترده اي انجام گرفته است.

در شير هاي خام و پاستوريزه توليد شده منطقه
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کرده در استخوان به سهولت به داخل شير وارد ميشود

بر روي لثه ها است که به صورت خاکستري رنگ بوده و

اصلي مقادير مشخصي سرب را به شير با ميزان سرب

از هر گاوداري  10نمونه شير از  10گاو در سالن شير

شير يا سرب در مواد غذايي ،در بسياري از کشورها

کننده ريخته و به آن  4ميلي ليتر اسيد سيتر یک 10

امروزه آالينده هاي شيميايي و صنعتي به طور مستقيم و غيرمستقيم حيات بشري را به مخاطره انداخته است .از جمله اين

بیشترین کاربرد را دارد .سرب فلز سمی است که به پیوندهای عصبی آسیب رسانده (بخصوص در بچهها) و موجب بیماریهای
خونی و مغزی میشود .تماس طوالنی با این فلز یا نمکهای آن (مخصوص ًا نمکهای محلول یا اکسید غلیظ آن  )PbO2میتواند

در مورد مسموميت با سرب و تعيين ميزان سرب در

ايجاد مسموميت در دام.

محلول هاي نمونه و يا استاندارد را در یک قيف جدا

ليتر بوتيل استات به محلول اضافه کرده و مدت 60

باعث بروز مسموميت هاي حاد يا مزمن در حيوان و انسان گردد .این فلز (در حالت عنصری) پس از آهن ،آلومینیم ،مس و روی

بحث :

در مرحله دوم يا مرحله استخراج 20 ،ميلي ليتر از

مقدمه :

فلزات سنگين مي باشد که می تواند از طريق مواد غذايي وارد بدن شده و در صورت تداوم آلودگي در بدن تجمع کرده و

بيشتر از حد مجاز مي باشد.

مي باشد ،يکي جنبه بهداشت عمومي آلودگي شير به

اضافه کرده سپس در قيف جدا کننده بسته قرار داده

آاليند ه ها ،فلزات سنگين می باشد .فلزات سنگين به دليل داشتن وزن اتمي باال به اين اسم نامگذاري شده اند .سرب از جمله

Email :saeed.v83@gmail.com

 500درجه سانتي گراد قرار گرفته و محتويات آن

با وجود اينکه سرب موجود در آب در بيشتر دامداريها

در حد مجاز قرار دارد ولي سرب موجود در شير بسيار

در سال  1385تحقيقي بر روي ميزان سرب و کادميوم

اختالف مرکز آمار و معاونت دام در مورد حجم تولید شیر
رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد اختالف آماری دام سنگین و سبک بین وزارتجهاد و مرکز آمار ایران بیان
داشت :مرکز آمار ایران مسئول مستقیم ارائه آمار کشور است ،اما آمار اعالمی آنها در سال جاری اختالف فاحشی با آمار معاونت دام و طیور وزارت جهاد دارد
که این اختالف در هیچ دورهای نبوده و برای وزارت جهاد هم قابل قبول نیست .وی افزود :بین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران و معاونت دام وزارت جهاد در

جمعیت گاو  50درصد و در جمعیت گوسفند حدود  30تا  40درصد اختالف وجود دارد .مالصالحی با تأکید بر اینکه آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران جای
بررسی بیشتری دارد ،گفت :طبق آمار معاونت دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی جمعیت گاو کشور بالغ بر  8میلیون راس و جمعیت گوسفند ،بز و میش حدود 46

میلیون راس است .رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد گفت :در  3ماهه اول امسال یک میلیون و  500هزار تن شیر تحویل کارخانجات

شده که اگر این مقدار به کل سال تعمیم داده شود ،یعنی حدود  6میلیون تن شیرخام به کارخانهها تا پایان سال تحویل داده میشود .وی افزود :با احتساب تولید
ساالنه  2میلیون تن شیرخام در واحدهای سنتی  8میلیون تن شیرخام در سال تولید میشود که این مقدار تولید با  4میلیون راس گاوی که مرکز آمار ایران
اعالم کرده امکانپذیر نیست .مالصالحی بیان داشت :با توجه به میزان تولید شیرخام و گوشت قرمز در کشور آمارهای مرکز آمار ایران در مورد جمعیت دام جای

بررسی دارد .فارس 13 -آبان

چهارمين نمايشگاه بين المللي دام و طيور تهران

چهارمين نمايشگاه بين المللي دام و طيور تهران در تاريخ 94/08/08
به مدت  4روز افتتاح گرديد بر اساس گزارش های رسیده میزان استقبال

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی

این دوره از نمایشگاه افزایش داشته ،به همين دليل بسياري از گاوداران

بسته بندی صنایع لبنی گرانفروشی می کنند و انتظار می رود سازمان

تبادل تجربيات در نمايشگاه حضور يافتند .مديران و كارشناسان اتحاديه

های تولید فرآورده های لبنی مربوط به شیرخام می شود ،افزود :این در

جهت آشنايي از ابداعات  ،نوآوري ها و توانمندي بسياري از استان هاي

شیرخام تمکین نمی کنند و شیرخام را با نرخی بین  1150تا  1250خریداری

امسال نسبت به سالهاي گذشته از كيفيت باالتري برخوردار بود .اميد

هزینه های مواد اولیه بسته بندی نیز با روند نزولی مواجه شده که همین
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شرکت های توليدي و بازرگاني استان خراسان رضوی برای شرکت در

