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نکته

سخنی با شما
دوباره نيمه اول سال شد و داستان عدم دريافت شير توليدي گاوداران توسط برخي كارخانجات لبني آغاز !؟ تا كي مي
خواهيم اين دور باطل را ادامه دهيم ؟ آيا كارخانجات لبني به اين مسئله نيانديشيده اند كه بقاي صنعتشان وابسته به توليد
كنندگان شير خام است !؟ و آيا توليدكنندگان به اين نتيجه نرسيده اند كه بايستي براي فروش شير خام خود بصورت
يكپارچه و هماهنگ عمل نمايند؟ و آيا تشكلهاي ما در اين هماهنگي نقش خود را ايفا نموده اند ؟ و آيا تجربيات دولت
در تنظيم بازار تاكنون راه گشا بوده است ؟
امسال نيز همچون سالهاي گذشته فروش شيرخام به شيوه هاي مختلف دچار مشكل گرديده ودوباره شير توليدي گاوداران
قيمتش روزبروز پايين تر و توليد شان بي ارزش تر مي شود ،و بسياري از گاوداران همچون سالهاي گذشته در گرداب
توليد خود درحال غرق شدن هستند.
مهمترين مسئله اي كه توليد از آن رنج مي كشد ،عدم همگرايي در فروش محصول توليدي است و مهمتر از آن عدم تقسيم
وظايف مشخص و عدم اجراي صحيح مسئوليتها وسردرگمي تشكلهاي آنان در حفظ منافع توليد است  ،از طرفي برخي
كارخانجات لبني با اغوا كردن عده اي از فروشندگان شيرخام نقش مهمي در شكاف ما بين گاوداران و فروشندگاني كه
به هيچ عنوان مسئوليتي در قبال مبلغ فروش و يا حتي كيفيت حمل آن نداشته و صرف ًا به درآمد خود فكر مي كنند ،دارند
 .بهمين دليل اين عده از كارخانجات لبني به هدف كاهش قيمت خريد شيرخام به راحتي هر چه تمامتر مي رسند و يا
در جايي كه دولت به خريد تضميني شيرخام مبادرت مي كند ،با ايجاد فضاي التهاب آوربراي مصرف كننده و تهديد به
افزايش قيمت محصوالت لبني باعث كاهش تأثيرات مثبت اين عملكرد مناسب مي گردند ،و از فضاي غبارآلود به وجود
آمده  ،قيمت محصوالت را براي مصرف كننده افزايش مي دهند  ،غافل از اينكه به خود و جامعه گاوداران و مصرف كننده
صدمات بسياري وارد مي نمايند.
با وجود اينكه قطع خريد تضميني شيرخام توسط دولت فشار بر بازار تحويل شيرخام توسط كارخانجات را افزايش و
باعث بروز مشكالت عديده اي مي گردد ،ولي توليدكننده نشان داده است با تمام وجود و عشق به ميهن در راه تالش براي
توليد  ،همچون سالهاي گذشته با اميد گام برمي دارد.
بنابراين ارتقاء در همگرايي توليدكنندگان منجر به افزايش راندمان تشكلهاي بخش دامپروري مي گردد و از طرفي تهيه
آمار دقيق از ميزان دام و شناسنامه دار كردن شيرخام ضمن ساماندهي مراكز جمع آوري شير خام  ،مي تواند ضمن حفظ
منافع توليدكننده ،واسطه ها،صنايع تبديلي و مصرف كننده كه با همراهي دولت تأمين مي گردد ،جهت رسيدن به يك طرح
مشترك جامع در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي مسيرتوليد را هموار سازد.
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یکی از مواد غذایی با منشأ حیوانی شیر است که به طور وسیع در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد .شیر و فرآورده
های آن در بسیاری از نقاط جهان بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می دهند .در انجیل و کتاب های مقدس
بیش از  50بار به شیر و فرآورده های آن اشاره شده است .به جرأت می توان گفت شیر به عنوان یک منبع پرارزش پروتئین
حیوانی و سرشار از کلسیم به عنوان کاملترین غذا در طبیعت شناخته شده است .مصرف روزانه  2لیوان شیر به تنهایی می
تواند بحش عمده ای از نیاز پروتئین  ،کلسیم و فسفر مورد نیاز روزانه انسان را تأمین نماید .اما سؤال این است در ایران
مردم به چه میزان از این مادة غذایی حیاتی بهره مند میشوند؟ در سالیان گذشته در جهت ارتقای کمی و کیفی تولید شیر
قدم های خوب و مناسب و اساسی برداشته شد  ،چنانچه می توان اذعان نمود به طور کامل کشور در تولید مواد لبنی نبست ًا
کیفی خودکفا گردید و حتی در تولید برخی اقالم می توانیم با افزایش کیفیت در صادرات نیز یک قطب باشیم .در همین
راستا اقدامات مفیدی در جهت باال بردن فرهنگ مصرف شیر در بین اقشار مختلف مردم نیز برداشته شد و مصرف شیر به
عنوان یک فرهنگ در کلیة سطوح در حال جا افتادن بود که متأسفانه طرح کارشناسی نشده حذف یارانه ها توسط دولت
دهم شکل گرفت و متأسفانه بر خالف بسیاری از کشورها بدون توجه به نقش و اهمیت بخش کشاورزی و دامپروری یارانة
این بخش نیز همانند دیگر بخش ها قطع و علی رغم مصوبه ناقص مجلس مبنی بر اختصاص یارانة تولید  ،هیچگونه یارانه
ای به هیچ بخش تولیدی و از جمله بخش کشاورزی اعطا نگردید و در نتیجه هزینه های تولید شیر به شدت افزایش یافت،
طوری که مسئولین امر به جهت اینکه قیمت شیر را در حد نسبت ًا معقول ( 2/5برابر قیمت قبل از حذف یارانه ها) برسانند
مجبور به کاهش وزن و کاهش  %1چربی شیر بسته های یک کیلوگرمی پاستوریزه گردیدند که این امر به ناگاه مصرف
شیر و محصوالت لبنی را به شدت تقلیل داد به طوری که هم تولید کننده و هم کارخانجات لبنی را دچار مشکالت عدیده
ای نمود .از سال قبل قیمت هر کیلوگرم شیر پایه توسط وزارت جهاد کشاورزی  14400ریال اعالم گردید که متأسفانه
کارخانجات لبنی با علم به اینکه افزایش قیمت محصوالت باعث کاهش شیر مصرفی می گردد از خرید شیر به این قیمت
خودداری نمودند که این مسئله باعث ضرر و زیان شدید دامداران گردید .خوشبختانه با تثبیتقیمت علوفه و اقالم مصرفی
دام در دولت یازدهم بخشی از مشکالت فراوان دامداران حل شده است و باید تالش شود با کاهش هزینه های جنبی در
تولید تا حد ممکن و نیز کار مضاعف جهت پیدا کردن جایگاه واقعی محصوالت لبنی در سبد خانوار و افزایش مصرف
محصوالت لبنی و نیز کمک کارخانجات لبنی به این امر و همچنین اختصاص یارانه تولید به تولید کنندگان ،این بخش را
زنده و پویا نگه داشته و کمک به سالمت و رشد جامعه نمود.
مهندس مهدی پچاز
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گوساله ها به دلیل نوع خاص جفت که اپیتلیوکوریال و 6
الیه است توانایی جذب آنتی بادی از طریق جفت را ندارند
و زمانی که متولد می شوند بدن آنها فاقد آنتی بادی است و
ایمنی فعال در آنها بسیار کم است .تنها راه انتقال آنتی بادی
به گوساله از طریق آغوز و به صورت غیرفعال است .از روز
 14پس از تولد سیستم ایمنی بدن دام فعال می شود .به همین
دلیل در روزهای اولیه ،بقای گوساله به مصرف آغوز و جذب
آنتی بادی از آغوز وابسته است (شکل .)1
فقط اولین دوشش دام آغوز است و بقیه دوشش ها آغوز
نامیده نمی شود ،به همین دلیل نباید دوشش اول با دوشش
های دوم و سوم مخلوط شود و به عنوان آغوز مصرف شود.
حتم ًا در نیم ساعت اول باید آغوز به گوساله خورانده شود
تا مطمئن شد که گوساله آغوز را مصرف و به اندازه مناسب
مصرف کرده است .اگر گوساله از مصرف امتناع کرد باید
تغذیه اجباری انجام شود .ترکیب آغوز بیشتر شبیه خون است
تا شیر .میزان آنتی بادی ،چربی ،انرژی و ویتامین  Aو  ،Dو
گلبول های سفید و عوامل افزایش دهنده رشد در آغوز زیاد
است .در مقایسه با  % 12در شیر معمولی گاو ،کلستروم تقریبا

 % 22مواد جامد دارد (جدول .)1
گوساله ها ترجیح ًا از گاو جدا شوند تا از انتقال باکتری ها
به بدن گوساله جلوگیری شود .اگر جداسازی صورت نگیرد
گوساله با لیس زدن بدن مادر که به میکروب های مختلف
آلوده است ،باعث می شود تا قبل از مصرف آغوز میکروب
ها وارد بدن گوساله شوند که چون منافذ روده باز هستند این
میکروب ها سریع ًا وارد خون شده و باعث عفونت سیستماتیک
در گوساله می شود .بهترین زمان مصرف آغوز نیم ساعت اول
بعد از تولد تا  2ساعت است که سه لیتر آغوز مصرف شود.
هرچه به سمت زمان  24ساعت بعد از تولد پیش می رویم
میزان جذب آنتی بادی ها از آغوز به بدن گوساله کاهش می
یابد (شکل .)2
به مرور زمان راندمان جذب ایمنوگلوبین با فاصله از تولد
کاهش می یابد که پس از  24ساعت به صفر می رسد .پس
از  24ساعت منافذ عبوری روده بسته می شود و ایمنوگلوبین
ها جذب نمی شوند .البته تا سه روز مصرف آغوز توصیه
شده است چون با میکروب های وارد شده به دستگاه
گوارش مبارزه می کند هرچند که دیگر جذب نمی شود ،ولی

شکل  1آنتی بادی حاصل از آغوز گوساله ها را محافظت می کند تا زمانیکه سیستم ایمنی خود گوساله کام ً
ال فعال شود.
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وجود ایمنوگلوبین در روده از عفونت های روده ای توسط
روتاویروس و سالمونال جلوگیری می کند .در شکل  3بسته
شدن منافذ روده به صورت شماتیک در  24ساعت نشان داده
شده است.
ترکیب آغوز
آغوز مهمترین خوراک گوساله است که باعث می شود تا
به سالمت رشد کند .ترکیب چربی ،پروتئین و الکتوز و
کل مواد جامد کلستروم زیاد توسط جیره تحت تأثیر واقع
نمی شود مگر اینکه دام تحت محدودیت غذایی شدید باشد.

ولی این مواد دامنه تغییر زیادی دارند که اگر از حد میانگین
زیاد کاهش یابند احتماالً باعث می شوند تا گوساله نتواند
انرژی کافی دریافت کند .دوشیدن هرچه سریعتر گاو بعد از
زایش برای رسیدن به حداکثر غلظت مواد غذایی در آغوز
بسیار مهم است .بهترین زمان دوشش آغوز تا دو ساعت بعد
از تولد است .غلظت مواد معدنی آغوز به خوراک مادر بستگی
دارد و با افزایش مواد معدنی در جیره غلظت این مواد در آغوز
افزایش می یابد ،البته در مورد مس و منگنز تأیید نشده است.
ترکیب آغوز در جدول  2نشان داده شده است .با افزایش

جدول  1ترکیب آغوز (اولین شیر بعد از زایش) شیر انتقالی (دومین و سومین شیر بعد از زایش) و شیر کامل
شیر بعد از زایش

شکل  2راندمان جذب ایمنوگلوبین در ساعت های بعد از تولد
G A V D A R A N
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سطح ویتامین در دوره خشکی گاوها می توان غلظت ویتامین
های محلول در چربی را افزایش داد .غلظت این ویتامین ها در
آغوز همچنین به غلظت چربی آغوز نیز بستگی دارد .میانگین
غلظت ایمنوگلوببین آغوز  47میلی گرم در میلی لیتر است.
بطور کلی غلظت  50میلی گرم در میلی لیتر برای تامین ایمنی
مناسب کافی است .گوساله با مصرف  4لیتر از این آغوز می
تواند ایمنی کافی داشته باشد .غلظت ایمنوگلوبین  Aو M
با شکم زایش ،نژاد ،واکسیناسیون ،وضعیت سالمتی و سایر
موارد تحت تاثیر واقع می شود .الکتوفرین یک گالیکوپروتئین
متصل به آهن است که تلفات را در گوساله ها کاهش و رشد
را افزایش می دهد.
اگر اشرشیاکلی قبل از آغوز به روده برسد باعث کاهش جذب
ایمونوگلوبین می شود .با افزایش تولید آغوز کیفیت آن کاهش

می یابد .تولید آغوز حدود  8/5کیلو مناسب است و بیشتر
از آن باعث کاهش کیفیت آغوز میشود .دوشیدن دیرهنگام
گاوها در اولین دوشش باعث کاهش میزان ایمنوگلوبین آغوز
به علت افزایش شیر ترشح شده به پستان ،جذب مجدد این
مواد توسط گاو ،و عوامل دیگر می شود.

اهمیت آغوز

جدول  2ترکیب آغوز

آغوز در تامین پروتئین ،چربی ،ایمنوگلوبین ،فاکتورهای رشد،
کورتیزول ،ویتامین ،انسولین ،الکتوفرین و مواد معدنی نقش
مهمی دارد .مخصوصا ویتامین  Aدر آغوز باال است .می توان
آغوز را در یخچال و حتی به صورت منجمد نگهداری کرد
و در زمان نیاز استفاده کرد .آغوز می تواند برای حدود یک
هفته سرد شود بدون اینکه کیفیت آن کاهش یابد .بهتر است

شکل  3تصویری شماتیک از بسته شدن منافذ روده در  24ساعت بعد از تولد ترکیب آغوز
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جدول تخصصی شماره 40

شکل  4مقایسه نرخ تلفات گوساله ها بر اساس غلظت ایمنوگلوبین آغوز

آغوز در دمای صفر درجه نگهداری شود تا رشد باکتریایی در
آن متوقف شود .مولکول های ایمنوگلوبین که باعث ایمنی
گوساله می شوند ممکن است توسط باکتری ها از بین بروند و
باعث کاهش میزان ایمنی شوند ،بنابراین نگهداری باید کوتاه
مدت باشد.
عواملی که در کیفیت آغوز مؤثر است عبارت هستند از :فصل،
تعداد دوره شیرواری ،حجم آغوز ،طول دوره خشکی ،نژاد
گاو ،نمره بدنی گاو ،تغذیه و شرایط سالمتی گاو .اگر طول
دوره خشکی به کمتر از  35روز برسد ممکن است بر کیفیت
آغوز تأثیر منفی داشته باشد .تنش حرارتی باعث کاهش کیفیت
و کمیت آغوز می شود.

اثر شکم زایش بر کیفیت آغوز

در گذشته بیان می شد که با افزایش شکم گاوها غلظت
ایمنوگلوبین آغوز افزایش می یابد و در گاوهای شکم سوم به
بیشترین مقدار می رسد ،ولی امروزه این نظر رد شده و بیان
شده است که از نظر میزان ایمنوگلوبین تفاوت معنی داری
بین گاوهای شکم اول با شکم های باالتر وجود ندارد .در
گاوداری های بزرگ که تعداد دام زیاد و در نتیجه تعداد زایش
در یک روز زیاد است می توان آغوز حاصل از دام های
شکم مختلف را مخلوط کرد و به گوساله ها داد .نکته مهم

در زمینه تعداد شکم و کیفیت آغوز این است که با توجه به
نتایج متفاوت بدست آمده در تحقیقات مختلف ،هر گله و هر
مزرعه باید بطور جداگانه میزان ایمنوگلوبین گاوها با شکم
های مختلف را بررسی کند و نمی توان از نتایج مزرعه های
دیگر استفاده کرد .برای افزایش کیفیت آغوز باید به راحتی
و آسایش گاوها در زمان انتظار زایش و خشکی توجه شود.
تراکم ،بستر و تهویه مناسب می تواند به افزایش کیفیت و
کمیت آغوز کمک کند .مصرف آغوز قوی که باالی  50میلی
گرم در میلی لیتر ایمنوگلوبین دارد نسبت به آغوزی که کمتر
از این حد ایمنوگلوبین دارد باعث کاهش  4درصدی تلفات
گوساله می شود (شکل  .)4حتم ًا از دستگاه آغوزسنج در
گاوداری ها برای ارزیابی آغوز استفاده شود.
میزان ایمونوگلوبین کافی در آغوز و مصرف به اندازه کافی
و در زمان مناسب آغوز باعث افزایش میزان ایمنوگلوبین در
خون گوساله می شود .میزان مناسب ایمنوگلوبین در خون
گوساله باالی  15میلی گرم در میلی لیتر است که باعث
کاهش نرخ تلفات و میزان اسهال دام می شود .همچنین باعث
افزایش رشد و بهبود کارایی دام می شود .تأثیر سطوح مختلف
ایمنوگلوبین خون گوساله بر عملکرد گوساله در جدول 3
نشان داده شده است.