گفت :با توجه به کاهش هزینه های خرید مواد اولیه همانند شیر خام و

و دامداران و صنعتگران و همچنين تشكل هاي استان نيز جهت بازديد و

حمایت با متخلفان برخورد کند .محمدرضا مالصالحی  70درصد هزینه

گاوداران و دامداران صنعتي خراسان رضوي نيز در راستاي اهداف خود

حالیست که طی  1.5سال گذشته صنایع لبنی از قیمت  1440تومانی مصوب

ديگر در اين نمايشگاه حضور يافتند و بنابر نظر كارشناسان نمايشگاه

می کنند .وی اظهار داشت :طی این مدت با کاهش قیمت جهانی نفت،

مي رود روند رو به صعود اين صنعت با سرعت بيشتري پس از لغو تحريمها

امر بخشی ازهزینه های تمام شده فرآورده های صنایع لبنی را کاهش داده

دام نيوز 12 -آبان

مرحله افزایش قیمت در فرآورده های لبنی خود داشته اند و از ابتدای سال

تداوم يافته تا ارتقاء هرچه بيشتر اين صنعت را در كشور شاهد باشيم .

است .وی تصریح کرد :با این وجود صنایع لبنی طی یک سال گذشته در سه

اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی اعالم داشت با توجه به اینکه مواردی از بیماری تب برفکی در سطح بعضی از شهرستانها مشاهده
شده است لذا دامداران بایستی نکات بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی را به دقت رعایت کنند .اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی اعالم
داشت با توجه به اینکه مواردی از بیماری تب برفکی در سطح بعضی از شهرستانها مشاهده شده است لذا دامداران بایستی نکات بهداشتی و
قرنطینه ای دامپزشکی را به دقت رعایت کنند .رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان در این باره اعالم
داشت :با توجه به اینکه هم اکنون مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در سال  ۹۴در حال اجرا می باشد ،دامداران با هماهنگی شبکه های
دامپزشکی نسبت به تهیه واستفاده از واکسن بهاء دار وارداتی اقدام نمایند و بدیهی است واکسیناسیون توسط اکیپ های دامپزشکی بصورت
رایگان انجام می گیرد .دکتر محسن عابدزاده اظهار داشت دامداران تا اطالع ثانوی از خرید و فروش گاو وگوساله وگوسفند وبز خصوصا از
بازار های دام غیر مجاز خودداری نموده و از ورود افراد متفرقه به محوطه دامداری خود بخصوص دامداران و داللها جلوگیری نمایند .وی از
دامداران خواست تا از خرید دام از میادین دام یا خارج از شهرستان و استان تا اطالع ثانوی خود داری نموده و یادآوری نموده ضد عفونی
خودرو های حمل دام به مقصد کشتارگاه و خودرو های حمل علوفه و شیر بصورت روزانه الزامی میباشد .عابدزاده به ضد عفونی محوطه
دامداری با فرمالین ۵درصد یا سود۲درصد یا آب آهک تازه توصیه نموده و تخریش و زخم دهان و زبان و لثه  -لنگش  -زخم روی پستان از
عالئم تب برفکی ذکر کرد و از دامداران درخواست نمود به محض مشاهده هر یک از این عالئم با دامپزشکی شهرستان تماس حاصل نموده
و یا مراتب را با شماره سامانه پیام کوتاه روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی به شماره  ۳۰۰۰۰۱۵۱۲اطالع رسانی نمایند.
اگنا 29 -مهر

جاری تاکنون نیز به طور مجدد یک تا دو درصد قیمت ها را افزایش داده
اند .رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی گفت :طی این مدت

نه تنها صنایع لبنی تخطی کرده و شیرخام را با قیمت مصوب خریداری

نکرده اند بلکه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز به
طور جدی وارد عمل نشده تا با متخلفان برخورد قانونی کند .ايسنا 15 -مهر

خرید  1440تومانی شیر خام در انتظار افزایش  13درصدی نرخ لبنیات
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نرخ فرآورده های لبنی از سوی دولت است تا بخشی از مشکل دامداران برطرف شود .سیداحمد مقدسی افزود :طبق نظر سازمان حمایت از
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بایستی  13درصد به نرخ لبنیات اضافه شود که این مصوبه تاکنون ابالغ نشده است .وی اظهار داشت :همچنین در

نشست مشترک انجمن صنفی گاوداران و صنایع لبنی پیشنهاد شد؛ در صورت افزایش  13درصدی نرخ لبنیات و اجرای مصوبه خرید  1440تومانی
شیرخام ،دامداران با صنایع لبنی همکاری و تعامل کنند .وی گفت :در صورت ابالغ افزایش نرخ لبنیات از سوی دولت ،اگر بازار کشش افزایش

قیمت ها را نداشت این رشد قیمت به صورت پلکانی انجام خواهد شد .وی افزود :این بدان معناست برای تعامل مصرف کنندگان و صنایع لبنی،

قیمت ها به صورت مقطعی در دو مرحله برای دامداران و صنایع لبنی افزایش یابد .ايرنا 4 -مهر

سرانجام از اول آذر ماه سال جاری بدلیل نبود اعتبارات الزم متوقف گردید .