جدول  3عملکرد  4هفته ای گوساله ها با سطوح مختلف ایمنوگلوبین در خون

عمودی
 .1ویتامین B6

 .2هم خانواده گوسفند

 .3گیاهی با بیشترین میزان امگا 3

 .4بیماری مشترک انسان و دام

 .5ورید

طراح  :مهندس افسانه اسماعیل زاده

 .6منابع پروتئین در تغذیه دام پس از روغن کشی را گویند

 .7رمه

 .8به گوساله ماده بالغ می گویند

افقی
 .1از نژادهای گاو گوشتی
 %75 .2از هزینه های دامداری را تشکیل می دهد
 .3به بزغاله شش ماهه گویند
 .4از تولیدات دامی
 .5از منابع انرژی جیره
 .6عنصری که بیشترین ضریب انتقال به شیر را دارد

 .7تنها اسید آمینه دارای واحد ایمیدی
 .8عنصری که باعث ایجاد پل دی سولفیدی می شود
 .9ماک
 .10مدفوع قیری شکل
 .11مایع نگه دارنده اسپرم
پاسخ این جدول در صفحه 43موجود است .
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ناهنجاری ها وبیماری های ژنتیکی
برخی از حیوانات هنگام تولد با نواقص اسکلتی و مورفولوژی
و یا بیماری های ژنتیکی همراه هستند .نواقص ژنتیکی معموالً
توسط آلل های مغلوب ایجاد می شوند که در فرد مبتال به
صورت هموزیگوت مغلوب در آمده اند .تعداد زیادی از
ناهنجاری های ژنتیکی توسط ژن های انفرادی 1به وجود

می آیند که می توان فهرستی از آنها را جدول ( )1مشاهده
نمود .این ناهنجاری ها باعث سقط جنین شده و یا عالیم حاد
 ،یک بیماری را از خود بروز دهند .از طرفی این امکان وجود
دارد که جهش های مختلف در همان یک ژن ،باعث ایجاد
عالیم متفاوتی گردد .با توجه به اینکه احتماالً تعداد  50تا 100
هزار ژن وجود داشته باشد ،می توان متصور شد که فهرست
بلندی از این ناهنجاری های ژنی وجود دارد ،اما در حال
حاضر تعداد کمی از آنها در حیوانات اهلی شناخته شده است.
 2BLADاز جمله این بیماری ها است که روی کروموزوم
بدنی قرار داشته و به صورت مغلوب به ارث می رسد .از
عالئم آن می توان به مرگ زودرس جنین و اسهال گوساله و
پنومونی اشاره نمود که معموالً با عالیم بیماری های عفونی
اشتباه گرفته می شود .این بیماری ها به علت جهش نقطه ای
از نوع جایگزینی 3در ژن  CD18اتفاق می افتد و در نتیجه
آن غشاء گلیکوپروتئین گلبول های سفید خون دچار نقص
شده و قادر نیست تا به بافت های مبتال منتقل شود .در اثر
این جهش اسیدنوکلئیک آدنین به گوانین تبدیل شده و متعاقبا
اسید آمینه گالیسین در زنجیر پروتئین به اسید آسپارتیک
تبدیل می شود  .برای شناسایی این جهش و افراد ناقل باید
 PCR-RFLPو آنزیم های محدوداالثر مانند
از روش
 HeaIIIاستفاده نمود .جوانه ها قبل از پروف شدن جهت
تلقیح مصنوعی ،از نظر این ژن کنترل می شوند و در کاتالوگ
اسپرم نیز این موضوع درج می گردد.
18
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در تحقیقی مشخص شد که از کل اسپرم های وارداتی و تولید
داخل  % 2/3آنها ناقل این بیماری هستند .با ردیابی نتاج ناقلین
بیماری ،فراوانی آن در استان های مختلف محاسبه گردید که
تا سال  1379استان های تهران ،خراسان و اصفهان به ترتیب
دارای بیشترین تعداد ناقلین کشور و استان های سیستان و

بلوچستان و قم کمترین تعداد ناقلین را داشته اند .بهتر است
جهت جلوگیری از شیوع ژن این بیماری ،از اسپرم هایی که از
نظر این ژن کنترل نشده اند ،استفاده نگردد.
 : Dumpsاین بیماری به دلیل مرگ جنین مورد توجه قرار
گرفته است و به علت فقدان آنزیم یوریدین مونوفسفات
سینتاز بوده که مسئول تبدیل اسید اورتیک به یوریدین
مونوفسفات ( )umpاست.این ماده عنصری ضروری برای
اسیدهای نوکلئیک پیریمیدن (سیتوزین و گوانین) می باشد.
در حقیقت این آنزیم عملکرد دو سیستم آنزیمی دیگر اورتیک
فسفوریبوزیل ترانسفراز(ORTآز)و اورتیک مونوفسفات
اکربوکسیالز ( OMPDCآز) را کنترل می کند که مربوط
به دو مرحله آخر سنتز پیریمیدین ها می باشد .از آنجائیکه
پیریمیدن ها از عناصر حیاتی اسیدهای نوکلیئک هستند ،نقص
در  umpsعواقب شدیدی در پی خواهد داشت .این بیماری
در گاو از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که از جمله
موارد نادری به شمار آمده و مرگ جنین قابل تشخیص خواهد
بود .در سایر موارد تنها عالمتی که وجود دارد شروع سیکل
فحلی بعدی است .تاکنون تنها علت بیماری ،جهش بی معنی
در کدون  405ژن  umpsشناسایی شده است .به دلیل آن که
نوکلئوتیدها برای رشد و نمو جنین الزم هستند ،پس جای
تعجب نیست که جنین های هموزیگوت دارای این نقص ،در
حدود  4روز پس از تشکیل از بین می روند .از تاثیرات این
ناهنجاری در عمل می توان از نرخ باالی برگشت در گاوهای
ناقل نام برد ،اگرچه برگشت به فحلی ممکن است دالیل متعدد
G A V D A R A N

زیادی داشته باشد .شیر گاوهای ناقل این ژن حاوی اسید
اورتیک بیشتری است و فعالیت آنزیم طبیعی در آنها به نصف
کاهش می یابد .گاوهای نر ناقل در کاتالوگ اسپرم دارای کد
 DPمی باشند.
بزرگ شدن تیروئید :بزرگ شدن تیروئید باعث برجستگی در
گردن می شود .در گونه های متعددی به صورت فامیلی این
ناهنجاری گزارش شده اما فقط در بز و گاو از نظر ملکولی
تعیین شده اند .در گاوهای آفریقایی بزرگ شدن تیروئید ناشی
از جهش بی معنی اگزون  9در ژن تیروگلوبولین بوده است.
جهش از نوع جانشینی ( CGAآرژنین) به ( TGAکد توقف)
در اگزون شماره  9ایجاد می شود .توالی بدست آمده از ژن
های نرمال اروپایی و جهش یافته در کدون  699جهش بی
معنی (( ، )A Gآالتین گالیسین ) و  A Gرا در باز
 25اینترون نشان داده است.
نقص چرخه اوره : 4این بیماری که در گاوهای هلشتاین–
فریزین به چشم می خورد به دلیل نقص و توقف چرخه اوره
رخ می دهد .اگر یک رشته پلی پپتید به عنوان آنزیم یا بخشی
از آنزیمی عمل کند ،جهش ژن در آن به فقدان آنزیم منجر
شده و مراحل بیوشیمیایی که آنزیم به آن احتیاج دارد ،متوقف
می گردد .در این بیماری گوساله در هنگام تولد به ظاهر طبیعی
است اما عالئم افسردگی از چند ساعت بعد شروع می شود به
طوری که در روز بعد این عالئم بیشتر شده و زبان بیرون افتاده
و قدم های گوساله ناپایدار می شود.این حالت ادامه یافته و
گوساله در روزهای بعد بدون هدف به اطراف حرکت میکند،
دهان کف کرده و سر را به هر جسم محکم مانند نرده های
اصطبل فشار می دهد و سه تا  5بعد از تولد نیز می میرد.
دلیل تمامی این حاالت مسومیت به دلیل آمونیاک است زیرا
چرخه اوره متوقف می شود .گوساله-هایی که با این نقص
5
دنیا می آیند قادر به تولید آنزیم آرژنینوسوکسنیات سینتتاز
( )ASSنیستند  .دلیل این نقص جهش در اولین بازکدون 86
ژن  Assاست که کدون  TGAجایگزین  CGAمی شود .در
نتیجه این جهش  ،اسیدآمینه آرژنین به کد توقف تبدیل شده و
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چرخه اوره متوقف می شود.
بیماری  :CVMجدیدترین عارضه ای است که در سال 2000
توسط دانشمندان دانمارکی در گاوهای هلشتاین گزارش و
تشخیص داده است .این بیماری که با بد شکلی توام ستون
فقرات و پاها همراه است،باعث سقط و مرگ جنین و یا زایمان
گوساله مرده می شود  .این ژن با سایر ژن هایی که تاثیر مثبت
روی تولید شیر و ترکیبات آن دارد همراه می شود  .بسیاری
از گاوهای نر جهان در مراحل پروف شدن ممکن است از
نظر این ژن کنترل شده باشند که اخیرا به آن اهمیت داده
می-شود ،به طوری که گاوهای ناقل با کد  CVدر کاتالوگ
اسپرم شرکت سیمکس کانادا مشخص می گردند .این بیماری
باعث سقط جنین و یا مرده زایی شده و در نتیجه یا بازگشت
به فحلی دیر دیده می شود و یا به دلیل تکرر در سقط جنین،
آمار ذبح دام های ماده باال می رود .جزئیات انجام تست و
نام ژن مسئول آن ،محرمانه تلقی شده و در اختیار عموم قرار
نگرفته است.
انواع کوتولگی : 6یکی از نژادهای قدیمی گاو ،دکستر نام

دارد که به دلیل جثه کوچک معرف است .بخشی از کوتولگی
ابعاد بدن به دلیل هموزیگوت شدن ژن کوتولگی است .در
این نوع ناهنجاری جثه بدن کوچک و بی تناسب بوده ،ستون
فقرات کوتاه ،سر نسبت ًا بزرگ با پوزه جمع شده ،سقف دهان
شکاف داشته ودر ناحیه شکم فتق دیده می شود.نوع دیگری
از کوتولگی به دلیل نقص در گیرنده و هورمون رشد است .در
گاوهای هموزیگوت نژاد برهمن  ،وزن بلوغ آنها  %70یک
گاو طبیعی بود .از طرفی سطح گردش هورمون رشد در این
گاوها به طور غیرطبیعی باال است وپایین بودن سطح فاکتور
عامل رشد شبه انسولینی 7منجربه عدم رشد فولیکولی طی فاز
میانی جسم زرد سیکل فحلی می شود .با وجود این ،هنگامی
که رشد لوتئوالیز افزایش می یابد ،رشد فولیکول از سر گرفته
می شود  .مطالعات روی این نقص همچنان ادامه دارد.
نوعی دیگر از کوتولگی مغلوب اتوزومی در گله های هر فرد
امریکا در دهه 1960رخ داد .در مرحله ای تصور بر این بود
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کوتولگی با بیماری های ذخیره سازی لیزوزم ها مرتبط است.
روش های استفاده از اشعه  xو یا اندازه گیری مقدار حفره در
بخش دورسال مغز نیز برای مطالعه این نقص امیدوار کننده
نبود .البته با اجتناب کردن پرورش دهندگان از استفاده نافلین
خط های خونی شناخته این بیماری ،فراوانی ژنی به تدریج
کاهش یافت.
بیماری  maple syrupادرار :این بیماری در گاوهای
هرفورد بی شاخ و انسان مشاهده شده است وعلت آن فقدان
دکربوسیالسون شاخه های جانبی کتواسیدهای بسیاری از
اسید آمینه های باشد .عالیم بالینی این بیماری به صورت

تعویق رشد جسمی (و ذهنی)،مشکالت تغذیه ای و بوی ادرار
است که مشابه با شربت قند سوخته شده می باشد .جهش بی
معنی در زیر واحد  αژن  Eمسئول ایجاد این بیماری است.
از سایر ناهنجاری ها و بیماری های ژنتیکی می توان به آلبینسیم
(نقص تولید تیروزنیاز) ،دیستروفی اپیدروم  ،نقص فاکتوز
( 11انعقاد خون) ،گانگلیوزید(نقص در  βگاالکتوزیداز) ،
هموفیلی (وابسته به جنس) ،مانوزیدوز  αیا  βمانوزیداز ،
پورفیویا ،پروتوپورفیویا و آترسزیا اشاره نمود.
منابع مقاله در آرشیو دفتر مجله موجود می باشد.

6 - Dwarfism

1- single-gene

7 - insulin-like growth factor

2- Bovine leukocyte adhesion deficiency

8 - Deficiency of uridine monophosphate synthase

3- mis- sense

9- Goitre

4- citrullinaemia

آیامیدانیدکه
آیا می دانید وزن مغز گوریل  ۶۰۰گرم است .

آیا می دانید که ملکه موریانه پنجاه بار بزرگ تر

آیا می دانید که فقط سی درصد از مارهای دنیا

از جفت خود است .

سمی هستند .

5- argioinosuccinatsynthetase

آیا می دانید که اسب ماده سی دندان و
اسب نر سی و شش دندان دارد .

آیا می دانید که
کوچک ترین سگ جهان ،دارکیده پیترزبورگ با  ۶۰۰گرم
وزن است .
آیا می دانید که ماهی قزل آال یکی از بهترین و معروف ترین ماهی

های پرورشی آب های شیرین است و نوع رنگین کمان آن نخستین بار از
آمریکا به نقاط دیگر برده شد .

آیا می دانید که پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پنگوئن ماده،
چیزی نمی خورد و چهل درصد وزن خود را از دست دهد .
آیا می دانید که دلفین ها و فیل ها فقط ۲
ساعت در شبانه روز می خوابند .
آیا می دانید که فیل از گوش هایش به عنوان
تهویه هوا نیز استفاده می کند .او دمای بدنش را
توسط گوش هایش متعادل نگه می دارد ،چون
سطح بزرگی دارد که حیوان می تواند از طریق آن
حرارت بدنش را کاهش دهد .
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علیرضا عزیزاللهی ،مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران شد
با برکناری سعید سلطانی سروستانی ،از امروز علیرضا عزیزاللهی در سمت مدیرعاملی اتحادیه دامداران کشور مشغول به کار شد.
اتحادیه مرکزی دامداران ایران شاهد تغییرات مدیریتی جدیدی بود ،به این ترتیب که از امروز با مدیر جدید ادامه فعالیت میدهد.
پیش از این ،سعید سلطانی سروستانی ،مسئولیت مدیرعاملی این اتحادیه را عهدهدار بود که به دالیلی نامعلوم از پست خود برکنار
شد و علیرضا عزیزاللهی ،مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران شد .وی پیش از این ،معاونت شیرخام و کشت و صنعت شرکت
صنایع شیر ایران را عهدهدار بود و  10سال هم مدیرعامل شرکت نهادههای دامی جاهد بوده است .عزیزاللهی پیشتر 10 ،سال قائم
مقام امور دام و چهار سال مدیرکل امور دام و رئیس مرکز اصالح نژاد نیز بود .از سایر سوابق مدیریت وی میتوان به شش سال
مدیریت امور دام جهاد سازندگی سابق ،ریاست هیئتمدیره شرکت فجر اعتبار و ریاست هیئتمدیره شرکت کشت و صنعت پگاه
نیز اشاره کرد .تحصیالت نامبرده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران و کارشناسی دامپروری از دانشگاه
علوم کشاورزی است .ایانا -مرداد 94

واکنش صنایع لبنی به اظهارات حجتی شیرخام
 ۱۴۴۰تومانی را نمیخریم
مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران با بیان اینکه برای افزایش
مصرف شیر در کشور باید فرهنگ سازی شود ،گفت :ما توانایی
خرید شیر خام به قیمت  ۱۴۴۰تومان را نداریم .علی رومی
در نشستی خبری با بیان اینکه مصرف شیر ارتباط مستقیمی با
سالمت مردم و جامعه دارد ،اظهار داشت :مصرف این کاال
در جوامع توسعه یافته بسیار باال است و به نظر می رسد بین
مصرف شیر و توسعه ارتباط مستقیمی وجود دارد .وی با بیان
اینکه سرانه مصرف شیر در کشورهای اروپایی ،اسکاندیناوی
و کشوری مانند نیوزلند بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰کیلوگرم در سال
است ،گفت :این عدد در ایران بین  ۷۵تا  ۹۰کیلوگرم است،
ضمن اینکه قرار بوده در برنامه پنجم توسعه مصرف سرانه در
کشور به حدود  ۱۴۰کیلوگرم برسد که البته این مساله تحقق
پیدا نکرد .مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه
مردم بیشتر تمایل به مصرف نوشابه های گازدار دارند ،افزود:
شرکت صنایع شیر با  ۷۰سال سابقه کار ،بیش از  ۳۰درصد از
تولید و فرآوری محصوالت لبنی را انجام می دهد ،به همین
جهت ما وظیفه داریم برای افزایش مصرف لبنیات در کشور
فرهنگ سازی کنیم .مهر -مرداد 94

لبنیات در صف بررسی قیمت سازمان حمایت

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی به درخواست صنایع غذایی
از سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصوالت اشاره و
اعالم کرد :شیر خام و محصوالت لبنی پرمصرف مشمول 18
قلم محصوالت غذایی هستند که میتوانند در صورت تایید
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا سقف شش
درصد افزایش قیمت داشته باشند .رضا باکری اظهار کرد :در
ابتدای سال جاری طی جلسات متعددی که با مسئوالن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان داشتیم به همراه دیگر نمایندگان صنایع غذایی
در کشور اعالم کردیم که هزینههای سربار تولید نسبت به سال
گذشته شش درصد افزایش یافته و از مسئوالن درخواست
کردیم اجازه افزایش شش درصدی قیمت را بدهند .وی افزود:
این مجوز افزایش شش درصدی قیمت مواد غذایی بر اساس
درخواست صنایع غذایی و افزایش هزینهها نسبت به سال
گذشته تصویب و ابالغ شده است و برای اعمال قیمتهای
جدید باید با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
هماهنگیهای الزم صورت گیرد .ایسنا -تیر 94

برای مبارزه با «تب مالت» فقط یک دهم نیاز پول میدهند

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی گفت :ساالنه حدود 130میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه
و پیشگیری از بیماری بروسلوز (تب مالت) نیاز است که فقط یک دهم از این اعتبار به این سازمان اختصاص داده می شود.
کریم امیری با اشاره به اینکه بروسلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که می تواند از دام به انسان
منتقل شود ،اظهار کرد :این سازمان برای مبارزه با این بیماری برنامه هایی همچون واکسیناسیون ،آموزش ،کشتار دام های آلوده
و پرداخت غرامت را در دستور کار خود دارد .وی ادامه داد :تمامی واحدهای پرورش صنعتی و نیمه صنعتی تحت پوشش این
سازمان قرار دارند بطوریکه حدود  600هزار راس دام موجود در این واحد تحت پوشش سازمان قرار گرفته است .ایسنا -مرداد 94
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بیکیفیتترین شیر در اختیار مدارس قرار میگیرد

دبیر انجمن صنایع لبنیات ایران گفت :باید شیری که در اختیار دانشآموزان قرار میدهیم با کیفیتترین شیر باشد و در مسیر
سالمت مدارس قرار گیرد نه اینکه از طریق مناقصه بدترین شیرها را خریداری کنیم .رضا باکری در نشست هماندیشی صنایع
لبنی شمال کشور با کانون صنایع غذایی ایران و انجمن صنایع لبنی ایران که در بابلسر برگزار شد ،اظهار کرد :امروزه چه بخواهیم
چه نخواهیم با تهی شدن جیب مصرفکننده ناچاریم آتشبس قیمتها را اعالم کنیم .وی با اشاره به اینکه صاحبان صنایع لبنی
و دامداران باید از دست جیب مصرفکننده تراز سود خود را باالنس کنند ،عنوان کرد :باید راهکار نوینی را برای سودآوری
انتخاب کنیم و هیچ راهکاری با ابزار قیمتها برای حل معضل دامداران و صنایع لبنی وجود ندارد .دبیر انجمن صنایع لبنیات
ایران با بیان اینکه هر گونه تالش برای افزایش قیمت شیر خام بینتیجه است ،گفت :هر افزایش قیمت فرآورده لبنی به منظور
سود و زیان واحدهای صنایع لبنی از طریق جیب مصرفکننده بینتیجه است .ایسنا -مرداد 94