در نتیجه اجرای این طرح درطی مدت یاد شده بیش از  38هزار و  500تن شیرخام خریداری و حدود  3100تن شیرخشک و  3500تن خامه تولید گردید  .همزمان با
توقف اجرای این طرح میانگین قیمت خرید شیرخام توسط کارخانجات لبنی در استان خراسان رضوی  300تا  500ریال کاهش پیدا کرده و تولیدکنندگان بخش را در
ابتدای فصل سرما با مشکل جدیدی روبرو نموده است  .دام نيوز 1-آذر
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رئیس انجمن صنفی گاوداران استان تهران گفت :درحال حاضر اجرای مصوبه خرید 1440تومانی شیرخام در انتظار ابالغ مصویه افزایش  13درصدی

طرح خرید تضمینی شیرخام که از  15آذر  93توسط سازمان تعاون روستائی به نمایندگی از طرف دولت اجرا می شد
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صنایع لبنی گرانفروشی می کنند

هشدار دامپزشکی استان به دامداران؛ تب برفکی همچنان می تواند خطرساز باشد

اجراي عمليات واكسيناسيون گاوداري هاي شيري صنعتي عليه

بيماري تب برفكي با واكسن وارداتي مريال فرانسوي

پيرو اجراي طرح مشترك كميته فني اتحاديه گاوداران و دامداران صنعتي خراسان رضوي با اداره كل دامپزشكي استان در خصوص خريد
واكسن هاي تب برفكي وارداتي از كشور فرانسه به نام مريال فهرستي از گاوداران متقاضي و واجد شرايط جهت اجراي واكسيناسيون
عليه بيماري تب برفكي به اداره كل دامپزشكي استان ارسال گرديد .الزم به توضيح است واكسن وارداتي مريال فرانسوي با نصف
قيمت بازار آزاد ( 15000ريال) در اختيار گاوداران قرار گرفت .دام نيوز 15 -مهر

چهارمين نمايشگاه بين المللي دام و طيور تهران

چهارمين نمايشگاه بين المللي دام و طيور تهران در تاريخ  94/08/08به مدت  4روز افتتاح گرديد بر اساس گزارش های رسیده

میزان استقبال شرکتهای توليدي و بازرگاني استان خراسان رضوی برای شرکت در این دوره از نمایشگاه افزایش داشته ،به همين
دليل بسياري از گاوداران و دامداران و صنعتگران و همچنين تشكل هاي استان نيز جهت بازديد و تبادل تجربيات در نمايشگاه حضور

يافتند .مديران و كارشناسان اتحاديه گاوداران و دامداران صنعتي خراسان رضوي نيز در راستاي اهداف خود جهت آشنايي از
ابداعات  ،نوآوري ها و توانمندي بسياري از استان هاي ديگر در اين نمايشگاه حضور يافتند و بنابر نظر كارشناسان نمايشگاه امسال

نسبت به سال هاي گذشته از كيفيت باالتري برخوردار بود .اميد مي رود روند رو به صعود اين صنعت با سرعت بيشتري پس از لغو

تحريم ها تداوم يافته تا ارتقاء هرچه بيشتر اين صنعت را در كشور شاهد باشيم  .دام نيوز 12-آبان

طرح خريد تضميني شير خام از  15آذر

به گزارش دام نیوز طرح خرید تضمینی شیرخام که از  15آذر  93توسط سازمان تعاون
روستائی به نمایندگی از طرف دولت اجرا می شد سرانجام از اول آذر ماه سال جاری

بدلیل نبود اعتبارات الزم متوقف گردید  .در نتیجه اجرای این طرح درطی مدت یاد

شده بیش از  38هزار و  500تن شیرخام خریداری و حدود  3100تن شیرخشک و 3500
تن خامه تولید گردید  .همزمان با توقف اجرای این طرح میانگین قیمت خرید شیرخام

توسط کارخانجات لبنی در استان خراسان رضوی  300تا  500ریال کاهش پیدا کرده و

راه اندازي بخش فني در تعاوني ها
فصلنامه گاوداران شماره چهل و یک پاییز 94

بکارگیری روشهای فنی و استفاده از آخرین دست آوردها و متدهای پرورش و مدیریت واحدهای دامپروری امری اجتناب ناپذیر است.