رابطه معکوس قیمت لبنیات با جیب مردم

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه در حال
حاضر قیمت لبنیات در کشور هم سطح با قیمتهای جهانی
است ،گفت :این در حالی است که درآمد مردم ایران هم سطح
با کشورهای توسعه یافته نیست .محمد فربد با بیان اینکه
صنایع لبنی تمایلی به افزایش قیمتها ندارند  ،اظهارداشت:
ما افزایش قیمــت را برای
صنعت لبنیات ،صادرات و
دامداران مضر می دانیـم.
مهر–مرداد 94

نیازی به واردات گوشت قرمز و شیرخشک صنعتی نداریم
رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت
جهادکشاورزی گفت :در حال حاضر نه تنها گوشت قرمز و
شیرخشک صنعتی مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود
بلکه مازاد آن نیز به کشورهای دیگر صادر می شود بنابراین
نیازی به واردات نداریم .محمدرضا مالصالحی روز دوشنبه
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،درباره انتشار برخی
اخبار غیرواقعی از افزایش واردات گوشت قرمز ،افزود :اکنون
نه تنها با کمبود گوشت قرمز مواجه نیستیم بلکه با انباشت این
محصول نیز مواجه هستیم به طوری که طی  3سال گذشته
قیمت دام زنده تغییر محسوسی نداشته و در برخی مقاطع نیز
قیمت آن با کاهش نیز مواجه بوده است .ایرنا -مرداد 94

 70درصد کشتارهای دام ،صنعتی است /آمادگی دامپزشکی برای مقابله با آنفلوآنزا در فصل سرد

حدود  304کشتارگاه سنتی با حداقل امکانات بهداشتی در کشور وجود دارد که برای تبدیل شدن به صنعتی ،مهلت گرفتند .رئیس سازمان
دامپزشکی کشور در گپ و گفت صمیمی به مناسبت روز خبرنگار به بیان اقدامات انجامشده در حوزه دامپزشکی پرداخت و گفت :این
سازمان نقشی اساسی در اقتصاد ملی ،تجارت بینالملل و بهداشت عمومی دارد و در صورت توجه بیشتر به روستاها و دام و طیور آنها،
از مهاجرت معکوس جلوگیری خواهد شد .مهدی خلج افزود :تالش میکنیم تا با استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به دامهای
عشایری و روستایی ،ضریب امنیت ملی را تقویت کنیم .ایانا -مرداد 94

یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام ،طیور و شیالت مشهد

یازدهمین نمایشگاه دام ،طیور و شیالت از تاریخ  8الی  11مرداد ماه درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد .اتحادیه
گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی همچون سال های گذشته در محوطه باز آمفی تئاتر نمایشگاه دائمی مشهد از طریق استقرار
چندین رأس انواع دام زنده (سبک و سنگین) که شامل یک رأس تلیسه آبستن نژاد هلشتاین از فارم شرکت تلیسه (جناب آقای طالبی)،
یک رأس تلیسه آبستن نژاد مونت بیلیارد از دامپروری جناب آقای مهندس نورمندی پور 2 ،رأس بز نژاد سانن و  2رأس گوسفند نژاد
بلوچی از دانشکده کشاورزی مشهد شرکت کرده است .همچنین در محل غرفه خالصه ای از عملکرد و توانایی های بخش های مختلف
اتحادیه به صورت بروشور ،بنر ،تابلو و  ...در معرض دید عموم به ویژه کارشناسان ،متخصصین و گاوداران عزیز قرار گرفت .دام نیوز
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مقدمه
فسفر بعد از كلسيم فراوانترين عنصر معدني بدن است .در
حدود  29درصد از كل مواد معدني موجود در بدن و يا 1
درصد وزن بدن حيوانات را فسفر تشكيل مي دهد .در حدود
 80تا  85درصد فسفر در استخوان و دندان و  15تا  20درصد
باقيمانده در ساير بافت ها وجود دارد .نسبت فسفر به كلسيم
در استخوان اندكي كمتر از  1به  2و تقريب ًا ثابت است و بيشتر
بصورت كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت مي باشد .حیوانات
فسفر را از طريق مواد خوراكي و مكمل هاي معدني دریافت
می کنند .فسفر در مکمل های معدنی بصورت مونو؛ دي و تري
فسفات و در مواد غذایی بصورت تركيبات آلي شامل فيتات
ها؛ فسفوليپيدها؛ فسفوپروتئين ها و غيره وجود دارد .عليرغم
فراوان بودن منابع فسفر در طبيعت ،در اغلب موارد مقدار اين
عنصر در منابع غذايي معمولي براي تأمين احتياجات حيوانات
مزرعه اي؛ كافي نيست .كمبود فسفر غالب ًا در نشخواركنندگان
چرا كننده بخصوص در گاو ،اتفاق مي افتد .یون فسفات از
جمله یون هایی است که بدن نسبت به آن سطح تحمل باالیی
دارد .چراکه در شرايط طبيعي؛ بدن فسفر را بر اساس نيازش
جذب کرده و فسفر اضافی توسط مكانيسم هاي هموستاتيك
بدن از طريق ادرار دفع می گردد .بنابراين حیوانات قادرند
سطوح باالی فسفر را در جيره غذايي تحمل نمايند .در مورد
اغلب حيوانات اهلي فسفر از مكمل هاي بسيار مهم معدني
است .به طوری که تمام گونه هاي حيوانات اهلي بدون استثناء
به مكمل های فسفر در جيره هايشان نيازمند هستند.
منابع طبيعي فسفر
فسفر در گياهان عمدت ًا بصورت تركيبات آلي ،نمك هاي اسيد
فيتيك ،فسفوليپيدها ،اسيدهاي نوكلئيك و تركيبات ديگر يافت
مي شود .در ارتباط با فسفر موجود در منابع خوراکی باید
موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
-1غلظت فسفر در علوفه ها و گياهان مرتعي  2/5تا  3گرم به
ازاي هر كيلوگرم ماده خشك است.
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 -2غلظت فسفر در علوفه ها بسته به وضعيت فسفر خاك،
مرحله بلوغ گياه و شرایط آب و هوایی منطقه بسیار متغییر
است.
-1
 3/5 g/kgتا )4/5
-3غلظت فسفر در دانه ها (DM
بطور قابل توجهي بيشتر از علوفه ها است .فراورده هاي فرعي
غالت مانند سبوس برنج و گندم و كنجاله دانه هاي روغني از
نظر فسفر غني مي باشند.
 -4افزودن كودهاي فسفر به خاك باعث افزايش غلظت فسفر
در گياهان مي شود.
 -5با افزایش سن گیاه  ،مقدار فسفر آن كاهش مي يابد
 -6علوفه هاي مناطق معتدله نسبت به علوفه هاي مناطق
گرمسيري فسفر بيشتري دارند ( 3/5در مقابل  2/3گرم به ازای
هر کیلوگرم ماده خشک) و مقدار فسفر لگوم ها كمي بيشتر
از مقدار فسفر گراس ها است ( 3/2در مقابل  2/7گرم به ازای
هر کیلوگرم ماده خشک).
 -7توزيع فسفر بين برگ و ساقه نسبت ًا يكنواخت است اما
همگام با بلوغ گیاه؛ غلظت فسفر در كل گياه مخصوص ًا در طي
فصول گرم و خشک كاهش مي يابد.
 -8در حین عمل سيلوكردن مخصوصا در شرايط آب و هواي
باراني بخشی از فسفر گیاه تلف می گردد؛ زيرا حدود  3فسفر
موجود در علوفه ها بصورت فسفر محلول در آب است.
قابلیت فراهمی فسفر
قابليت دسترسي فسفر بر اساس تركيب شيميايي و اتصال
فيزيكي آن با ساير اجزاء خوراک به ميزان قابل توجهي تغيير
می نماید .اسيد فيتيك (اينوزيتول هگزا فسفات)؛ با تشکیل
کمپلکس های غیر قابل حل؛ جذب فسفر و سایر عناصر
معدنی را در روده کاهش می دهد .اثرات معکوس کلسیم و
فسفر فیتاته بر روی جذب منگنز و روی مدت های طوالنی
است که ثابت شده است .حدود  50تا  80درصد فسفر موجود
در غالت و مكمل هاي پروتئيني گياهي بصورت فيتات بوده
که قابليت دسترسي پايينی به ویژه برای حیوانات تک معده ای
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دارد .در حیوانات نشخواركنندگان فیتاز میکروبی تولید شده
در دستگاه گوارش باعث می شود که در ارتباط با آزادسازی
فسفر از ترکیبات فیتاته مشکلی نداشته باشند .به جز پودر پر؛
قابليت دسترسي فسفر در سایر منابع حيواني باال است .به
عنوان مثال شير خشك؛ پودر ماهی و پودر گوشت و استخوان
از فراورده هاي حيواني غني از فسفر هستند .قابليت دسترسي
فسفر در دانه هاي مرطوب بيشتر از خشک است .خیساندن
غالت اثرات مثبت افزودن فیتاز به خوراک را افزایش دهد که
فراعمی باالی فسفر در ذرت و گندم خیسانده شده می تواند
ناشی از افزایش فعالیت فیتاز در اثر خیساندن این دانه باشد.
در بین مواد غذایی سبوس غنی از فیتاز بوده و افزودن آن به
جیره نیاز به مکمل های فسفر را کاهش می دهد.
عوامل مؤثر بر جذب و متابولسیم فسفر
جذب و متابوليسم فسفر در بدن تحت تأثير عوامل متعددي
قرار دارد .برخي از اين عوامل عبارتند از:
 -1مقدار فسفر موجود در جيره غذايي
مقدار فسفر جيره غذایی از عوامل مهم موثر بر جذب فسفر از
دستگاه گوارش است .با افزایش مقدار فسفر در جيره؛ جذب
فسفر به صورت غيرفعال افزايش ولي مقدار كل جذب فسفر
به دلیل کاهش جذب از طريق انتقال فعال كاهش مي يابد.
 -2منبع فسفر :معموال جذب فسفر از منابع معدني بهتر از
منابع آلي صورت می گیرد.
 -3قابلیت دسترسی فسفر :فسفر موجود در منابع گياهي به
ویژه فسفر موجود در غالت به دلیل اینکه عمدت ًا به شکل
ترکیبات فیتاته می باشد؛ توسط حیوانات تک معده ای قابل
استفاده نیست .این حیوانات تنها  13از فسفر موجود در منابع
گياهي را می توانند استفاده نمایند .نشخواركنندگان به دلیل
تولید کافی آنزیم فیتاز توسط ميكروارگانيسم هاي شكمبه در
این ارتباط مشکلی ندارند.
 -4مصرف مقادير زياد آهن ،آلومينيم ،منگنز ،پتاسيم ،منيزيم
و روي در جيره به علت تشكيل فسفات هاي غيرمحلول ،در
جذب فسفر اختالل ايجاد نموده و جذب فسفر را كاهش
مي دهند.
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 -5سن و گونه حيوان :با افزايش سن؛ بازدهي جذب و استفاده
از فسفر كاهش مي يابد .راندمان جذب فسفر در گوساله هاي
شيرخوار  %90و در گوساله هاي از شير گرفته شده حدود
 %83است .همچنين گونه حيوان نيز بر روي مقدار جذب
فسفر مؤثر است .راندمان جذب فسفر در بره هاي از شير
گرفته شده  %74و در گوساله هاي از شير گرفته شده %83
درصد مي باشد.
 -6نسبت كلسيم به فسفر :اگر نسبت كلسيم به فسفر از  2به
 1بيشتر شود كلسيم با فسفر تركيب و توليد رسوب نامحلول
فسفات كلسيم نموده و از طریق مدفوع دفع می گردد.
 -7مقدار ويتامين  : Dكمبود ويتامين  Dباعث كاهش جذب
فسفر مي شود.
 -8مقدار توليد حيوان :هرچند جذب فسفر تابع نياز حیوان
نيست ولي شواهد نشان مي دهد كه در افزايش نياز بدن به
فسفر؛ مقدار جذب فسفر از طريق انتقال فعال افزايش مي يابد.
وظايف بيوشيميايي و فيزيولوژيكي فسفر»
کمتر عنصر معدنی وجود دارد که مانند فسفر دارای نقش
های متعدد در بدن باشد .وظایف فسفر را ؛ بالغ بر  150مورد
می دانند .در زیر برخی از مهمتین وظایف فسفر آورده شده
است.
 -1حدود  80تا  85درصد از فسفر بدن در استخوان و باقيمانده
آن در ساير بافتهای بدن وجود دارد .فسفر بعد از کلسیم دومین
عنصر فراوان بدن و استخوان ها است .لذا همانند کلسیم
تشکیل و نگهداری استخوان ها به لحاظ کمی مهمترین نقش
فسفر در بدن است %17 .از خاكستر استخوان را در پستانداران
فسفر تشكيل مي دهد .بخش اعظم فسفر استخوانها به شكل
فسفات كلسيم(  )Ca3 )PO4( 2و هيدروكسي آپاتيت
(  ) Ca10(PO4)6(OH)2مي باشد فسفر براي معدني شدن
ماتريكس استخوان ضروري است ،بنابراين يكی از وظايف
مهم فسفر فراهم آوردن يك قالب محكم براي نگهداري و
حفاظت از اندام هاي حساس بدن است.
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 -2فسفر به عنوان جزئي از ساختمان اسيدهاي نوكلئيك
( DNAو  )RNAبراي انتقال اطالعات ژنتيكي؛ تنظيم
بيوسنتز پروتئين؛ تنظيم سيستم ايمني و رشد و تمايزسلول ها
ضروري مي باشند.
-3فسفر به عنوان جزئی از ساختمان ترکیبات پر انرژی همانند
آدنوزين منو فسفات ()AMP؛ آدنوزين دي فسفات ()ADP
و آدنوزين تري فسفات ( )ATPنقش مهمی در متابولیسم
انرژی بازی می کند .بنابراین وجود فسفر برای متابولیسم منابع
کربوهیدراتی؛ چربی ها و پروتئین ها ضروری است .آدنوزين
منو فسفات حلقوي ( )cAMPبه عنوان پیامبر ثانویه در
فعالیت بسیاری از سیستم های هورمونی بدن نقش دارد .عالوه
بر این فسفر برای بسیاری از اعمال متابوليكي بدن مانند جذب
گلوکز از بافت مخاطی روده؛ مصرف انرژي؛ ضروری است.
گلوكز -6-فسفات از ترکیبات حدواسط مهم در بسیاری از
مسیرها و چرخه های بدن است .در کل وجود فسفر برای
متابوليسم قندها؛ چربي ها؛ مواد معدني و ساير مواد مغذي
ضروری است.
 -4فسفر نقش ویژه ای در تنظیم فشار اسمزی و تعادل اسید و
باز بدن دارد .ترکیبات فسفاته از اجزا اصلی سيستم هاي بافری
در شكمبه و داخل سلول ها هستند.
 -5فسفر به شکل فسفوليپيدها از اجزاء اصلی غشاء سلولي
بوده و نقش ویژه ای در تنظیم نفوذپذيري غشاء سلولی دارد.
عالوه بر این فسفولیپیدها مسئول نقل و انتقال اسیدهای چرب
در بدن هستند.
+
+
 -6فسفر براي فعاليت پمپ سديم -پتاسيم( ) Na /K
ضروري است.
 -7فسفر جزئی از ساختمان بسیاری از آنزيم ها و هورمون-
ها است .بسیاری از كوانزيم ها مانند كوانزيم ( Aكوفاكتور
استيالسيون)؛ پيريدوكسال فسفات (ترانس آميناز)؛ كوانزيم
آنزيم هاي احياء كننده (دي فسفو پيريدين نوكلئوتيد و تري
فسفو پيريدين نوكلئوتيد)؛ كوانزيم آنزيمهاي كربوكسيالسيون
و دكربوكسيالسيون (ليپوتياميد فسفات) و كوفاكتورهاي انتقال
دهنده گروه هاي فسفات (آدنوزين دي فسفريك اسيد و
آدنوزين تري فسفريك اسيد)؛ حاوی فسفر هستند.
 -8فسفر براي توليد شير و رشد پشم ضروری است.
 -9فسفر براي تشكيل و افزايش بافت ماهيچه اي ضروري
بوده لذا نقش ویژه ای در تولید گوشت باکیفیت دارد.
 -10فعالیت میکروارگانیسم های شکمبه مخصوص ًا باکتری
های سلولوتیک نیازمند وجود فسفر است .بنابراین کمبود
فسفر منجر با کاهش هضم فیبر و کاهش سنتز پروتئین
میکروبی همراه است.
 -11فسفر در کنترل اشتهای طبیعی و راندمان مناسب مصرف
غذا دخالت دارد.
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احتياجات فسفر
عوامل مؤثر بر ميزان احتياجات فسفر شامل مقدار فسفر
جيره ،نسبت كلسيم به فسفر؛ مقدار سایر عناصر معدني مانند
آهن؛ آلومينيم؛ منگنز؛ فلوئور؛ منيزيم و ويتامين  Dمي باشد.
مقدار انرژي و پروتئين جيره غذايي بر احتياجات فسفر مؤثر
مي باشند .جيره هاي حاوي انرژي و پروتئين زياد در مقايسه
با جيره هاي داراي انرژي و پروتئين كم؛ ابقاء فسفر را افزايش
مي دهند .عوامل محيطي مانند تنش حاصل از بيماري؛ تراكم
يا ازدحام حيوانات؛ تهويه ضعيف و عدم كنترل كافي درجه
حرارت  .تاثير بسيار زيادي بر روي احتياجات فسفر دارند.
عالوه بر اين مقدار فسفر مورد نياز شديدا به سطح توليد و
وضعيت فيزيولوژيكي حيوان بستگي دارد و حيوانات پرتوليد
در مقايسه با حيوانات كم توليد به فسفر بيشتري نياز دارند.
حيوانات آبستن جواني كه شيرده هستند و هنوز رشد مي كنند؛
داراي احتياجات فسفر بااليي مي باشند
اثرات كمبود فسفر
اثرات كمبود فسفر را می توان به صورت زیر مورد تقسیم
بندی و مورد مطالعه قرار داد.
 -1كاهش غلظت فسفر غير آلي؛ فسفوليپيدها و كلسترول در
پالسماي خون اولين عالمت كمبود فسفر است .كاهش مقدار
ويتامين  Aدر كبد و پالسماي خون ( به علت كاهش تبديل
كاروتن به ويتامين  ) Aو افزايش سريع فعاليت آنزيم آلكالين
فسفاتاز در پالسماي خون از دیگر عالئم فیزیولوژیکی کمبود
فسفر است.
 -2افزايش مقدار برخي از آنزيم هاي گلوكوژنيك؛ افزايش
چربي الشه همراه با كاهش ميزان آب؛ معدني شدن غير طبيعي
دنده ها؛ از دیگر عالم کمبود فسفر است.
 -3كاهش يا قطع اشتها ( )Anorexiaو كاهش مصرف
خوراك»
کمبود فسفر موجب كاهش اشتهاي حيوان و به دنبال آن
كاهش مصرف خوراك می گردد .كاهش راندمان مصرف
خوراك به علت بروز اختالل در متابوليسم انرژي؛ حتي بيشتر
از خود مصرف خوراك تحت تأثير كمبود فسفر قرار می گیرد.
مجموع عوامل فوق موجب کاهش و حتی توقف رشد حیوان
خواهد شد.
 بيماري گنده خواري (پيكا)در اين بیماری حيوان اجسام غير طبيعي مانند خاك؛ سنگ؛
چوب؛ استخوان و گوشت را مي خورد .پيكا ممكن است
به شكل عمومي كه در این صورت گنده خواري نامیده
می شود و يا بصورت اختصاصي تر به شکل استخوان خواری
و يا گوشت خواری بروز نمايد .پيكا تنها به كمبود فسفر
اختصاص نداشته و در حيواناتي كه از كمبود سديم و پتاسيم
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رنج مي برند و همچنین در حيواناتي كه انرژي و پروتئين
ناكافي دريافت مي نمايند ،نيز مشاهده می گردد.
 -4كاهش توليد شير بدون اينكه تغييري در غلظت مواد معدني
موجود در شير توليد شده؛ حاصل شود از دیگر عالئم کمبود
فسفر است .علت این موضوع كاهش اشتهاي حيوان و در
نتيجه كاهش مصرف خوراك؛ كاهش سنتز پروتئين ميكروبي
در شكمبه و كاهش مقدار فسفر قابل دسترس براي سنتز
اجزاي شير است.
 -5كاهش يافتن و خشك و خشن شدن پوشش مويي بدن
 -6بروز اختالالت گوارشي :اختالالت گوارشی در
نشخواركنندگان كه با جيره هاي حاوي كنسانتره كم يا جيره
هاي فاقد كنسانتره (حيوانات چراکننده بر روي مرتع) تغذیه
می شوند؛ دیده می شود.
 -7ضعف عمومي بدن؛ كاهش ميل جنسي و فعاليت جفتگيري
در حيوانات»
كاهش باروري در حيوانات ماده كه به علت كاهش فحلي؛
فحلي هاي نامنظم و اختالل در بروز سيكل فحلي در اثر عدم
تعادل متابوليكي مي باشد باعث جلوگيري از آبستني شده و يا
آبستني را به تأخير مي اندازد .در حقيقت زيان آورترين نتيجه
اقتصادي كمبود فسفر؛ ناتواني توليد مثلي و كاهش باروري در
حيوان ماده است.
 -8بیماری های استخوانی
 راشيتيسم يا ريكتز نرمي استخوان پوكي استخوان در موارد كمبود شديد فسفر؛ دندان ها نیز مواد معدني خودرا از دست داده و دندان هاي پيشين در لثه سست شده و
ممكن است منجر به افتادن دندان ها شود.
 عدم تعادل و فلجي در موارد كمبود شديد و طوالني مدتفسفر
 بروز حالت تنبلي در حيوان كه در اين حالت حركات حيوانكند خواهد شد.
مكمل های فسفر
در مورد اغلب حيوانات اهلي فسفر از مكمل هاي بسيار مهم
معدني است .به طوری که تمام گونه هاي حيوانات اهلي
بدون استثناء به مكملهای فسفر در جيره هايشان نيازمند
هستند .عموم ًا مواد دانه اي و مخصوص ًا مكمل هاي پروتئيني
كنجاله هاي روغني از نظر فسفر نسبت ًا غني مي باشند بنابراين
حيواناتي كه با جيره هاي حاوي كنسانتره زياد تغذيه مي-
شوند ،مقدار زيادي از احتياجات خود را از اين مواد غذايي
بدست می آورد .بخش عمده ( 60تا  80درصد) فسفر موجود
در ذرت ،كنجاله سويا و ساير كنجاله هاي دانه هاي روغني
بصورت فسفر فيتاتي مي باشد كه توسط غيرنشخواركنندگان
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بخوبي مورد استفاده قرار نمي گيرد .از مکمل های فسفر
میتوان به فسفاتهاي كلسيم (مانند دي كلسيم فسفات ،منو
كلسيم فسفات ،سنگ فسفات دفلوئوره شده و پودر استخوان)،
فسفاتهاي آمونيم (مانند منو آمونيم فسفات ،دي آمونيم فسفات
و پلي آمونيم فسفات) ،فسفات هاي سديم (مانند منو سديم
فسفات؛ دي سديم فسفات و تري پلي سديم فسفات) و
اسيد فسفريك اشاره کرد .از نظر قابليت فراهمی بيولوژيكي
اختالف قابل توجهی بین فسفر موجود در اين منابع وجود
دارد .انتخاب یک منبع خوب مینرالی برای تأمین فسفر به
ترکیب شیمایی ،قابلیت فراهمی بیولوژیکی ،در دسرس بودن
منبع و عاری بودن از عناصر سمی و گرد وخاک بستگی دارد.
فسفر گرانترين عنصر معدني است كه به جيره هاي حيوانات
اضافه مي شود .لذا اغلب سعی می شود تا منابع فسفری تنها
در حد نياز حيوان مورد استفاده قرار گیرد .كمبود فسفر را مي
توان با تغذیه مستقيم حيوانات از طريق مكمل نمودن جيره يا
آب مصرفي و يا بطور غير مستقيم با كودهی مناسب به خاك-
هاي زراعی بر طرف کرد .حل كردن فسفات هاي محلول در
آب فقط در صورتي مناسب خواهد بود كه دسترسي حيوانات
به آب قابل تنظيم باشد .فصول سال نیز ،مكمل نمودن فسفر
براي حيوانات اهلي چراكننده را تحت تأثير قرار مي دهند .از
آنجايي كه علوفه ها در فصول خشك (زمستان) داراي فسفر
كمتري مي باشند ،لذا نشخواركنندگان چراكننده در طي اين
فصول از كمبود مواد معدني بيشتر رنج مي برند .گاوهاي
چراكننده نسبت به كمبود فسفر بسيار حساس بوده و عالئم
باليني كمبود فسفر بالفاصله پس از بارندگي و در هنگام سبز
و انبوه شدن چراگاه ها تشديد مي شود .مشاهده بیشتر عالئم
كمبود مواد معدني در فصول مرطوب عمدت ًا به علت افزايش
احتياجات حيوانات چراكننده به اين عناصر بوده و غلظت
مواد معدني موجود در علوفه ها كمتر با اين مسئله ارتباط
دارد .از آنجايي كه در فصول مرطوب ،انرژي و پروتئين به
ميزان كافي تأمين مي شود افزايش وزن حيوانات سريع بوده
و در نتيجه احتياجات مواد معدني باال مي باشد در حاليكه در
فصول خشك؛ كافي نبودن پروتئين و انرژي منجر به كاهش
وزن حيوانات شده و لذا احتياجات مواد معدني كاهش مي
يابند .در طیور ارزش نسبی  90تا  %95برای پودر استخوان،
فسفات دی فلوره ،دی آمونیو فسفات و دی کلسیم فسفات در
مقایسه با منوسدیم فسفات گزارش شده است.
منابع مقاله در آرشیو دفتر مجله موجود می باشد.
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مواد خوراکی مانند ذرت ،گندم و کنجاله سویا حاوی مواد
معدنی هستند که مورد نیاز حیوانات اند .گر چه ،این عناصر،
اغلب به فرمی هستند که برای حیوان در دسترس نیستند.
همچنین ،حتی اگر عناصر در دسترس باشند ،در بیشتر موارد،
به حد کفایت نیز ،احتیاجات حیوان را رفع نخواهند کرد.
بنابراین ،به دلیل کمبود مقدار عناصر معدنی بخصوص عناصر
کمیاب در اغلب جیره ها و وجود عوامل ضد تغذیه ای در
خوراک ،الزم است این عناصر به فرم مکمل های آلی یا غیر
آلی به جیره حیوانات افزوده شوند.
برای استفاده مطلوب از مکمل های عناصر معدنی ،آگاهی
از زیست فراهمی این عنصر و منابع آن ضروری می باشد.
تجزیه شیمیایی جیره یا اجزاء خوراک ،تأثیر بیولوژیکی یک
ماده مغذی را نشان نمی دهد .بنابراین برای تعیین راندمان
مصرف عناصر معدنی در جیره ،باید زیست فراهمی آن عنصر
و اثرات آن بر تولید و عملکرد دام ها مشخص گردد.
1
مفهوم زیست فراهمی
تکنیک های آنالیز جدید و استفاده از ابزار و دستگاه ها ،تعیین
دقیقی از غلظت مواد معدنی را در خوراک ها و بافت های
حیوانی ممکن می سازد ،اما اطالعاتی را در مورد مصرف مواد
معدنی توسط حیوانات به ما نمی دهد .مصرف شامل مفهوم
زیست فراهمی است و معیاری در انتخاب یک منبع مناسب
ماده معدنی می باشد.
اصطالحات رایج در زمینه مصرف یا استفاده از مواد مغذی
شامل زیست فراهمی ،فراهمی ، 2فراهمی بیولوژیکی ،فعالیت
زیستی ، 3توان زیستی 4و کارایی زیستی  5می باشند .این
اصطالحات مکرر را به جای یکدیگر به کار برده می شوند.
اصطالح زیست فراهمی به این صوت تعریف می شود « :آن
حدی از یک ماده مغذی خورده شده از یک منبع غذایی
خاص که به شکلی جذب و ابقاء شده باشد که بتواند به وسیله
حیوان در متابولیسم مورد استفاده قرار گیرد یا در عملکردهای
فیزیولوژیکی حیوان استفاده شود ».محققین دیگر هم میزان
استفاده از یک ماده مغذی در فرآیندهای متابولیکی طبیعی
حیوان را به عنوان مفهوم اصطالح زیست فراهمی تأکید کردند.
28