دام نیوز 1 -آذر
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اقدام نماید  .بهمین منظور جلسه ای در محل شرکت تعاونی دامداران شهرستان نیشابور بعنوان اولین گام برگزار گردید .همچنین

به گزارش دام نیوز در تاریخ  9آذر ماه سال جاری معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سفری به استان

جلسه هماهنگی دیگری با حضور روسای جهاد کشاورزی و مسئولین تعاونی های گاوداران و دامداران  10شهرستان دیگر در محل

خراسان رضوی جهت بررسی مشکالت شهرستانهای خواف و رشتخوار از این منطقه بازدید نمود  .در این سفر که معاون

سالن جلسات معاونت اموردام استان تشکیل شد  .بخش فنی در هر شهرستان در محل تعاونی و با هماهنگی جهاد شهرستان با انتقال

بهبود تولیدات دامی استان و مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی آقای دکتر رکنی را همراهی

اطالعات و یافته های جدید به فارم ها و مزارع پرورش دام بصورت رو در رو و یا از طریق برگزاری کالس های آموزشی وارد عمل

می کردند مقرر شد توزیع جو پشتیبانی در جهت حمایت از تولید و تسریع در پروژه های دامپروری شهرستانهای فوق با

خواهد شد.

نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی ادامه پیدا کند  .دام نیوز9 -آذر

واحد آموزش کمیته فنی اتحادیه هم در همین ارتباط آمادگی همه گونه همکاریهای خود را با بخش فنی تعاونی ها چه بصورت مستقیم
و چه بصورت غیر مستقیم و انجام همکاریهای الزم اعالم می نماید.

دام نيوز 24 -مهر
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کمیته فنی اتحادیه با هماهنگی کمیته فنی دام سنگین استان در نظر دارد نسبت به راه اندازی بخش فنی در تعاونی های شهرستانها

بازدید معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از شهرستانهای رشتخوار و خواف
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از آنجا که یکی از معضالت پیش روی گاوداران و تولیدکنندگان شیر و گوشت باال بودن هزینه تمام شده محصوالت است در این راستا

تولیدکنندگان بخش را در ابتدای فصل سرما با مشکل جدیدی روبرو نموده است .

آشنايي با پرورش اسب

()1

مهندس فرزاد لطيفيان  20 ....................................................................................................مهر

کالسهای هفتگی آموزشی
عارضه مقاومت انسولینی در گاوهای دوره انتقال
خانم دكتر عطیه بهلولی قائن  6 .............................................................مهر

برای سالهای طوالنی استفاده انسان از اسب مختص میشد به سوار شدن بر پشت آن یا اشکال دیگری نظیر بارکشی اما

بعدها استفاده اقتصادی انسان از اسب به جنبههای دیگر نظیر ساخت و تولید وسایل و کاالهای مرتبط با اسب ،همچنین ارائه

خدمات مرتبط گسترش یافت .مطالعات صورتگرفته آشکار میکنند هرچه درآمد سرانه کشوری باالتر میرود ،تقاضای اسب

نیز در آن کشور افزایش مییابد .در نتیجه ،مصرف جهانی نیز تحت تاثیر میزان عالقه افراد به اسب قرار میگیرد .به عنوان

مثال وجود  ۵۰۰هزار اسب و  ۹هزار پرورشدهنده در کنار  ۵۰هزار کسبوکار مرتبط با اسب در کشور اسپانیا نشاندهنده
اهمیت بخش اسب در این کشور اسبخیز اروپایی است .آن بخش از مخارج جهانی که به تولید ناخالص ملی یک کشور افزوده

سوخت و ساز مطلوب گلوکز ،ضامن سالمتی و حیات یک دام شیرده است و هورمون انسولین نقش مهمی در آن دارد .دریافت

میشود ،همان چیزی است که عموم ًا به عنوان تاثیر اقتصادی بخش اسب تعریف میشود .ارتباط بخش اسب با تولید ناخالص

انسولین است .مقاومت انسولینی ،که در انسان با دیابت نوع  2شناخته میشود ،در حقیقت کاهش پاسخ بافتهای هدف (وابسته

خدمات محلی با تقاضاهای مرتبط با اسب همردیف شود .به عنوان مثال فعالیتهای مرتبط با ورزش در اسپانیا بیشترین

گلوکونئوژنز (بهویژه از پروپیونات) در کبد و کلیه تامین میکنند و حساسیت کمتری به انسولین در مقایسه با تک معدهایها

رقم با در نظر گرفتن هزینه کل و اشتغالزایی که هر راس اسب در این کشور موجب میشود ،محاسبه شده است.

گلوکز در برخی بافت ها مانند ماهیچه ،چربی و کبد ،وابسته به انسولین ،و در برخی دیگر مانند مغز ،رحم و پستان غیر وابسته به

ملی یک کشور هنگامی عمیقتر میشود که مخارج محلی تولید اسب آن کشور با کل تولید ملی آن جمع شده و این کاالها و

به انسولین) به انسولین و کاهش ورود گلوکز به آن ها است .نشخوارکنندگان بیشتر گلوکز مورد نیاز خود را از طریق فرآیند

تاثیرات اقتصادی صنعت اسب را داشته که برآوردها رقمی معادل هشت هزار یورو برای هر راس اسب را نشان میدهند .این

دارند .اما ،نتایج تحقیقات اخیر نشان میدهد عواملی مانندچاقی و چربی خون باال ،که در انسان سبب بروز مقاومت انسولینی و
دیابت نوع  2میشوند ،در میشهای آبستن ،گاوهای تازهزا و پرتولید نیز سبب بروز اختالالت متابولیکی مشابه ،مانند کتوز ،کبد

چرب و مشکالت تولید مثلی میشوند .در یک گاو آبستن یا شیرده ،مقاومت انسولینی در بافتهای محیطی ،موجب افزایش ورود

اهميت ،بررسي و كنترل فلزات سنگين در تغذيه دام

مواد مغذی به رحم و پستان برای رشد جنین و تولید شیر میشود .زیرا ،این بافتها (رحم و پستان) برای جذب گلوکز نیازی به

دكتر كامران رضايزدي  27 ..............................مهر

در این دوران ،بهدلیل توازن منفی انرژی ،تجزیه چربیهای بدن دام شدت یافته و موجب افزایش غلظت اسیدهای چرب استریفیه

تقریبا  60تا  65درصد وزن بدن یک دام را آب  30 ،تا  35درصد را کربوهیدرات ها و پروتئین ها و چربی و  5درصد باقی مانده

مرتبط با انرژی را به دنبال خواهد داشت.

کم نیاز تقسیم می شوند .موادمعدنی پرنیاز شامل کلسیم  ،فسفر  ،منیزیم  ،سدیم  ،پتاسیم  ،کلر و گوگرد است که مقدار نیاز آنها

تحریک توسط انسولین ندارند .متاسفانه بروز مقاومت انسولینی در گاوهای دوره انتقال ،با کاهش مصرف خوراک همراه است.

مواد معدنی عناصری هستند که وجود آنها برای حیات و بیشتر فعالیت های سوخت و ساز بدن دام ضروری است.

نشده ( )NEFAدر خون خواهد شد .با افزایش غلظت  NEFAخون ،مقاومت انسولینی شدیدتر شده و بروز بیماریهای متابولیکی

را مواد معدنی و ویتامین هاتشکیل می دهند .به طور کلی مواد معدنی مورد نیاز دام 14عدد می باشد که به دو دسته پرنیاز و
بیشتر از  100میلی گرم در کیلوگرم جیره است .معمو ً
ال نیاز به آنها به شکل درصد بیان می شود .مواد معدنی کم نیاز شامل آهن

 ،منگنز  ،مس  ،روی  ،ید  ،سلنیم و کبالت هستند که مقدار نیاز آنها کمتر از  100میلی گرم در کیلوگرم جیره است .معموال نیاز به
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بیشتری منجر خواهد شد .درک پایه ای تغذیه در گاوهای شیری برای مدیریت گله ای خوب ضروری بنظر می رسد.تغذیه مناسب
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بین نیاز های میکروارگانیسم های شکمبه و نیازهای حیوان می باشد.

از جيره تا شير  ،درك عملكرد شكمبه در گاوهای شیری 2
(جناب آقاي دكتر امير مقدم جعفري)  2 ..............................آذر

هزینه های جیره  45تا  60درصد از کل هزینه های تولید شیر را شامل می شود .نکته کلیدی برای افزایش سوددهی در فارمهای

شیری حفظ ارزش غذایی جیره با توجه دقیق به مدیریت هزینه های جیره است .زمانیکه جیره مناسب تامین می شود ،گاوها

شیر بیشتر و با کیفیت بهتری را تولید می کنند و همچنین کاهش هزینه های دامپزشکی ،تولید مثلی و درمان دارویی به سوددهی
در گاوهای شیری کاری پیچیده است که نیازمند ترکیبی از دانش فنی ،خالقیت و مهارت های مدیریتی باال برای برقراری توازن

کاربرد مهندسی ژنتیک در اصالح نژاد نوين دام

دکتر علی جوادمنش  4 ................................................................................................آبان

مهندسی ژنتیک گروهی از روش ها جهت جایگزینی و تغییر مواد ژنتیکی سلول ها می باشد .کاربردهای مهم مهندسی ژنتیک در

اصالح حیوانات شامل  )1ویرایش ژنوم :هدف این تکنولوژی افزایش مقاومت به بیماری ها ،قابلیت تولید و کیفیت تولیدات در
حیوانات بوسیله تغییر اطالعات  DNAمی باشد )2 ،انتقال ژن :انتقال مستقیم ژن یا ژن های خاصی به منظور تغییر فنوتیپ در فرد

گیرنده انجام می شود .در مقایسه با روش های اصالح نژاد سنتی که تنها بر پایه اطالعات فنوتیپی ،شجره و تنوع ژنتیکی جمعیت
(با استفاده از ابزارهای انتخاب و آمیزش) بودند روش های جدید مولکولی نیازمند دانش وسیع تری از ژنومیکس کاربردی و روش
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تولید حیوانات تراریخت به منظور تولید فرآورده خاص دارویی ( )Pharm Animalsو یا ایجاد حیواناتی با تولید بهتر.
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های جدید دستورزی و انتقال ژن می باشند .امروزه موارد استفاده زیادی از مهندسی ژنتیک در دامپروری می توان نام برد از جمله
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از جیره تا شیر:درک عملکرد شکمبه در گاوهای شیری (دكتر امير مقدم جعفري)  13 -مهر

آنها به شکل میلی گرم در کیلوگرم بیان می شود.