فصلنامه گاوداران شماره چهل تابستان 94

مقادیر زیست فراهمی بیشتر به صورت درصد بیان می شود.
در برخی مطالعات نظیر تحقیقاتی که راجع به جذب مواد
مغذی انجام می شود ،این مقادیر به صورت قدر مطلق بخشی
از آن ماده مغذی که به وسیله حیوان جذب می شود و برای
استفاده در بافت بدن به کار می رود بیان می گردد .البته مقادیر
زیست فراهمی مواد مغذی اغلب بر اساس پاسخ به دست
آمده با یک ماده مرجع استاندارد بیان می شوند .به عنوان مثال
نمک های روی ،نظیر سولفات یا کربنات روی به عنوان مراجع
استاندارد مورد استفاده قرار می گیرند.کمیت های به دست
آمده به این شیوه موسوم به « مقادیر زیست فراهمی نسبی» 6
می باشند و این مقادیر برای فرموالسیون جیره به ویژه وقتی در
جیره از مکمل های تغذیه ای استفاده می شود ،مفید می باشند.
روش های اندازه گیری زیست فراهمی
روش های سنجش و برآورد زیست فراهمی مواد معدنی
متعددند ،گر چه روشهای سنجش زیست فراهمی برای عنصر
خاص یا حیوان خاص ارائه و پیشنهاد شده اند که در بخش
های بعدی خالصه ای از روش های مطرح شده ارائه می
شوند:
الف – پاسخ رشد
اولین تالش ها در زمینه برآورد ک ّمی از زیست فراهمی عناصر
با استفاده از پاسخ رشد در طیور و موش های صحرایی انجام
شد که از جیره هایی خالص همراه با مقادیری عنصر معدنی به
عنوان مرجع استاندارد استفاده کردند  .از سنجش های نسبت
شیب با استفاده از پاسخ رشد برای برآورد زیست فراهمی
عناصر معدنی در موش صحرایی استفاده می شود .برخی
محققان ،رگرسیون مقدار رشد نسبت به کل عنصر مصرفی
را برآورد می کنند ؛ هر چند این روش تأثیر کمی بر تصحیح
مقدار به دست آمده دارد.
ب– غلظت عنصر در بافت
محققین اولین بار از مقدار عنصر در بافت استخوان برای
برآورد ک ّمی زیست فراهمی عنصر در موش صحرایی استفاده
کردند .آنها با استفاده از رگرسیون لگاریتم غلظت عنصر
موجود در استخوان ران نسبت به غلظت آن عنصر در کل
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جیره ،زیست فراهمی عنصر را به شیوه نسبت شیب برآورد
کردند .بنابراین با انتخاب میزان عنصر مورد نظر در استخوان به
عنوان پاسخ معیار در مقایسه با وقتی که مقدار رشد حیوان به
عنوان پاسخ معیار انتخاب می شود ،میزان زیست فراهمی آن
دسته از منابع عنصر معدنی که با سهولت کمتری در دسترس
حیوان می باشند ،کمتر برآورد می شود .وقتی میزان عنصر در
جیره به مقدار کمی از حد احتیاجات حیوان تجاوز کند ،میزان
عنصر در استخوان ،شاخص قابل قبولی برای زیست فراهمی
آن خواهد بود.
ج– جذب بافتی عناصر معدنی
یک روش جدید تعیین زیست فراهمی عناصر معدنی در
دانشگاه فلوریدا توسعه یافته است .در این روش ،جذب بافتی
عنصر به دنبال مکمل سازی کوتاه مدت با سطح باالی عنصر
کمیاب ،به عنوان معیاری برای تعیین زیست فراهمی استفاده
می شود .در این روش ،به حیوانات اجازه داده می شود که
به حداکثر پتانسیل ژنتیکی برسند .دیگر فواید مورد نظر شامل
آلودگی کمتر جیره ها و بافت ها با سایر مواد معدنی می
باشد و همچنین حیوانات کمتری از نظر آماری برای تعیین
اختالفات معنی دار در نظر گرفته می شوند .
ح– توازن شیمیایی
در مطالعات انجام شده بر روی انسان از تعادل عنصر به طور
وسیعی استفاده می شود؛ لیکن در حیوانات ،آزمایش های
توازن اندکی در ارتباط با این عنصر گزارش شده است .این
روش خسته کننده و فاقد دقت کافی است .مشکالتی نظیر
همراه بودن عناصری غیر از عنصر مورد نظر و نیز سختی جمع
آوری کل عنصر مورد نظر موجب اشتباه در تجزیه و تحلیل
نتایج به دست آمده می شوند .با وجود این ،شیوه مذکور
بدون این که شاخص بیوشیمیایی خوبی برای تعیین قابلیت
استفاده عنصر باشد ،برای برآورد زیست فراهمی این عنصر در
حیوانات استفاده می شود.
د -تعیین غلظت ترکیبات ضروری یا آنزیم ها
یک شاخص خوب برای بررسی وضعیت عناصر کمیاب،
غلظت آنزیم ها در پالسما و بافت ها می باشد  .این آنزیم
ها در بافت ها به وسیله عنصر مورد نظر تحریک و به تناسب
در خون و ادرار مشاهده می شود که غلظت آن را می توان
به وسیله ایمنی سنجی ایزوتوپی  7تعیین کرد .این مشخصه،
شاخص خوبی برای بررسی وضعیت عنصر و تعیین زیست
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فراهمی این عنصر است .به عنوان مثال محاسبه غلظت آنزیم
گلوتاتیون پراکسیدازدر بافت ها و فعالیت سیتوکروم  cاکسیداز
شاخص هایی برای تعیین زیست فراهمی عناصر سلنیوم و
مس به ترتیب استفاده می شوند.
ر -کاربرد ایزوتوپ ها
تجمع ایزوتوپ های رادیواکتیو یا پایدار در اندام های مناسب
یا ذخیره آن در کل بدن حیوان می تواند برای تعیین زیست
فراهمی عناصر معدنی در اجزای خوراک حیوانات آزمایشگاهی
استفاده شود تا حیوانات اهلی .بررسی روش های ارزیابی
قابلیت استفاده عناصر معدنی در حیوانات آزمایشگاهی شامل
کاربرد ایزوتوپ های پایدار و برچسب گذاری درونی و برونی
با رادیو ایزوتوپ ها توسط محققان ارائه شده است .
عوامل تأثیرگذار بر زیست فراهمی عناصر معدنی
عوامل مختلفی بر زیست فراهمی عناصر معدنی تأثیر
می گذارند .تعدادی از آنها عبارتد از :
 )1سطح مصرف منبع عنصر مورد استفاده
 )2فرم شیمیایی و درجه حاللیت منبع عنصر مورد استفاده
 )3میزان تجزیه پذیری کل خوراک
 )4اندازه ذرات اجزاء خوراک یا مکمل غذایی
 )5شرایط فیزیولوژیکی حیوان مانند وضعیت آبستنی ،شیردهی
و ...
 )6کیفیت آب مصرفی
 )7شرایط و نوع فرآوری منبع عنصر مزبور
 )8سن و گونه حیوان
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت عناصر معدنی ،بدیهی است بایستی عناصر
معدنی را در جیره حیوانات در نظر گرفت .زیست فراهمی
مواد معدنی شاخصی مهم در ارزیابی کمی و کیفی عناصر
معدنی معرفی شده و استفاده می شود .بنابراین عوامل تأثیر
گذار بر زیست فراهمی عناصر معدنی را قبل از مصرف مکمل
های معدنی بایستی در نظر گرفت تا مطلوبترین نوع و سطح
عنصر مورد نظر برای حیوانات در نظر گرفته شود و بهترین
عملکرد و تولید را از حیوانات داشته باشیم.
5- Bioefficiency