ارزیابی مدیریت تغذیه در واحدهای گاو شیری
دكتر محمد نوروزي  11 ....................................................................................................آبان

ارزش بیولوژیکی واحدهای پروتئینی برای گاوهای شیری مستقیم ًا با وضعیت انرژی گاو و تعادل اسيدهای آمينه جذب شده

 ،مرتبط می باشد .درگاوهای شیری پروتئین جیره غذایی حاوی دو بخش کلی پروتئين تجزيه پذير( )RDPو پروتئين غير قابل

(جناب آقاي دكتر تعالي)  9 ....................................................................................................آذر

میکروبی خواهد بود .مقداری از آمونیوم تولید شده از دسترس میکروارگانیسمها خارج شده و به بیرون از شکمبه بداخل

 -2کشتار گاههای کوچک و بزرگ

که جهت تبدیل شدن به اوره از شکمبه خارج ميشود ،مستقیم ًا معرف  RDPجیره غذایی و نیز قابلیت استفاده از کربوهیدارتهای

 -4کیفیت گوشت قرمز و تجهیزات کشتارگاهی

خون( )BUNبوده و درصورتيكه با ديگر اطالعات گله ارتباط داده شود ،ابزار مفيدي را جهت بررسي راندمان تغذيه پروتئيني،

 -6اصول پیاده سازی  HACCPدر کشتارگاه های دام

تجزيه ( )RUPدر شكمبه است و در خالل یک تخمیر طبیعی شکمبهای  RDP ،منبع فراهم آوری آمونیوم برای سنتز پروتئین

-1

آشنایی با طراحی بهداشتی کشتارگا ه های دام بر اساس اصول GMP

سياهرگ باب كبدي نفوذ مینماید که در کبد با تبدیل شدن به اوره سمزدایی خواهد شد .کمیت آمونیوم تولید شده و مقداری

 -3کشتارگاه های سیار

قابل تخمیر جهت كمك به رشد میکروبی و سنتز پروتئینی میباشد.ازت اوره شير( )MUNتخمين زننده منطقي از ازت اوره

 -5کیفیت گوشت قرمز و روش های نگهداری  ،بسته بندی و عرضه

نسبت پروتئين به انرژي  ،سالمتي و باروري گاوهاي شيري فراهم خواهدنمود.

 -7نمایش فیلم کشتارگاه های برزیل

آشنايي با پرورش زنبور عسل
مهندس مجيد عاكف  18 ..................................................................................................آبان

انتقال تجربيات و گفتمان آزاد
مديران فني موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي  16 ..............................آذر

هلدینگ دامپروری قدس رضوی شامل  6واحد پرورش گاو شیری و  2واحد پرواربندی می باشد .واحدهای پرورش گاو شیری

زنبور عسل حشره ای اجتماعی است که توسط کنترل های شیمیایی یا فرمون های خاص به یک اجتماع منظم و دارای نظام و قوانین

شامل فاز  1مزرعه نمونه ( 640راس دوشا) ،فاز  2مزعه نمونه ( 620راس دوشا) و فاز  3مزرعه نمونه ( 650راس دوشا)،

میلیون سال قبل می رسد امروزه پرورش زنبور عسل به دلیل اهمیت آن در امر گرده افشانی زراعت ها گیاهان علوفه ای و مراتع

ماه موسسه  4123038کیلوگرم و میانگین تولید شیر کل هلدینگ  36.5کیلوگرم می باشد .با توجه به اینکه واحدهای مختلف

است  .پرورش زنبور عسل در سطوح باال دکتری و غیره به شاخه های پرورش و تغذیه و ژنتیک و بیماری ها و آفات تقسیم شده

فراوان همراه بود  ،تصمیم بر این شد که واحدی برای رصد کردن عملکرد و داده های این واحدها تاسیس گردد  ،تا آنالیز آمار و

تولید باال و رفتار تهاجمی بسیار آرام نظیر مید نایت منجر گردیده است  .محصوالت کلنی های زنبور عسل عالوه بر عسل و موم

ایجاد گردید .همچنین به منظور تقویت واحد فنی ،یک نفر دامپزشک 2،نفرکارشناس ارشد دامپروری 2 ،نفر دانشجوی  PhDو

خاص تبدیل گشته به طوری که گاه ًا انسان به داشتن هوش واستعداد در این حشره شک نموده است  .قدمت زنبوران عسل به چهل

کنه بیست ( 820راس دوشا) ،واحد تربت ( 590راس دوشا) و اسفراین ( 490راس دوشا) می باشند .میزان شیر تولیدی آبان

و باغات و حتی عاملی جهت جلوگیری از فرسایش خاک ها و سیل دارای اهمیت و مورد توجه کشورهای پیشرفته دنیا قرار گرفته

دامپروری این موسسه در شهرهای مختلف و مکان های متفاوت وجود دارند و اینکه کنترل و هماهنگی این واحدها با مشکالت

و اکنون در بحث ژنتیک زنبور عسل با استفاده از ژنتیک مولکولی و تلقیح مصنوعی به پروف کردن اسپرم و تولید هیبریدهای با

ارایه طریق در این مرکز صورت گیرد .به همین دلیل در واحد فنی هلدینگ دامپروری در مزرعه نمونه ،مرکزی به نام مرکز آمار

شامل گرده گل و بره موم و ژل رویال و زهر زنبور عسل می باشد که این محصوالت در تولید داروهای انسانی و دام و طیور از

یک نفر دکتری تغذیه در واحد فنی مورد استفاده قرار گرفتند.
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اهمیت ویژه برخودار می باشد آلبرت انیشتن عنوان نموده است که چهار سال بعد از نابودی کلنی های زنبور عسل در روی کره
زمین نسل انسان ها از بین خواهد رفت .پس باید در جهت بقاء مراتع و منابع غذایی زنبوران عسل که باعث ادامه حیات بشری و
سایر موجودات می باشد کوشا باشیم .

میزان کانی مونت موریلونیت است.از مهمترین خواص مونت موریلونیت می توان از خاصیت تبادل کاتیونی ،خاصیت شکل پذیری ،انقباض و انبساط و رنگ پذیری
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كشتارگاههاي مدرن صنعتي دام و قوانين رفاه حيوانات

برای مثال در آزمایشاتی که روی بنتونیتهای مختلف انجام شده است ،نشان داده است که خواص اصلی مانند توکسین بایندری و پلت بایندری در انواع مختلف

55

شركت محترم زرين خاك قائن

بنتونیت چیست؟  23 ...................................آذر

بنتونیت نوعی ماده معدنی است که از کانیهای مختلف تشکیل شده است.مهمترین جزء که ویژگیهای بنتونیت را تعیین میکند،

انتقال تجربيات و گفتمان آزاد
(جناب آقاي جالل قديري)  25 ..............................آبان

گاوداري شركت صحرا و دام با مديريت جناب آقاي جالل قديري در سال  1357با تعداد  8رأس گاو نژاد هلشتاين در محل
روستاي موجير نزديكي آرامگاه فردوسي شروع به كار كرد .ثبت و مشخصات دام هاي اين گاوداري از ابتداي اجراي اين طرح

در استان آغاز شد .در سال  1382اين گاوداري به محل جديد منتقل شد .اكنون اين گاوداري با فضاي مسقف  12777متر مربع
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به كار بوده و روزانه  7/5الي  8تن شير توليد ميكند .اين گاوداري مجهز به كارخانه خوراك دام اتوماتيك ،دستگاه شير سرد كن

 11تني ،دستگاه پلت كولر  3تن در ساعت 3 ،دستگاه فيدر ( 10 ،7و  13متري) 2 ،دستگاه لودر و يك دستگاه كودروب مي باشد .از

افتخارات كسب شده اين گاوداري نمونه شدن در سالهاي  1390 ،1383 ، 1377و  1393در استان و در سال هاي  ،1388و 1392
در كشور نام برد .جناب آقاي جالل قديري با سابقه  14سال عضويت هيئت مديره تعاوني گاوداران صنعتي مشهد مي باشد.

موریلونیت بیشتر است.
ویژگیهای خاص بنتونیت از قبیل هیدراسیون  ،تورم  ،جذب آب  ،ویسکوزیته و تیکسوتروپی  ،آن را تبدیل به یک ماده ارزشمند کرده است.
تحقیقات مختلف نشان داده است که خواص بنتونیت جهت مصرف خوراک دام باید مورد بررسی قرار بگیرد.
بنتونیت یکسان نیست.
مزایای استفاده از بنتونیت فرآوری شده ( زرین بایندر ) در خوراک دام و طیور :
خاصیت توکسین بایندری
خاصیت پلت بایندری
بهبود عملکرد
کنترل رطوبت بستر و بهبود کیفیت هوای سالن
کاهش نیاز احتمالی به استفاده از دارو و آنتی بیوتیک
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و  25واحد شيردوشي با پروانه  1000رأسي و تعداد  800رأس دام ( 250رأس دوشا) در كيلومتر  20جاده سد كارده مشغول

آن نام برد .میزان هر یک از این خواص به درصد و ماهیت عناصر موجود در آن بستگی دارد.برای مثال میزان شکل پذیری نوع سدیمی از نوع کلسیم دار مونت

نژاد شناسی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
بز تالی :

دارای بدنی کشیده و اندام های حرکتی
ظریف است  .پوشش بدن بسیار کوتاه  .غالبا بدون
شاخ .بزهای ماده این جمعیت دارای پستان های نمایان
و بزرگی است که دلیل بر شیر دوشی آن بوده است  .مقاوم
به شرایط آب وهوایی گرم است .و پس از چرا در مراتع با
استفاده از علوفه های باغی و ضایعات ،تغذیه دستی می شود.
رنگش از قهوه ای روشن تا سوخته است .تولید شیر در یک
دوره شیردهی  95-85کیلوگرم است  .بزغاله های این
نژاد ممکن است دوقلو یا تک قلو باشند.