1- Bioavailability

6-Relative Bioavailability Values

2-

7-Radioimmunoassay

Availability

3-Bioactivity
4- Biopotency
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شتر شگفتی های زیادی دارد که برخی از آنها در شماره های
قبل توضیح داده شد.
الف -3-مختصری از پتانسیل های ایمونولوژیک شتر:
در حیطه ایمونولوژیک نیز عالوه بر اینکه شتر دارای
نوترفیل هایی بسیار کار آمدی است (دفاع غیر اختصاصی
یا ذاتی) این نوتروفیل ها دستخوش تغييرات مولکولی و
آنزيمی خاصی شده که با نوترفیل های ساير حيوانات اهلی
تفاوت دارد .تحقیقات نشان می دهد که سيستم ايمنی شتر
در ميان دام های اهلی و انسان بی نظير بوده که به نوبه خود
بيانگر متفاوت بودن سيستم ايمنی ذاتی شترمی باشد .در مورد
سیستم ایمنی ناشی از تولید آنتی بادی (ایمنی اختصاصی)
باید گفت که  IGgشتر سه فرم دارد .فرم اول ایمونوگلوبولین
 Gمعمولی نظیر سایر دام ها و انسان است و  30-20درصد
را تشکیل می دهد .فرم دوم و سوم  IGg2و  IGg3که فاقد
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زنجیره سبک بوده و یک دوم از زنجیره سنگین آن نیز حذف
شده است بنا براین دارای وزن مولکولی کم  90کیلو دالتون
می باشد و می تواند واکنشی اختصاصی تر نسبت به آنتی ژن
نشان داده و بعلت ساختار اختصاصی خود ،آنتی بادی های
مقاوم ترنسبت به حرارت و PHتولید نماید .همچنین بعلت
خاصیت آب دوست بودن اسید های آمینه ناحیه CDR3
این ایمونوگلوبولین  ،قدرت نفوذ آنها بیشتر بوده و قادر
هستند سایت های آنتی ژنیکی بیشتری را شناسائی نمایند .در
صورتی که بتوانیم ناحیه واکنش گر در برابر آنتی ژن را از
سایر نواحی جدا کنیم در این صورت ایمونوگلوبولینی بسیار
کوچک با کارایی بسیار زیاد تولید کرده ایم .که دفع کلیوی آن
پس از اثر بسیار آسان می باشد.امروزه تولید نانوبادی برای
 Passive Immunityکاربرد فراوانی پیدا نموده است و
برخی از محصوالت آن نیز تجاری شده است.
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ب -برخی از پتانسیل های تولیدی شتر
ب -1-تولید شیر:
با توجه به مقاوم بودن شتر به شرايط سخت محيطي ،پتانسيل
باالي آن در جهت تأمين معاش انسان با کيفيت مناسب
(گوشت و شير) ،دوره شيرواري مناسب بين  7تا  18ماه و
متوسط توليد شير بين  8تا  10ليتر پرورش اين حيوان در
مناطق خشک و کويري به عنوان يک دام چندمنظوره همواره
مورد توجه بوده است.
بنابراين در بسياري از مناطق خشک شير شتر نقش اصلي در
معاش خانواده دارد و در جوامع روستايي ،به شکل سنّتي شير
به صورت تخمير شده مصرف مي شود .فراورده های شناخته
شده حاصل از شير شتر در دنيا شامل پنير(،Kurth)، Khoat
کره( Ghee، Shubat ،شير تخمير شده شتر يکي از غذاهاي
سنتي مردم آسياي مرکزي)( Susa ،غذاي مردم روستائي کنيا
و سومالي)  ،Garris ،کفير تهيه شده از شير شتر با کشت
کفير( Oggtt ،محصول عربستان صعودي) ،ديه چال يا دوغ
شتر ،قالما و سوزمه (محصول ترکمن ها) مي باشد .امروزه
به خاطر تقاضاي باال در آفريقا و آسيا شير شتر به صورت
پاستوريزه (ساده ،طعم دار) ،شکالتي ،پنير و ساير فراورده هاي
لبني توليد و در سوپرمارکت ها ارائه مي شود.
برخی از ترکیبات شیر شتر با ترکیبات شیر سایر نشخوارکنندگان
فرق می کند .پروتئین های شیر شتر بر خالف شیر گاو و
گوسفند بیشتر از نوع آلبومینی بوده وبه همین دلیل به راحتی
منعقد نمی شود .شیر شتر فاقد بتا کازئین و سایر آلرژن ها
شایع موجود در شیر گاو است .شیر شتر در مقایسه با شیر
سایر حیوانات به مدت طوالنی تری در دمای اتاق بصورت
پایدار باقی می ماند .این امر ممکن است به این دلیل باشد که
شیر شتر دارای مقادیر بیشتری از ترکیبات ضد میکروبی مانند
لیزوزوم ،الکتوفرین و ایمونوگلوبولین ها نسبت به شیر گاو و
بوفالو است.شیر شتر دارای باالترین میزان ویتامین  ،Cهمچنین
غلظت زیادی از انسولین و مواد معدنی (سدیم ،پتاسیم ،آهن،
مس ،روی و منیزیم) می-باشد .توالی پپتیدی غنی از سیستئین
G A V D A R A N

از شیر شتر جدا شد که شباهت زیادی با پپتید های خانواده
انسولین دارد .عالوه بر این در محیط اسیدی لخته تشکیل
نمی دهدکه این امر اجازه می دهد که شیر شتر از طریق معده
به سرعت همراه با پروتئین خاص شبه انسولین عبور کند و
برای جذب در روده باقی بماند.تست رادیوایمونواسی شیر
شتر غلظت باالیی از انسولین به میزان  52واحد میکرو/میلی
لیتر را نشان داده است .این عقیده وجود دارد که شیر شتر به
دلیل داشتن پروتئین شبه انسولین بر سلولهای پانکراس تاثیر
می گذارد و فعالیت این سلول ها را تنظیم می کند بنابراین
دارای فعالیت آنتی دیابتی می باشد.
بیو اکتیو های شیر به چهار گروه عمده زیر تقسیم می شوند:

 -1بیو اکتیو هایی که موجب فعالیت بهتر سیستم گوارشی
می شوند -2 .بیو اکتیو هایی که سبب رشد نوزاد می گردند.
 -3بیو اکتیو هایی که سبب تقویت سیستم ایمنی می شوند.
 -4بیو اکتیو هایی که نقش ضد میکروبی دارند .از بیو اکتیو
های مهم شیر شتر می توان به الکتوپراکسیداز ،الکتوفرین و
 WAPنام برد .الکتوپراکسیداز خاصیت ضد میکروبی داشته
و در صنعت کاربرد دارد .الکتوفرین باعث تکثیر ،تمایز و
فعال شدن سلول های سیستم ایمنی و تقویت پاسخ ایمنی
می -گردد .از طرف دیگربه عنوان یک فاکتور ضد التهابی
عملکرده و خاصیت ضد سرطانی و ضد ویروسی دارد .که
اخیرا ً کاربرد فراوانی پیدا نموده استWAP .دارای نقش
تنظیمی منفی درپیشرفت چرخه سلولی سلول های اپی
تلیالی پستان EPH4 |K6می باشد ،همچنین باعث کاهش
تومورزایی و تهاجم سلول های سرطان سینه می شود .یکی
دیگر از بیو اکتیو های شیر شتر لیزوزیم می باشد  .مطالعات
ایمونولوژیک روی لیزوزیم شیر شتر نشان داد که تشابهات
آنتی ژنیک بین لیزوزیم شیر شتر و گاو وجود ندارد که اين
امر نشان دهنده وجود یک ساختار متفاوت در ليزوزيم این
دو گونه می باشد .لیزوزیم پیوندهای گلیکوزیدی( β) 1-4بین
-Nاستیل مورامیک اسید و  -Nاستیل -Dگلوکوزآمین را در
پپتیدوگلیکان دیواره باکتری ها می شکند .از دیگر بیواکتیو
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های شیر شتر می توان به پروتئین های شناساگر پپتیدوگلیکان
( ) peptidoglycan recognition protein PGRP
اشاره نمود .باالترین غلظت این آنزیم در شیر شتر یافت می
شود .این آنزیم از طریق کنترل متاستاز اثرات آشکار در درمان
سرطان سینه دارد .پاسخ ایمنی میزبان را تحریک نموده و
دارای فعالیت وسیع آنتی باکتریال می باشد.
اثر شیر شتر به عنوان درمان کمکی در بیماری های مزمن
مثل دیابت ،آلرژی  ،اتویسم  ،هپاتیت Bو دیگر بیماری های
اتوایمیون اثبات شده است  .در بررسی اختصاصی اجزای آن
ومرتبط با هپاتیت Cدر مطالعه ای در مصر اثرات آنتی ویرال
کازئین شیر شتر بر روی رده های سلولی هپاتوما و Hela
آلوده به ویروس هپاتیت  cژنوتایپ  4aبررسی و تأثیری برای
آن گزارش نشده است  .ولی در مطالعه دیگر در مصر اثرات
درمانی الکتوفرین استخراج شده از شیر شتر ،گاو ،گوسفند بر
رده های سلولی کبد ( )HepG2آلوده شده با هپاتیت  cدر
محیط کشت سلولی بررسی شده و نشان داده شده که قوی
ترین اثر مر بوط به شیر شتر برای ژنوتایپ  4aویروس
هپاتیت  Cبوده است .
در مطالعه ای اثر الکتوفرین استخراج شده از شیر شتر
برلکوسیت های خون محیطی انسان آلوده شده به ویروس
هپاتیت  cژنوتیپ 4بررسی و اثر آنتی ویرال آن بعد از هفت
روز نشان داده شده است  .در مطالعه ای دیگر اثرات پلی
کولونال آنتی بادی شیر شتر برروی سلول های کبدی Huh
 7.5هپاتوما در محیط کشت سلولی آلوده شده به ویروس
هپاتیت  Cبه اثرات مهاری رشد وتخریبی پپتیدهای سنتز شده
ویروسی اشاره دارد و اعالم کرده ایمنوگلوبولین انسانی IgG
وکازئین تأثیری نداشته است  .در مطالعه ای در مصر اثرات
آنتی ویرال قابل توجه الکتوفرین استخراج شده از شیر شتر در
محیط کشت سلولی بر روی گلبول های سفید تک هسته ای
خون محیطی ( )PBMCورده سلول های کبد  hepg2آلوده
شده به  HCVگزارش شده است  .در مطالعات انجام شده بر
روی حیوان آزمایشگاهی محققین اثرات محافظتی شیر شتر
بر روی کبد موش های آلوده شده به کربن تترا کلرائید (ماده
سمی کبد) در مقایسه با گروه کنترل را نشان داده و شیر شتر
اثرات محافظتی با بررسی شاخص های آزمایشگاهی همچون
آنزیم های کبدی ،پارامترهای بیوشیمیائی وبررسی تصاویر پا
تولوژی روی کبد موش داشته است.
غذاهای فراسودمند عالوه بر ارزش غذایی پایه ،حداقل دارای
یک خاصیت مشخص و به اثبات رسیده در ارتقاء سالمت
انسان بوده و یا دارای خاصیت پیشگیری کننده یا کاهش دهنده
بیماری می باشد .دست آوردهای علمی این فرضیه را تأیید می
کند که رژیم غذایی مناسب عالوه بر فراهم نمودن نیاز تغذیه
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ای  ،سبب تحریک و بهبود عملکرد های فیزیولوژیکی مختلف
بدن نیز می تواند شود و نیز ممکن است سهمی در کاهش
بیماری های هم داشته باشد .مکمل های غذایی ،غذاهای غنی
شده ،غذای فرموله شده کودکان ،پروبیوتیک ها ،پربیوتیک ها
سنبیوتیک ها ،غذاهای حاوی فیبر،آنتی اکسیدان ها و اسید
های چرب ضروری ( امگا) می توانند در این دسته قرار گیرند.
در یک نگاه دیگر فراورده های فراسودمند می تواند در بر
گیرنده مواد غذایی متداول(  )conventionalنظیر برخی بیو
اکتیوها در شیر شتر ،فراورده های غنی شده( )Fortifiedیا
( ، )Modifiedغذا داروها( )Medical foodو مواد غذایی
با اهداف رژیمی خاص ،باشد .در این نگاه همانگونه که
توضیح داده خواهد شد تعدادی از محصوالت شتر بخصوص
شیر شتر را می توان در گروه غذای های فراسودمند متداول
(  )conventionalو نیز غذا داروها()Medical food
قرار داد.
ارگانيك يا آلي ماده اي مشتق شده از جاندار است ،ولي در
كشاورزي و صنعت غذا  ،ارگانيك يك روش توليد بوده كه
از اولين مرحله توليد غذا (آماده سازي زمين) تا زمانيكه غذا
به صورت خام يا فرايند شده در بسته بندي مناسب به دست
مصرف كننده مي رسد را در بر می گیرد .حال با ژرفنگری به
عملکرد برخی از بیو اکتیو های شیر شتر که تا کنون شناخته
شده است و میزان و اثرگذاری فوق العاده این بیو اکتیوها به
فراسودمند بودن این محصول بخصوص اینکه تعدادی از این
بیو اکتیو ها نظیر WAPدرشیر سایر دام ها دیده نمی شود و
برخی از ترکیباتی که شاید از نگاهی برای سالمتی مفید نباشد
نظیر بتا دو الکتوگلوبولین نیز در شیر شتر یافت نمی شود .
و یا باید توجه داشت که برخی از بیو اکتیو ها نظیر پروتئین
های شبه انسولینی به میزان زیاد تر و بدلیل خاصیت کازئین
شیر شتر با عملکرد بهتر در شیر شتر وجود دارند .همچنین در
عمل اثر شیر شتر بر برخی ازبیماری هایی که اشاره خواهد
شد به اثبات رسیده است .در خصوص ارگانیک بودن شیر
شتر باید گفت که نظر به نحوه تولید سنتی شیر شتر در ایران و
بسیاری از کشور ها شیر شتر و نیز در بسیاری از موارد گوشت
آن به احتمال بسیار قوی آزمایش های مربوط به محصوالت
ارگانیک را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.
در منابع طب سنتی ایران شیر شتر با خواص غذایی ودارویی
متعدد و به عنوان لطیف و رقیق ترین شیر و گرمی مایل به
خشکی معرفی و از خواص درمانی آن به تفتیح سدد (انسداد)
ورفع یبوست (خشکی) وتحلیل اورام باطنی (عمقی) وصلب
(سفت ) وخلط کاین در کبد اشاره شده است  .اما تحقیقات
وشواهد بالینی مر تبط با متون طب سنتی و ارائه اطالعات
مبتنی بر مبانی طب کالسیک کمتر مورد توجه واقع شده است
.
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مقدمه
طي فرآوري محصوالت کشاورزي ،عالوه بر مواد غذايي مورد
استفاده در تغذيه انساني ،مقادیر قابل توجهي از فرآوردههاي
فرعي کشاورزي نيز حاصل ميشوند که دفع بسياري از آنها
موجب آلودگي محيط زيست خواهد شد .استفاده از محصوالت
فرعي کشاورزي که طي برداشت يا فرآوري محصوالت باغي
يا زراعي بهدست ميآيند در تغذيه حيوانات ،از طريق کم
کردن وابستگي دام به غالتي که به مصرف انسان ميرسند و
حذف برنامههاي پر هزينه ،براي از بين بردن پسماندههاي
محصوالت کشاورزي واجد اهميت هستند.
بخش اصلي حاصل از فرآوري ميوه مرکبات که بهعنوان
خوراک در تغذيه دام استفاده ميشود تفاله مرکبات تازه است
که شامل تفاله باقيمانده کامل بعد از فرآيند آبگيري است
که بين  50تا  70درصد از ميوه مرکبات تازه را تشکيل داده و
داراي  60تا  65درصد ماده خشک 30 ،تا  35درصد تفاله و
صفر تا  10درصد دانه می باشد.
تفاله مرکبات يک فرآورده فرعي با ارزش انرژيزایی باال
بوده که بدون داشتن اثر نامطلوب بر عملکرد دام ،ميتواند
به عنوان بخشي از غالت در جيره گوسفندان جايگزين شود.
فرآوردههاي مرکبات که بطور عمده در تغذيه نشخوارکنندگان
استفاده ميشوند شامل تفاله مرکبات تازه ،سيالژ تفاله مرکبات،
تفاله خشک مرکبات ،کنجاله مرکبات و مالس تفاله مرکبات
ميباشند .به علت خصوصيات فسادپذيري تفاله مرکبات تازه
در مناطق گرمسيري ،سيلو کردن اين فرآورده فرعي ،ذخيره
سازي آن را بهمنظور استفاده در تغذيه حيوانات براي مدت
طوالني امکانپذير ميسازد.
رطوبت مناسب براي سيلو کردن علوفه و مواد خوراکی
حدود  65تا  70درصد است و در رطوبت باال ( )% 85حتي
با رسيدن به  pHبرابر چهار نيز شرايط سيلو تثبيت نشده
و مانع از رشد کلستريديومها نميگردد .بجز در گياهان با
محتواي کربوهيدراتهاي باال ،سيلو کردن مواد با رطوبت باال،
باعث تحريک تخمير کلستريديومي شده و در نتيجه سبب
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ضايعات زياد و توليد سيلويي با ارزش غذايي اندک ميشود.
همچنین حتي اگر سطح کربوهيدراتهاي محلول براي ايجاد
تخمير الکتيکي کافي باشد ،سيالژهاي با رطوبت باال ممکن
است بدليل مصرف اختياري پايين ماده خشک ،از نقطه نظر
تغذيهاي ،نامطلوب باشند .مشکل دیگری که در رابطه با سيلو
کردن مواد گياهي با رطوبت باال مطرح می باشد توليد مقادير
زيادي پسآب خروجي طی فرایند سیلو نمودن است ،که نه
تنها جمعآوري آنها مشکل میباشد بلکه داراي مقادیر زيادي
از مواد مغذي با قابليت هضم باال نیز میباشند .محققین بیان
کردند که سطح قابل توجهی از آب در مواد اولیه تولید سیالژ
تفاله پرتقال به دلیل فرآیندهای صنعتی می باشد که این مسأله
تا حد زیادی کیفیت سیالژ را محدود می کند و شاید یک
مرحله عمل خشک کردن یا تهویه در این مواد اولیه برای
کاهش میزان رطوبت آنها جهت تهیه سیالژ قابل توصیه باشد.
از آنجا که تفاله مرکبات تازه داراي رطوبت حدود  85تا 88
درصد است لذا افزودن مواد جاذب الرطوبت براي سيلو کردن
آن ميتواند موجب افزايش کيفيت سيالژ توليدي شود.
يک گروه از افزودنيهاي سيالژ ،جاذبها هستند که داراي
خاصيت جاذب الرطوبت بوده ،از اینرو به علوفهها با ماده
خشک پايين در طي فرآيند تولید سیالژ اضافه ميشوند تا
ضايعات مواد مغذي و شيرآبههاي خروجي از سيالژها را
کاهش دهند.
تفاله چغندر اغلب بهمنظور افزايش ميزان ماده خشک به گياهان
داراي رطوبت باال که در فرآيند سيلو کردن مورد استفاده قرار
مي گيرد ،افزوده میشود .تفاله چغندر مالسدار از تفاله
معمولي بهتر است ،زيرا داراي قند اضافي بوده و ميتواند به
عنوان يک افزودني مناسب سبب افزايش فعاليت باکتريهاي
توليد کننده اسيد الکتيک شود .همچنین تفاله چغندر داراي
ظرفيت نگهداري آب بااليي است و به عنوان يک ماده جاذب
الرطوبت ميتواند پسآب خروجی از سيالژ را کاهش دهد .
روش استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسههای نایلونی از
مهمترین روشهای تعیین نرخ و مقدار هضم ماده خشک
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هستند .روش کیسههای نایلونی سالهای زیادی است که در
برآورد نرخ و مقدار ناپدید شدن اجزای شیمیایی خوراک مورد
استفاده قرار می گیرد .روش تولید گاز نیز به عنوان روشی
رایج در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی مورد پذیرش قرار
گرفته است .با این وجود ،هر کدام از از این روشها دارای
محدودیتهای خاص خود هستند .دقت دادههای حاصل از
روش کیسههای نایلونی باالتر از روش تولید گاز است و
معیار مناسبتری برای تعیین مصرف خوراک و قابلیت هضم
فراهم می کند ،اما بهدلیل تفاوت محیط شکمبه حیوانات مورد
استفاده ،نتایج مربوط به روش کیسه های نایلونی می تواند
تغییرات باالیی داشته باشد .هر چند تعیین مقدار مطلق قابلیت
هضم با استفاده از روش تولید گاز ممکن است از صحت کافی
برخوردار نباشد ،اما بهتر از روش کیسه های نایلونی می تواند
روند تجزیه ماده آلی را بهویژه در ساعتهای اولیه نشان دهد
؛ زیرا در روش کیسههای نایلونی ذرات با قطر کوچکتر از
منافذ ،از کیسه خارج شده و بخش محلول نیز به سرعت از
کیسه شسته می شود .با این حال ،دادههای حاصل از تکنیک
تولید گاز نباید در برآورد مستقیم تأمین مواد مغذی بکار گرفته
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شوند .هر چند در شرایطی که با دادههای حاصل از آزمایشات
درون تنی 1مقایسه شوند می توانند سودمند باشند .بنابراین در
نظر گرفتن هم زمان نتایج تکنیک کیسههای نایلونی و تولید
گاز می تواند اطالعات قابل اطمینانتری در رابطه با روند و
مقدار مطلق تجزیهپذیری سیالژ تفاله مرکبات فراهم کند.
هدف از اين آزمايش ارزيابي اثرات سطوح مختلف تفاله
چغندر بر روي ترکيب شيميايي ،خصوصيات تخميري ،تجزيه
پذيري و توليد گاز سيالژ تفاله مرکبات بود.
نتايج و بحث
ترکیب شیمیایی و خصوصیات تخمیری :پس از باز کردن
سیلوها ،همه سیالژهای آزمایشی به لحاظ رنگ و بو از
کیفیت خوبی برخوردار بودند و هیچگونه قارچ یا کپکی در
آنها مشاهده نشد .داده های حاصل از اندازه گیری ترکیب
شیمیایی و خصوصیات تخمیری تیمارهای آزمایشی در جدول
 1نشان داده شده است .این دادهها نشان می دهند که بین
سیالژهای آزمایشی از لحاظ محتوای ماده خشک بصورت
درجه دوم اختالف معنیداری وجود داشت ()P> 0/05
بطوریکه تیمارهای حاوی تفاله چغندر دارای محتوای ماده
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خشک باالتری نسبت به گروه کنترل بودند که این امر را
می توان به خاصیت جاذب الرطوبت تفاله چغندر ارتباط داد.
در بین تیمارهای مختلف از نظر میزان درصد پروتئین خام
هم بطور خطی و هم بصورت درجه دوم اختالف معنیداری
وجود داشت ( )P> 0/05بطوریکه با افزایش میزان درصد
تفاله چغندر ،غلظت پروتئین خام نیز افزایش یافته است .بین
تیمارهای آزمایشی از نظر غلظت چربی خام ،الیاف نامحلول
در شوینده خنثی ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خاکستر
تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P>0/05
با افزایش میزان درصد تفاله چغندر اضافه شده به سیالژهاpH ،
نیز افزایش معنیداری را نشان داد ( ،)P>0/05بطوریکه تیمار
شاهد و تیمار حاوی  6گرم تفاله چغندر نسبت به تیمارهای
حاوی  12و  18گرم تفاله چغندر  pHکمتری را دارا بودند.
همچنین بین غلظت نیتروژن آمونیاکی و درصد تفاله چغندر
در سیالژها نیز یک رابطه مثبت وجود داشت ،بطوریکه با
افزایش درصد تفاله چغندر به سیالژها ،میزان غلظت نیتروژن
آمونیاکی هم بطور خطی و هم بصورت درجه دوم افزایش
یافت ( )P>0/05که این امر را می توان به افزایش غلظت
پروتئین خام در اثر افزایش غلظت تفاله چغندر به سیالژها
نسبت داد .بر اساس شاخص فالگ ،همه سیالژهای آزمایشی
از کیفیت مشابهی برخوردار بودند و در دسته سیالژ با کیفیت
خوب قرار گرفتند .محققین گزارش کردند که افزودن  50گرم
تفاله چغندر در هر کیلوگرم سیالژ تفاله پرتقال ،باعث افزایش
درصد ماده خشک سیالژ میشود .این محققین بیان کردند
که بین تیمار شاهد و تیمار حاوی  50گرم تفاله چغندر از
نظرمحتوای الیاق نامحلول در شوینده اسیدی تفاوت معنیداری
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وجود نداشته است ولی محتوای الیاف نامحلول در شوینده
خنثی و پروتئین برای تیمار حاوی تفاله چغندر بطورمعنیداری
باالتر بوده است .همچنین در آزمایش آنها بین تیمارها از
نظر  pHاختالف معنیداری وجود نداشته است .دانشمندان با
افزودن مخلوط کود مرغی و علوفه ذرت به تفاله مرکبات تازه
جهت سیلو کردن گزارش نمودند که ترکیب شیمیایی مخلوط
اولیه قبل و بعد از سیلو شدن تفاوت معنیداری نداشت و تنها
درصد ماده خشک و فیبر خام سیالژ کاهش یافت .محققین اثر
افزودن  18گرم اوره در هر کیلوگرم ماده خشک تفاله پرتقال،
خصوصیات تخمیری ،تولید گاز ،کیفیت و پایداری سیالژ آنرا
مورد بررسی قرار دادند .این محققین گزارش کردند که با
افزودن اوره به سیالژ تفاله پرتقال pH ،سیالژ از  3/5به 3/6
تغییر کرد و غلظت نیتروژن آمونیاکی نیز از  1/2درصد به 1/7
درصد نیتروژن کل تغییر یافت.
محققین تفاله مرکبات را بصورت خرد شده یا خرد نشده به
همراه پوسته برنج سیلو کردند .این محققین در مطالعه خود،
با افزودن  0/77درصد اوره به مخلوط سیلویی گزارش کردند
که افزودن اوره موجب افزایش درصد پروتئین خام شده است.
همچنین بیان کردند که خرد کردن تفاله مرکبات قبل از سیلو
کردن مزیت چندانی را بهبود کیفیت شیمیایی و یا تخمیری
سیالژها در پی نداشته است ،هر چند خرد نمودن موجب
افزایش معنیدار محتوای پروتئین خام سیالژها شد .این مسأله
در تیمارهای حاوی اوره بیشتر مشهود بوده است .در آزمایش
انجام شده افزودن اوره به سیالژ تفاله مرکبات موجب افزایش
 ،pHنیتروژن آمونیاکی و اسید بوتیریک شد در صورتی که
غلظت اسیداستیک ،کل اسیدهای چرب فرار ،اسیدالکتیک و
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کل اسیدهای آلی کاهش یافت .با افزودن سطوح مختلف 12 ،6
و  18گرم سبوس گندم به تفاله مرکبات تازه برای تهیه سیالژ
نشان دادند که بین تیمارهای مختلف از نظر میزان ماده خشک
اختالف معنیداری وجود نداشت ولی با افزودن سبوس گندم
به تفاله مرکبات درصد پروتئین خام بطور معنیداری افزایش
یافت .این محققین گزارش کردند که در بین تیمارهای مختلف
از نظر غلظت نیتروژن آمونیاکی ،درصد چربی خام ،خاکستر
و  pHاختالف معنیداری وجود نداشت .در مطالعه آنها با
افزایش سطوح سبوس گندم به سیالژ ،محتوای الیاف نامحلول
در شوینده خنثی افزایش و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
کاهش یافت .در پژوهش اخیر پایداری هوازی سیالژها با
افزایش سطوح سبوس گندم کاهش یافت.
فراسنجههای تجزیهپذیری :فراسنجههای تجزیهپذیری
تیمارهای آزمایشی در جدول  2نشان داده شده است .با
افزایش سطوح تفاله چغندر به سیالژها ،میزان بخش سریع
تجزیه و محلول هم بطور خطی و هم بصورت درجه دوم
کاهش یافت ولی بخش غیرمحلول و کند تجزیه آن ها افزایش
یافت ( .)P>0/05تفاله چغندر و سیالژ تفاله مرکبات دارای
ماهیت پکتینی میباشند ،در کنار اینکه تفاله چغندر طی
مراحل استخراج قند در معرض فرآوری حرارت قرار میگیرد،
ممکن است فراوری حرارتی موجب کاهش محلولیت بخش
سریع تجزیه و محلول در تفاله چغندرقند شده باشد .میزان
نرخ تجزیهپذیری در بین تیمارهای مختلف بهطور معنیداری
متفاوت بود ( .)P>0/05درصد تجزیهپذیری موثر در تیمارهای
حاوی تفاله چغندر بطور معنیداری بیشتر از تیمار شاهد بود.
در مطالعهای خرد کردن تفاله مرکبات قبل از تهیه سیالژ تأثیری
بر قابلیت هضم و ارزش تغذیه ای سیالژها نداشت .در مطالعه
اخیر اضافه کردن  0/77درصد اوره به تفاله مرکبات ،قابلیت
هضم ماده خشک ،ماده آلی ،پروتئین خام ،فیبر خام و ارزش
تغذیه ای سیالژها را بطور معنیداری افزایش داد .در آزمایشی
اثر تفاله خشک مرکبات ،تفاله چغندر خشک و سبوس گندم
را بر خصوصیات تجزیهپذیری سیالژ تفاله پرتقال مورد
بررسی قرار دادند و گزارش شد که قابلیت هضم شکمبه ای
ماده خشک برای سیالژ حاوی سبوس گندم کمتر از سایر
تیمارها بوده است و تیمار شاهد بیشترین میزان قابلیت هضم
شکمبهای را دارا بود .محققین با افزودن سطوح مختلف ،6
 12و  18گرم سبوس گندم به تفاله مرکبات تازه برای تهیه
سیالژ گزارش کردند که از بین تیمارهای مختلف ،تیمار شاهد
بخش محلول بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت و تیمار
حاوی شش گرم سبوس گندم ،بخش غیرمحلول با قابلیت
تجزیهپذیری باالتری نسبت به سایر تیمارها دارا بود .در این
آزمایش گزارش شد که نرخ تجزیهپذیری بطورمعنیداری برای
تیمار حاوی  18گرم سبوس گندم باالتر بود .محققین پژوهش
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اخیر در ارتباط با تجزیهپذیری تیمارهای آزمایشی گزارش
کردند گروه شاهد بیشترین پتانسیل را دارا بود و این اختالف
را به تفاوتهای ساختمانی بین سیالژ تفاله مرکبات و سبوس
گندم برای هضم ارتباط دادند .در مطالعه آنها تجزیهپذیری
موثر بین سیالژهای آزمایشی تفاوت معنیداری نداشت.
اندازهگیری تولید گاز :دادههای مربوط به تولید گاز در ساعات
مختلف انکوباسیون ،پارامترهای تولید گاز ،میزان قابلیت
هضم ماده آلی ،انرژي متابوليسمي ،انرژي خالص شيردهي
تخمین زده شده و اسيدهاي چرب کوتاه زنجير در سیالژهای
آزمایشی مختلف در جدول  3ارائه شده است .دادهها نشان
می دهند که از نظر میزان تولید گاز در ساعات مختلف
انکوباسیون بین تیمارهای مختلف تفاوت معنیداری وجود
داشت ( .)P>0/05در تمامی ساعات انکوباسیون ،تیمار حاوی
 18گرم تفاله چغندر بیشترین میزان گاز را تولید کرده است
که این مسأله را می توان به غلظت باالتر کربوهیدراتهای
محلول در این تیمار نسبت داد .همچنین تیمار حاوی  18گرم
تفاله چغندر دارای باالترین پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید
گاز بوده است ( ،)P>0/05این نتایج ممکن است به علت
بیشتر بودن غلظت کربوهیدراتهای محلول در این تیمار
مرتبط باشد .بین تیمارها از لحاظ انرژي خالص شيردهي و
اسيدهاي چرب کوتاه زنجير تفاوت معنیداری وجود نداشت
( ) P < 0/05ولی تیمار حاوی  18گرم تفاله چغندر نسبت به
سایر تیمارها از باالترین میزان قابلیت هضم ماده آلی و انرژی
متابولیسمی برخوردار بود ( .)P>0/05محققین بیان کردند که
افزودن اوره به سیالژ تفاله پرتقال به میزان کمی تخمیر را به
تأخیر انداخته و تولید گاز را افزایش داد اما اثری بر کیفیت یا
پایداری سیالژ نداشت.
در آزمایش اثر افزودن اسید فرمیک ،تفاله چغندر و کلرید
سدیم (نمک طعام) را بر روی تغییرات کیفیت تخمیر سیالژ
تفاله پرتقال مورد بررسی قرار دادند .این محققین گزارش
کردند که سیالژ تفاله پرتقال به علت دارا بودن محتوای
بیشتری از آب به آسانی تخمیر می شود .در این آزمایش،
تیمارهای حاوی اسید فرمیک دارای تخمیر بهتر و ارزش
تغذیه ای بیشتری نسبت به سایر تیمارها بودند که این امر به
علت کاهش تخمیر نامطلوب در اثر افزودن اسید فرمیک به
سیالژها بیان شدُ .کردی و ناصریان با افزودن سطوح مختلف
 12 ،6و  18گرم سبوس گندم به تفاله مرکبات تازه برای تهیه
سیالژ گزارش کردند که بين ميزان توليد گاز توسط سيالژها در
زمانهاي مختلف انکوباسيون با افزايش سطوح سبوس گندم
يک رابطه خطي و درجه دوم وجود دارد .در آزمایش اخیر،
پتانسيل توليد گاز و نرخ توليد گاز يک رابطه خطي و درجه
دوم را با افزايش سطوح سبوس گندم در سيالژ نشان داد،
بطوريکه اين دو فاکتور براي تيمار شاهد کمتر از تيمارهاي
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غني شده با سبوس گندم بودند .ممکن است اين نتايج با
غلظت بيشتر کربوهيدرات در سيالژهاي حاوی سبوس گندم
در ارتباط باشد .این محققین بیان کردند که ميزان قابليت
هضم ماده آلي ،انرژي خالص شيردهي ،انرژي متابوليسمي و
اسيدهاي چرب کوتاه زنجير بطور معنيداري بين تيمار شاهد
و تيمارهاي حاوي سبوس گندم متفاوت بود ،ا ّما اين متغييرها
تحت تأثیر سطوح مختلف سبوس گندم قرار نگرفتند هرچند

اين پارامترها يک رابطه خطي و درجه دوم را نسبت به افزايش
سطوح سبوس گندم نشان دادند .این محققین بیان نمودند
که ممکن است بهدليل افزايش محتواي کربوهيدرات ،چربي
و پروتئین خام با افزودن سبوس گندم در سيالژها موجب
افزايش مقادیر قابلت هضم ماده آلی ،انرژی قابل متابولیسم و
انرژی خالص شیردهی شده باشد.
1- In vivo

جواب جدول تخصصی شماره 40

عمودی
 .1پیریدوکسین
 .2بز
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 .4سل
 .5رگ
 .6کنجاله
 .7گله
 .8تلیسه