بز رائینی :

بز عدنی :

جثه این دام ظریف و اندامی کشیده و زیبا
دارد .معموال هر دو جنس دارای شاخ و تعدادی که
فاقد شاخ هستند بزهلی نامیده می شود .رنگ آهویی
این نژاد معروف است .و به ندرت به رنگ های سفید  ،سیاه،
ابلق سیاه و سفید و ابلق سفیدو قهوه ای دیده می شوند .از
بهترین نژاد های بز کشور جهت توسعه در حواشی ساحلی
جنوب برای تولید شیر هستند  .تولید شیر در یک دوره شیر
دهی  150 -120کیلوگرم است .در ارتفاعات کوهستانی از
جمعیتشان کاسته می شود.

بز مرخز( مرغز) :

معروف ترین نژاد بز ایران است که در
کرمان دیده می شود و کرک تولیدی آن برای
تولید کشمیر استفاده می شود .به رنگ های سفید،
قهوه ای روشن و تیره  ،قرمز ،زرد خاکستری مشاهده
می شوند .اکثر این نژاد دارای شاخ هستند .اندازه گوش ها
متوسط و پستان در این بز قیفی شکل  ،نرم و اسفنجی است
 .بدن از کرک و مو به نسبت  30به 70ماه است .وزن الشه
آن  12کیلوگرم و راندمان الشه 40درصد می باشد  .مقدار
شیر تولیدی 350کیلوگرم و طول دوره شیردهی  4تا
 5ماه است.

بز بلوچی :

رنگ آن غالبا سیاه یا قهوه ای تیره است .
در بزتماما دارای ریش می باشند و در بزهای نر بلند
و در ماده ها متوسط می باشد  .شاخ در تمامیه بزهای
این نژاد دیده می شود  .مقدار کل شیر تولیدی در یک دوره
شیردهی  27-42کیلوگرم است  .در دامنه ارتفاعات تفتان
پرورش داده می شود .رشد مو آن ها زیاد است  .گوش ها اکثرا
ناودانی یا پهن می باشد و در تعداد بسیار کمی از بزها گوش
خارجی دیده نمی شود .وضعیت پستان در بزهای ماده به
صورت آونگ و نسیتا گرد و سر پستان ها تقریبا بلند
می باشد.

بز ممسنی :
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بز نجدی :

بدن این بز کشیده و اندام های حرکتی
باریک و بلند دارد  .وجود نوار های تیره رنگ در
طول خط پشتی از اختصاصات این حیوان است  .رنگ
بدن قهوهای روشن است و در مواردی یکدست زرد آهویی
و سفید می باشد .نیمی از جنس نر و ماده دارای شاخ و بقیه
فاقد شاخ هستند  .در منطقه خوزستان پرورش داده می شود
 .و یک دام شیری محسوب می شود  .میانگین تولید شیر در
یک دوره شیر دهی  160کیلوگرم است .این نژاد از نظر
ژنتیکی فاقد استعداد قابلیت الیاف می باشند  ،به
همین دلیل تولید مو ندارد.

جثه این دام متوسط تا بزرگ است و دارای
اندامی نسبتا درشت می باشد  .پراکنش این بز در
استان فارس است و معموال دست و پا عضالنی و قوی
است  .و سازگاری زیادی با منطقه کوهستانی دارد  .این بز
نژادی کرکی  -شیری است  .و به رنگ های سیاه ،شکری ،
نازک و خاکستری دیده می شود .اکثرا دارای گوش های بلند و
در حد کمی بدون گوش خارجی دیده می شوند .نر و ماده هر
دو دارای شاخ بوده وبه حالت قوسی شکل برگشته به عقب
دیده می شود .این بز در شهرستان های ممسنی و در
نقاط مختلف روستایی و سیستم نیمه متحرک
پراکنده می باشد.

بز ندوشن :

جثه متوسطی دارند  .رنگ آن ها غالبا
قرمز حنایی و حدود نیمی از بز ها دارای لکه های
سفید و در ناحیه سر ،دست ،پا و گوش هستند .این بز
دارای گرایش تولید مو و شیر است و کرک آن ها دارای
ظرافیت خوبی می باشد  .ولی چون به رنگ های قهوه ای
روشن است از رنگ پذیری مناسبی برخوردار نیست .بز غالب
شهرستان یزد است .و مقدار شیر تولیدی در یک دوره
شیردهی  45 -30کیلوگرم است
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از بزهای کرکی ایران است که در منطقه
شمال غربی استان کردستان پرورش داده
می شود .این بز جثه نسبتا کوچکی داردو دست و پایش
نسبتا کوتاه و قوی است .هر دو جنس دارای شاخ هستند.
رنگ بدن آن ها سفید  ،قهوه ای ،سیاه  ،زرد آهویی است.
ویژگی بارز الیاف بز مرخز درخشندگی  ،طول زیاد ،تجعد
وگسترش خوب الیاف در سطح بدن است  .میزان چربی شیر
 4تا 5درصد و میزان پزوتئین آن  4تا  5درصد است .
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گردآورنده  :سارا رجب زاده
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