افقی
 .1لیموزین
 .2خوراک
 .3کهره
 .4پنیر
 .5جو

 .6ید
 .7گلوتنین
 .8مس
 .9آغوز
 .10ملنا
 .11ازت
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بعضی از گاوداری ها دچار کتوز طوالنی مدت بوده که
با تغذیه سیلوهای کتون ساز در ارتباط است .سیلوهای
علوفه ای که بسیار مرطوب برداشت می شوند(پژمردگی
ناکافی یا سیلوهای مستقیم ًا برداشت شده) ،مساعد رشد
باکتری های گونه کلستریدیوم می باشند ،که برخی از
کربوهیدرات ها را به جای اسید الکتیک به اسید بوتیریک
نامطلوب تخمیر می کنند .سیلوی ذرت یا دانه ذرت
انبار شده به ندرت باعث رشد کلستریدیا می شوند که
احتماال به دلیل مقدار زیاد کربوهیدرات های محلول آنها
می باشد .بعضی از سیلوهای گراس ها (به ویژه چاودار)
نیز به تخمیر کلستریدیایی به دلیل فراوانی کربوهیدرات
های محلول مقاوم هستند .ساعت برداشت نیز مقدار
کربوهیدرات های محلول را تحت تاثیر قرار می دهد،
اما از نظر عملی کنترل ان تا حدی با مشکل روبرو است.
تشخیص سیلوهایی که تخمیر کلستریدیایی را متحمل
شده اند ،به دلیل بوی متمایز اسید بوتیریک و محصوالت
تجزیه پروتئین که با این الگوی تخمیر همراه است ،ساده
است .آنالیز تخمیر سیلو (اسیدهای چرب فرار) می تواند
وجود و مقدار اسید بوتیریک موجود در سیلو را تایید
کند.
مروری بر مقاالت منتشر شده در مورد اسید بوتیریک
سیلو ،پیشنهاد می کند که مصرف روزانه بیش از  50تا
 100گرم اسید بوتیریک می تواند سبب کتوز تحت بالینی
شده و مصرف بیش از  200گرم اسید بوتیریک ،در روز
ممکن است کتوز بالینی را ایجاد کند .حدود  450تا 950
گرم اسید بوتیریک ،بدون شک باعث ایجاد کتوز ،تقریبا
در همه گاوها در ابتدای شیردهی می شود.
گاو این توانایی را دارد که بوتیرات حاصل از تخمیر در
شکمبه (در حدود  750گرم در روز) را عمدتا به عنوان
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سوخت متابولیکی برای ساختمان عضالنی شکمبه،
مصرف کند .حدود  75درصد از بوتیرات اضافی شکمبه
به بتا هیدروکسی بوتیرات خون تبدیل می شود که علت
مستقیم کتوز است.
کبد می تواند بتا هیدروکسی بوتیرات را به استواستات
تبدیل کند (و بر عکس) .بنابراین ،هیچ دوز «ایمن» از
اسید بوتیریک خوراک برای گاوهای شیری وجود ندارد.
این که اسید بوتیریک جیره باعث کتوز بالینی یا تحت
بالینی شود ،بستگی به دوز اسید بوتیریک مصرفی داشته
و این که سایر عوامل خطرساز کتوز (اوایل شیردهی،
تولید باال ،انرژی پایین جیره ،پروتئین باالی جیره ،اسیدوز
شکمبه وغیره) نیز وجود داشته باشند یا خیر.
هر مقدار اضافی اسیدبوتیریک در جیره خطر ابتالی گاو
را به کتوز بالینی و تحت بالینی افزایش می دهد.
اثرات مضر سیلوهای مرطوب یا تخمیر کلستریدیایی بر
روی سالمتی حیوان احتماال به دلیل چیزی بیش از تنها
اسید بوتیریک آن است .مقادیر باالی آمین ها و آمونیاک
در آنها نیز می تواند سبب مشکالت سالمتی گردد ،که
احتماالً از طریق کاهش مصرف ماده خشک و متعاقب
آن کتوز نوع  1اثر خود را می گذارد .با این وجود،
مشکالت سالمتی حاصل از آمین ها و آمونیاک به طرز
ضعیفی تشریح شده است ،و از نظر تجاری هیچ آزمایشی
جهت ارزیابی آمین ها در سیلو در دسترس نیست.
غلظت اسیدبوتیریک در سیلوهای مرطوب تا حدی با
تراکم ترکیبات یاد شده همبستگی دارد .در اکثر تحقیقات
صورت گرفته ،اسیدبوتیریک را مستقیم ًا به گاوها تزریق
کرده اند ،به این ترتیب این گاوها همزمان در معرض سایر
ترکیبات مضری که به طور طبیعی به همراه اسیدبوتیریک
در یک تخمیر کستریدیایی وجود دارد ،قرار نمی گیرند.
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چنانچه قب ً
ال اشاره شد ،گاوداری ها با مقادیر زیاد سیلوی
حاوی اسیدبوتیریک  ،سه کار می توانند انجام دهند؛ از
بین بردن ،رقیق کردن یا دور ریختن سیلو .بهترین راه
دور ریختن است .مث ً
ال تخلیه سیلو با یک دستگاه پخش
کننده کود دامی و پخش آن بر روی زمین (به عنوان یک
کود مناسب) .ثانی ًا ،این سیلو را می توان از گاوهای انتظار
زایمان و تازه زا دورنگهداشت و آن را فقط به تلیسه های
جایگزین ،گاوها در اواخر شیردهی و یا گاوهای خشک
سبک تغذیه کرد .در هر مورد ،غلظت اسید بوتیریک سیلو
بایستی مرتب ًا اندازه گیری شده مصرف روزانه آن باید
کمتر از  50گرم به ازای هر راس گاو باشد ،حتی اگر
کتوز پیش نیاید.
مصرف ماده خشک با تغذیه این سیلوها به مخاطره می
افتد« .هوا دادن» سیلو قبل از تغذیه می تواند مقداری
اسیدبوتیریک را خارج کرده و آن را برای تغذیه مطمئن
گرداند .با این حال ،هنوز هم بایستی مقدار اسیدبوتیریک
سیلو را پس از هوادهی تحت نظر گرفت .باید مراقب بود
که سیلوی هوا داده شده ،بیش از حد داغ نشود .مقدار
کمی از این علوفه را می توان تحت شرایط بسیار نادر به
گاوهای خشک و یا گاوهای اوایل شیردهی خورانید .باز
هم مقدار مصرف باید زیر  50گرم به ازای هر راس در
روز باشد.
گاوها را در اوایل شیردهی بایستی شدیدا ً برای کتوز
تحت بالینی زیر نظر گرفت و اگر از خوردن امتناع کرده
یا عالیم کتوز را نشان می دهند ،سریع ًا آنها را درمان کرد.
تخمیر کلستریدیایی PH ،سیلو را به کمتر از  5کاهش
نمی دهد و باکتری های تخمیری به رشد خود ادامه داده
و مقادیر نامعلومی از اسیدبوتیریک را تولید می کنند .در
مقابل ،تخمیر طبیعی توسط باکتریهای اسید الکتیکPH ،
G A V D A R A N

سیلو را به راحتی به کمتراز  5رسانده که باعث از بین
رفتن باکتری ها شده و سیلو را به ثبات می رساند .اگر
گاودار سیلوی بسیار مرطوب را برداشت کرده است ،این
سیلو بایستی زودتر دور ریخته شود و یا تغذیه نشود.
در مورد باال بودن اسیدبوتیریک سیلوها به ویژه در اواخر
زمستان یا اوایل بهار حساس و دقیق باشید ،چرا که
سیلوی محصوالت علوفه ای که برای مدت زمان طوالنی
ذخیره شده اند ،اغلب در این زمان از سال تغذیه می
شوند .برای حفظ مقدار کمتر از  50گرم اسیدبوتیریک
در روز در صورت تغذیه سیلوهای علوفه ای به عنوان
علوفه ( 10کیلوگرم سیلو بر اساس ماده خشک برای هر
راس در روز) ،مقدار اسیدبوتیریک سیلوها نبایستی بیش
از  0/5درصد ماده خشک آن باشد .اگر سیلو نیمی از ماده
خشک علوفه جیره را تشکیل دهدد( 5کیلوگرم) و نیم
دیگر بخش علوفه ای حاوی هیچ اسیدبوتیریکی نباشد
(علوفه خشک)  ،آنگاه سیلوی علوفه نباییستی بیشتر از 1
درصد اسید بوتیریک در ماده خشک داشته باشد.
بنابراین همیشه باید از سیلو کردن علوفه ای بسیار
مرطوب اجتناب کرد .این کار نیاز به پژمرده کردن علوفه
در مزرعه پس از برداشت و پوشاندن سریع سیلوهای
زمینی دارد ،مخصوصا اگر در جریان فرایند پالساندن یا
فشرده کردن سیلوها ،بارندگی رخ دهد.
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تب کیو 1یک بیماری مشترک با گسترش جهانی است که
توسط باکتری گرم منفی ،میله ای ،داخل سلولی اجباری ،به
نام کوکسیال بورنتی ایجاد می شود .کوکسیال بورنتی 2جزء
عوامل بیوتروریسم بوده و کشت و دستکاری نمونه های آلوده
3
به آن بایستی در آزمایشگاه های با سطح ایمنی زیستی
صورت گیرد .این ميكروارگانيسم بر خالف بسیاري از اجرام
غير هاگ دار در مقابل عوامل فيزيكي و شيميايي نظیر دمای
باال ،خشکی و بسیاری از ضد عفونی کننده ها مقاوم مي باشد
و دوز عفونت زايي پایيني دارد .از نظر ايمني كوكسيال بورنتي
داراي دو فاز آنتي ژني غالب ناشي از تغييرات آنتي ژني در
ليپوپلي ساكاريد خود می باشد .مخازن تب کیو بسيار گسترده
و شامل پستانداران اهلی و وحشی ،پرندگان ،ماهیان ،خزندگان
و بندپایان می باشد .گاو ،گوسفند و بز منابع اصلی بیماری
برای انسان به شمار مي روند .بیماری در حیوانات بیشتر به
شکل تحت بالینی است اما امکان بروز نشانه بالینی به ویژه
اختالالت تولید مثلی نظیر سقط ،مرده زايي و ناباروری وجود
دارد .دامنه میزان سقط در میش و بز متغیر بوده و سقط اغلب
در انتهای دوره آبستنی و بدون عالیم بالینی خاصی اتفاق
می-افتد .به دنبال عفونت ،کوکسيال بورنتي در رحم و غدد
پستاني پستانداران ماده متمرکز می شود و طی زایمان طبیعی
یا غیر طبیعی از طریق مایعات و پرده های جنینی و همچنین
از طریق ادرار ،شیر و مدفوع به محیط دفع می شود .انتقال
عامل به انسان عمدت ًا از طریق آئروسل های آلوده می باشد
اما ممکن است در اثر مصرف شیر خام یا محصوالت لبنی
آلوده هم اتفاق افتد و بيماري به صورت حاد و مزمن نمایان
می شود .البته معموالً بدون نشانه است .در شکل حاد نشانه
های بیماری شبیه به آنفلوآنزا و با تب ،سردرد و درد عضالت
مشخص می شود که ممکن است با پنومونی و هپاتیت نیز
همراه گردد .در شکل مزمن آندوکاردیت دیده می شود که
ممکن است سال ها بعد از عفونت حاد بروز نماید .فاكتورهاي
ميزبانی به ويژه وضعیت سيستم ايمني ،اهميت زيادي در بروز
عاليم كلينيكي و عواقب بيماري تب کیو دارد .تب کیو به
عنوان یک بیماری شغلی در انسان نیز مطرح است و فراوانی
آن در افراد در تماس با حیوانات و پرندگان اهلی نظیر گاو،
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گوسفند ،بز ،سگ ،گربه ،کبوتر و بوقلمون و همچنین افراد در
تماس با محصوالت لبنی و پرسنل آزمایشگاه های مشغول به
کار بر روی کوکسیال بورنتی بیشتر می باشد .تشخيص تب
کیو از طریق روش هاي مستقيم و غير مستقيم انجام می شود.
روش هاي مستقيم نظير مشاهده عامل بيماري از طريق كشت
و جداسازي و يا واكنش زنجيره اي پلي مراز در آزمايشگاه
هاي خاص كه وسايل و تجهيزات خاص دارند قابل انجام مي
باشد .معموالً تحقيق بر روي بيماري تب کیو بر پايه آزمايشات
سرولوژي است .از جمله روشهای سرولوژی جهت تشخیص
بیماری میکروآگلوتیناسیون ،آزمایش تثبیت عناصرمکمل،
رادیوایمونواسی ،ایمونوفلورسانس ،الیزا و ایمونوبالتینگ می
باشد که در این ميان ،ايمونوفلورسانس به عنوان يك آزمايش
مرجع براي تشخيص سرمي بيماري تب کیو استفاده مي
شود و قادر است آنتي بادي عليه فاز  1و فاز  2کوکسیال را
مشخص نمايد .از طرفي اليزا به عنوان يك روش آسان و با
حساسیت و ویژگی نسبت ًا خوب می باشد و کیت های تجاری
آماده برای مصرف وجود دارند که آنتی بادی های ضد فاز 1
و  2را تشخیص می دهند و در بررسي هاي اپيدميولوژي به
وفور استفاده می شوند.اگرچه با توجه به شرایط آب و هوایی
و شکل پرورش حیوانات در کشور ،تب کیو می تواند یکی از
مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات محسوب
شود اما اطالعات اندکی درباره مخازن ،ناقلین و شیوع بیماری
و همچنین نقش آن روی سالمتی حیوانات در کشور و به ویژه
استان خوزستان وجود دارد .شیوع تب کیو در ایران در برخی
نقاط نظیرکرمان و تهران مورد بررسی قرار گرفته است اما
تاکنون مطالعه ای پیرامون اپیدمیولوژی این بیماری در استان
خوزستان انجام نگرفته است .لذا هدف از انجام مطالعه حاضر
بررسی شیوع بیماری تب کیو در گوسفند و تعیین فاکتورهای
تأثیر گذار می باشد تا با مشخص شدن شیوع بیماری ،انجام
برنامه کنترل بیماری در جمعیت دامی در دستور کار سیاست
گذاران بهداشتی قرار گیرد که این امر نیز به نوبه خود با کنترل
بیماری در جمعیت انسانی به همراه خواهد شد.
تفسير نتايج
طبق دستورالعمل شركت سازنده کیت ،اگر مقدار( )Value
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متوسط جذب نوري كنترل مثبت( )ODPCبيشتر از 0/350
و نسبت مقدار متوسط جذب نوري كنترل مثبت و كنترل
منفي( )ODNCبيشتر از  3باشد نشان دهنده صحت انجام
اليزا است كه در اين صورت براي هر نمونه درصد S/P
مطابق فرمول زير محاسبه و بر اساس درصد  S/Pتفسير نتايج
صورت گرفت.
× 100

()OD sample-OD negative control

()OD positive control-OD negative control

= S/p

 نمونه هایی که  S/Pآنها کمتر یا مساوي  40 %باشد از نظرآلودگي منفی تلقي گردید.
 نمونه هایی که S/Pآنها بيشتر از  40 %و کمتر يا مساوي 50 %باشند،مشکوک تلقي گردید.
 نمونه هایی که  S/Pآنها بيشتر از  50%و کمتر يا مساوی 80 %باشند مثبت تلقي گردید.
 نمونه هایی که  S/Pآنها بيشتر از  80 %باشند مثبت قویتلقي گردید.
تجزیه و تحلیل داده ها
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
 16به طور توصیفی و تحلیلی بررسی شدند به منظور تحلیل
4
داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،3آزمون مربع کای
 ،رگرسیون الجستیک ، 5آزمون tبرای دو نمونه مستقل، 6
آزمون کروسکال والیس 7و آزمون مان ویتنی 8استفاده گردید.
 α=0/05به عنوان سطح معنی دار آماری مد نظر قرار گرفت.
ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excelنسخه 2007
انجام گرفت.
نتایج
الف -توصیف جمعیت تحت بررسی
میانگین و انحراف معیار سن گوسفندان تحت بررسی به
ترتیب  2/88و  0/88سال بود .فراوانی نسبی گوسفندان با و
بدون سابقه سقط به ترتیب  29/1و  70/9درصد بود .فراوانی
نسبی نژاد لری و عربی به ترتیب  40/5و  59/5درصد بود.
ب -توزیع مقادیر دانسیته نوری
میانگین و انحراف معیار  SPبه ترتیب  19/22و ( 24/93فاصله
G A V D A R A N

اطمینان  )15/91-22/54 %95بود .در  50 ،25و  75درصد
نمونه ها به ترتیب  S/pکمتر از  7/49 ،2/92و  28/82بود.
در نمودار  4-1توزیع فراوانی مقادیر  SPو فراوانی موارد
منفی ،مشکوک ،مثبت و مثبت قوی ارائه گردیده است .آزمون
کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که توزیع مشاهدات مربوط
به  SPمتقارن نمی باشد(.)P>0/05
ج -شیوع سرمی تب کیو
شیوع سرمی تب کیو در گوسفندان تحت بررسی بطور کلی
 13/18درصد (فاصله اطمینان  8/71-17/65 %95درصد) بود.
شیوع در گوسفندان نژاد لری  15/73درصد (فاصله اطمینان
 8/13-23/33 %95درصد) و در گوسفندان نژاد عربی 11/45
درصد (فاصله اطمینان  5/95-16/95 %95درصد) بود.

شیوع در گوسفندان بدون سابقه سقط  0/64درصد (فاصله
اطمینان  0-1/89 %95درصد) و در گوسفندان با داشتن سابقه
سقط  43/75درصد(فاصله اطمینان 31/55-55/95 %95
درصد) بود.
شیوع در گوسفندان  1-2سال  14/47درصد (فاصله اطمینان
 6/57-22/37 %95درصد) ،در گوسفندان  2-3سال 17/07
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درصد (فاصله اطمینان  8/97-25/17 %95درصد) ،در
گوسفندان  3-4سال  6/38درصد (فاصله اطمینان %95
 0-13/38درصد) و در گوسفندان  4-5سال  6/67درصد
(فاصله اطمینان  0-19/27 %95درصد) بود.
د-نقش فاکتورهای میزبانی
د -1-نقش سن
در جدول شماره  4-1توزیع فراوانی موارد مثبت ارائه گردیده
است این جدول نشان می دهد که به ترتیب بیشترین و کمترین
موارد مثبت مربوط به دامنه سنی  2-3و  3-4سال است آزمون
مربع کای نشان می دهد ارتباطی بین سن و بیماری وجود
ندارد( .)P<0/05میانگین و انحراف معیار سن گوسفندان
سرم مثبت و منفی به ترتیب  2/79±0/77و  3/04±0/93سال
بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند(.)P<0/05
همچنین آزمون کروسکال والیس نشان داد تفاوت معنی داری
میان طبقات سنی از نظر  S/pوجود ندارد( .)P<0/05در
نمودار  4-2توزیع فراوانی مطلق موارد مثبت قوی ،مثبت،
مشکوک و منفی به تفکیک سن ارائه گردیده است .بررسی
چشمی این نمودار نشان می دهد که عمده موارد مثبت

و مثبت قوی محدود به رده سنی  1-2و  2-3سال است.
رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس ابتال بین
سن برحسب سال و بیماری ( 0/73فاصله اطمینان )0/46 -1/16 %95
است( )P<0/05و با افزایش  1سال شانس ابتال  %27کاهش
می یابد و سن  1/6درصد از تغییرات بیماری را توجیه می کند.
نمودار )4-2توزیع فراوانی مطلق موارد مثبت قوی ،مثبت،
مشکوک و منفی به تفکیک سن را نشان می دهد .
د -2-نقش نژاد
در جدول شماره  4-2توزیع فراوانی موارد سرمی مثبت به
تفکیک نژاد ارائه گردیده است بررسی این جدول نشان می
دهد که فراونی نسبی موارد مثبت در نژاد لری و عربی به
ترتیب  15/7و  11/5است که این اختالف از نظر آماری معنی
دار نمی باشد( .)P<0/05آزمون مان ویتنی نشان داد که تفاوتی
بین دو نژاد از نظر مقدار ( S/Pمیانگین و خطای معیار در
نژاد لری و عربی به ترتیب  19/32±2/54و)19/15±2/24
وجود ندارد( .)P<0/05در نمودار 4-3توزیع فراوانی مطلق
موارد مثبت قوی ،مثبت ،مشکوک و منفی به تفکیک نژاد ارائه
گردیده است بررسی چشمی این نمودار نشان می دهد که

در نمودار 4-4توزیع فراوانی مطلق موارد مثبت قوی ،مثبت،
مشکوک و منفی به تفکیک سابقه سقط ارائه گردیده است
بررسی چشمی این نمودار نشان می دهد که تمام موارد مثبت
قوی ،مشکوک و عمده موارد مثبت مربوط به گوسفندان دارای
سابقه سقط است .رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد
که شانس ابتال گوسفندان دارای سابقه سقط  120/56برابر
(فاصله اطمینان  )15/88 -915/49%95گوسفندان بدون سابقه
سقط است( )P>0/001و سابقه سقط  51/4درصد از تغییرات
بیماری را توجیه می کند.
د -4-نقش کلی فاکتورهای میزبانی
رگرسیون الجستیک چند متغیره نشان داد که سن ،نژاد و سابقه
سقط  51/9درصد از تغییرات بیماری را توجیه می کنند البته
تنها سابقه سقط تاثیر معنی داری روی ابتال دارد بطوری که با
کنترل سایر عوامل شانس ابتالی گوسفندانی که دارای سابقه
سقط هستند بیش از  117برابر گوسفندان بدون سابقه سقط
است .مدل مورد نظر  %87/7موارد را بدرستی(مثبت و منفی)

طبقه بندی نموده است.
بحث
تب کیو بعنوان یک زئونوز نوپدید و باز پدید در بسیاری از
کشورها من جمله ایران مطرح می باشد .اگرچه این بیماری
جنبه شغلی داشته و در افرادی که در تماس با حیوانات و
محصوالت آنها هستند فراوانی بیشتری دارد اما با توجه به
مقاومت باالی عامل بیماری زا در محیط و انتقال هوابرد،
امکان آلودگی سایر افراد جمعیت نیز وجود دارد و امروزه به
عنوان یکی از مخاطرات مهم سالمتی انسان بصورت طبیعی
و غیر طبیعی (بیوتروریسم) مطرح می باشد .بررسی متون نیز
نشان می دهد با توجه به اهمیت بیماری در طب انسانی و
حیوانی تحقیقات متعددی روی شیوع ،یافته های بالینی ،درمان
و واکسیناسیون این بیماری انجام گرفته است .اولين مطالعه
انجام گرفته در ایران بر روي بيماري تب کیو در سال 1955
و با روش ثبوت کمپلمان بوده است و در سال های اخیر نیز
شیوع بیماری در دام ها ،کنه ها و انسان در کرمان مورد بررسی

جدول  )4-1توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی کوکسیال بورنتی به تفکیک سن(سال)

جدول  )4-1توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت

و منفی کوکسیال بورنتی به تفکیک سن(سال)
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فراوانی موارد مثبت قوی در نژاد عربی بیشتر از لری است.
رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس ابتال نژاد
لری  1/44برابر (فاصله اطمینان  )0/66 -3/16%95نژاد عربی
است( )P<0/05و نژاد  0/7درصد از تغییرات بیماری را توجیه
می کند.
د -3-نقش سابقه سقط
در جدول  4-3شماره توزیع فراوانی موارد سرمی مثبت به
تفکیک سابقه سقط ارائه گردیده است بررسی این جدول نشان
می دهد که فراونی نسبی موارد مثبت در گوسفندان با و بدون
سابقه سقط به ترتیب  43/8و  0/6درصد است که این اختالف
از نظر آماری معنی دار می باشد( .)P>0/001آزمون مان ویتنی
نشان داد که تفاوت مقدار  S/Pدر گوسفندان با و بدون سابقه
سقط(میانگین و خطای معیار در با و بدون سابقه سقط به
ترتیب  49/97±3/31و )6/61±0/52وجود دارد(.)P>0/001
G A V D A R A N

نمودار  )4-3توزیع فراوانی مطلق موارد مثبت قوی ،مثبت،
مشکوک و منفی به تفکیک نژاد

G A V D A R A N

قرار گرفته است .مطالعه حاضر اولین مطالعه در جنوب غربی
کشور می باشد که شیوع سرمی تب کیو را در گوسفندان شهر
اهواز بررسی نموده است و ارتباط آن را با فاکتورهای میزبانی
نشان داده است .تعیین میزان شیوع بیماری و فاکتورهای
خطر باعث می شود که بار بیماری بر جمعیت برای مسئولین
بهداشتی نمایان گردد و امکانات و تجهیزات الزم جهت کنترل
و پیشگیری مشخص شود ضمن ًا اولویت های پژوهشی نیز
مشخص شود.
نتايج مطالعه حاضر ،نشان داد كه آنتي بادي عليه کوکسیال
بورنتی در گوسفندان ماده شهر اهواز وجود دارد و شیوع سرمی
آن  13/2درصد است .در بررسی که در جنوب شرقی ایران
روی سرم  85رأس گوسفند که از  10گله جمع آوری شده
بود شیوع سرمی به روش الیزا  29/42درصد گزارش گردیده
است .اختالف مشاهده شده ممکن است به علت متفاوت بودن
شرایط آب و هوایی دو منطقه باشد .با توجه به این که انتقال
کوکسیال بورنتی عمدت ًا از طریق آئروسل های آلوده انجام می
گیرد و شرایط آب و هوایی خشک کرمان باعث می شود
که این آئروسل ها به علت از دست دادن آب و سبک شدن
برای مدت طوالنی در هوا معلق و مسافت طوالنی طی کنند
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جدول  )4-3توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی کوکسیال بورنتی به تفکیک سابقه سقط

پژوهشی شیوع سرمی به روش ایمنوفلورسانس در گوسفند
( 554رأس) و بز ( 61رأس) به ترتیب  10/4و  6/5درصد
گزارش شد .در بررسی در آلبانی شیوع سرمی تب کیو در
گوسفند و بز ( 1085نمونه) و گاو ( 571نمونه) به روش
الیزا به ترتیب  9/8و  7/9درصد گزارش گردیده است .شیوع
سرمی در گوسفند و بز به روش الیزا در هلند  2/4و 7/8
درصد گزارش گردیده است .شیوع سرمی در کبک کانادا در
گوسفند  ، %41در شرق ترکیه در گوسفند  %11و در گاو ، %6
در آمریکا در بز  ، %41در گوسفند  %17و در گاو  %3گزارش
گردیده است .در آلمان  7/8درصد از  21191رأس گاو تست
شده 1/3 ،درصد از  1346رأس گوسفند تست شده و 2/5
درصد از  278رأس بز تست شده مثبت بوده است و در قبرس
نمودار )4-4توزیع فراوانی مطلق موارد مثبت قوی ،مثبت ،شیوع آنتی بادی ضد آنتی ژن فاز  2به روش ایمنوفلورسانس
غیر مستقیم در بزها  48/2درصد ،در گوسفندان  18/9درصد
مشکوک و منفی به تفکیک سابقه سقط
و در گاوها  24درصد بوده است .در ایران شیوع سرمی در
و موجب آلودگی شوند .این در حالی می باشد که شرایط آب بزها بطور معنی داری بیشتر از گاوها ( 65/78درصد نسبت به
و هوایی اهواز و وجود رطوبت باال ،باعث جذب آب بوسیله  10/75درصد) بوده است .در آمریکا شیوع سرمی در بزها به
آئروسل ها و رسوب سریع آنها می شود .ضمن ًا حجم نمونه طور معنی داری بیشتر از گوسفندان و گاوان ( به ترتیب41/6
نیز می تواند در این اختالف تأثیر داشته باشد و حجم نمونه  16/5 ،و  3/4درصد) بوده است .شیوع سرمی در چاد به
کم (بررسی کرمان) باعث می شود برآورد صحیحی از بیماری روش الیزا  11درصد گزارش شده است .تفاوت مشاهده شده
انجام نشود و نهایت ًا اینکه بایستی به نژاد ،اندازه گله و وضعیت در میزان شیوع در نقاط مختلف جهان ممکن است به علت
مدیریتی نیز به عنوان عوامل تأثیر گذار توجه داشت .مطابق تفاوت در وضعیت آب و هوایی و مدیریتی ،روش تشخیصی،
با بررسی انجام شده شیوع سرمی کوکسیال بورنتی به روش اندازه گله و روش نمونه گیری و حجم نمونه مورد بررسی
9
الیزا در ساردینیا ایتالیا در گوسفند (تعداد نمونه  )7194و بز باشد.
(تعداد نمونه )2155به ترتیب  %9و  %13گزارش نمودند .در در آزمایشی شیوع سرمی تب کیو در استرالیا در گاو (329
52
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نمونه) و گوسفند ( 50نمونه) به روش الیزا بررسی گردید
و نشان داده شد که شیوع در گاو  0/61و در گوسفند صفر
درصد است این درحالی است که در بررسی مدفوع و ادرار
این گاوها به روش  qPCRبه ترتیب شیوع  4/3و  3/6درصد
و در بررسی مدفوع گوسفندان شیوع  12درصد بوده است.
این تفاوت به این علت می باشد که کوکسیال بورنتی در پستان،
رحم ،روده و کلیه حیوانات جایگزین شده و حیوان بدون
داشتن تیتر سرمی ،کوکسیال را از طریق مدفوع ،ادرار و شیر
دفع می نمایند ضمن ًا بایستی توجه داشت حساسیت PCR
نسبت به الیزا بیشتر است ،اما در بین تست های سرولوژیک،
الیزا  ،به دلیل داشتن حساسیت باال و سهولت در انجام نسبت
به سایر روش های تشخیصی ارجحیت دارد و معموالً در
بررسی های اپیدمیولوژیک استفاده می شود.
بررسی حاضر نشان داد شیوع در گوسفندان نژاد لری و عربی
به ترتیب  15/73و  11/45درصد است و شانس ابتالی نژاد
لری  1/44برابر نژاد عربی است اما نژاد تنها  0/7درصد از
تغییرات بیماری را توجیه می کند( )P<0/05بنابراین به نظر
می رسد که نژاد به عنوان یک فاکتور خطر برای تب کیو
مطرح نباشد .بررسی توزیع سنی شیوع نشان داد که شیوع در
گوسفندان  1تا  3سال نسبت به  3تا  5سال فراوانی بیشتری
دارد و با افزایش  1سال به سن ،شانس ابتال  27درصد کاهش
می یافت( )P<0/05و سن تنها  1/6درصد از تغییرات بیماری
را توجیه می کند .در آزمایش که در سال  2010انجام شد،
شیوع سرمی تب کیو را در ترکیه در گوسفند به روش الیزا
( 743نمونه)  %20گزارش نمودند البته برای تفکیک موارد
مثبت و منفی نقطه برش 10را  20درصد انتخاب نموده بودند
این درحالی است که در بررسی حاضر نقطه برش به توصیه
شرکت سازنده 50 ،درصد بوده است .آنها نشان دادند که شیوع
در گله های بزرگ به طور معنی داری بیشتر از گله های
کوچک است و شیوع در گوسفندان زیر  10ماه 1 ،ساله (یکبار
زایش) و  2ساله (دوبار زایش) به ترتیب  28 ،13و  19درصد
است و تفاوت معنی داری میان سنین مختلف از نظر شیوع
وجود دارد .این یافته ها با بررسی حاضر هم خوانی دارد و به
نظر می رسد چرخه کوکسیال در جمعیت جوان گله ها رخ می
دهد و پاسخ آنتی بادی بعد از شروع عفونت به تدریج کاهش
می یابد .بنابراین پیشنهاد می شود که میش ها قبل از ورود به
سن تولید مثل علیه تب کیو واکسینه شوند تا موارد سقط و
همچنین دفع باکتری از طریق ترشحات به محیط کاهش یابد.
شیوع در گوسفندان دارای سابقه سقط( )%43/7نسبت به بدون
سابقه سقط( )%0/64بطور معنی داری بیشتر بود و شانس
ابتالی گوسفندان دارای سابقه سقط  120/56برابر گوسفندان
بدون سابقه سقط بود و سابقه سقط  51/4درصد از تغییرات
بیماری را توجیه می کند( .)P>0/001به نظر مي رسد كه
کوکسیال بورنتی می تواند به عنوان یکی از عوامل مسبب سقط
در گوسفندان این منطقه مطرح باشد و پیشنهاد می شود که در
تحقیق دیگری اقدام به جستجوی کوکسیال بورنتی در جنین
G A V D A R A N

های سقط شده گوسفند با روش  PCRگردد .مطابق با بررسی
حاضرارتباط معنی داری میان سقط و شیوع سرمی در گاو در
ایتالیا گزارش شده است و شیوع سرمی تب کیو در گاوان
مبتال به سقط و گاوان سالم به ترتیب  44/9و  22درصد بوده
است همچنین شیوع در گاوهایی که در ثلث آخر آبستنی بوده
اند بیشتر بوده است .محققین در هند شیوع سرمی تب کیو
را به روش الیزا در حیوانات مبتال به اختالالت تولید مثلی
بررسی نمودند و نشان دادند که شیوع در گاو  ،%11/36در
گاومیش  ،%18/18در گوسفند  %9/3و در بز  %5/66است.
شیوع کوکسیال در جنین های سقط شده گاومیش در ایتالیا
 8/53درصد بوده است .بررسی انجام گرفته در اسپانیا نشان
داد ارتباط معنی داری میان سابقه سقط و شیوع سرمی در
گوسفند ،بز و گاو گوشتی وجود ندارد و شیوع سرمی در
گوسفند و بز بالغ به طور غیر معنی داری بیشتر از  1ساله ها
بوده است اما در تلیسه و گاوهای بالغ شیوع سرمی تفاوتی
نداشته است .در مطالعات انجام گرفته در ژاپن شیوع سرمی
تب کیو در گاوهای مبتال به اختالالت تولید مثلی 78/9 ،84/3
و  60/4درصد و در گاوهای سالم  25/4 ،46/6 ،29/2و 16/9
درصد و در گوسفند ،بز و سگ به ترتیب  23/5 ،28/1و 15
درصد بوده است.
مطالعات پراکنده انجام شده در ایران نشان می دهد که تب
کیو ،یک بیماری اندمیک در ایران می باشد و نقش آن در
تهدید سالمتی حیوانات و انسان ،به خاطر فراوانی موارد تحت
بالینی و عدم تمایز موارد بالینی از بیماری هایی نظیر تب مالت
و آنفلوآنزا ،بسیار دست کم گرفته شده است .برای مثال شیوع
سرمی فاز  1و  2تب کیو در انسان های مبتال به تب در بردسیر
کرمان در سال  2010به روش الیزا نسبت ًا باال و به ترتیب 24
و  36درصد بوده است .مطالعه حاضر نشان می دهد که شیوع
تب کیو در جمعیت گوسفندان نسبت ًا قابل توجه و در گوسفندان
دارای سابقه سقط و همچنین گوسفندان جوان بسیار باالتر
است .بنابراین بایستی به عنوان یکی از عوامل مسبب سقط در
گوسفند توسط دامپزشکان و سیاست گذاران بهداشتی مورد
توجه قرار گیرد .واکسیناسیون ،عامل بسیار مهمی در پیشگیری
و کنترل بیماری محسوب می گردد .کارایی واکسیناسیون دام
ها علیه تب کیو در مطالعات قبلی به اثبات رسیده است بطوری
که کاربرد واکسن تب کیو باعث کاهش سقط و کاهش و یا
قطع دفع باکتری از راه ترشحات شده است .با توجه به اینکه
راه آلودگی انسان و حیوانات تنفسی -گوارشی است بایستی
با واکسیناسیون حیوانات علیه تب کیو و بهسازی محیط از
پیدایش آئروسل های آلوده جلوگیری و با پاستوریزاسیون شیر
امکان انتقال باکتری از راه محصوالت لبنی منتفی شود.
6.Independent samples t test
7. Kruskal-Wallis test
8.Mann-Whitney U test
9 .Sardinia
10 .Cut off

Q Fever
Coxiella burnetii
Kolmogorov-Smirnov test
Chi square test
Logistic regression

فصلنامه گاوداران شماره چهل

1.
2.
3.
4.
5.

تابستان 94

53

کالسهای هفتگی آموزشی

مدیریت تغذیه و تولید مثل گاوهای شیری در دوره انتقال
دکتر محمد نوروزی  26 ............................................................................مرداد

دوره انتقال به دورهای گفته میشود که گاو با شدیدترین تنشهای هورمونی و متابولیکی مواجه است .حداقل محدودهای که

برای این دوره در نظر گرفته میشود فاصله سه هفته قبل تا سه هفته بعد از زایمان است .مدیریت گاو در این دوره بسیار
بحرانی است و نباید با مدیریت نادرست باعث شویم که گاو عالوه بر تنشهای نامبرده با تنش تغذیهای و گوارشی نیز

جنبه های اقتصادی استرس گرمایی در پرورش گاوهای شیری

مواجه شود .زیرا مجموع این تنشها توان ایمنی گاو را کاسته و او را مستعد انواع بیماری های متابولیکی خواهد نمود .بروز

جناب آقای دکتر عباسعلی ناصریان 5.............................................................مرداد

تولید گاوهای شیری طی چند دهه گذشته چند برابر شده است .افزایش مصرف غذا باعث افزایش سوخت و ساز و تولید
حرارت بیشتر در حیوان می گردد .روند گرم شدن زمین نیز دفع حرارت به محیط توسط حیوان را دچار مشکل نموده است.

بیماریهای متابولیکی در این دوره حساس ،موجب بروز خسارات اقتصادی برای واحد خواهد شد که جبران آن شاید چندین
ماه زمان نیاز داشته باشد و یا حتی ممکن است قابل جبران نبوده و میزان حذف اجباری را در گله افزایش دهد.

مجموع تحوالت فوق باعث ایجاد پدیده تنش گرمایی در فصول گرم سال در صنعت گاو شیری شده است که باید منجر به
مدیریت مناسب گردد ،زیرا بررسی ها نشان می دهد بسته به شدت گرما و میزان رطوبت نسبی این هزینه به ازای هر رأس گاو

در سال می تواند تا پانصد هزار تومان افزایش پیدا کند .تنش گرمایی از طریق کاهش تولید شیر ،عملکرد تولید مثلی و حذف

گاوها باعث کاهش سوددهی گله می گردد .بنابراین ،مدیریت واحد پرورش گاو شیری می بایست با ایجاد تأسیسات مناسب و
استفاده از تجهیزات کارآمد در ماه های گرم سال در ایجاد محیط مناسب ( 5تا  24درجه سانتیگراد) تالش نماید.

در سالهای اخیر افزایش سریعی در تولید و عرضه محصوالت ارگانیک در بسیاری از کشورها رخ داده است .از جمله
بیوتیک و مواد شیمیایی مضر و تولید شده بدون استفاده از گیاهان تراریخته اشاره نمود .در ایران ،تمایل روز افزون مردم

جناب آقای دکتر مرتضی کردی 12 ..............................مرداد

افزايش سطح آگاهي مصرف کنندگان درباره سالمتي بدن و افزايش عالقمندي آنها نسبت به خريد محصوالت
لبني غني شده با اسيدهاي چرب اُمگا ،3باعث شده تا محققان تغذیه دام نیز به موضوع دستکاری تولیدات دامی

از جمله ترکیب اسيدهای چرب شير ،متناسب با نیاز مصرف کنندگان توجه بیشتری نشان دهند .ترکیب اسیدهای چرب شیر

به فاکتورهای مختلف درونی (مرحله شیردهی ،آبستنی ،نژاد) و بیرونی (تغذیه ،فصل و دما) وابسته است .با توجه به اینکه
اثرات نژادی مؤثر بر ترکیب اسیدهای چرب شیر محدود هستند ،ساده ترین روش برای تغییر نسبت اسیدهای چرب شیر،
مکمل سازی جیره گاوها با روغن های غیر اشباع می باشد .دانه کتان دارای باالترین سطح غلظت اسیدهای چرب اُمگاتری (به
ویژه آلفالینولنیک اسید) در بین دانه های روغنی می باشد که استفاده از آن در جیره گاوهای شیری می تواند موجب افزایش
غلظت اسیدهای چرب اُمگاتری و  CLAدر شیر شود ،که این اسیدهای چرب دارای خاصیت ضد سرطانی و بیماری های قلبی
عروقی بوده و به ارتقای سیستم سالمت مصرف کننده کمک زیادی می کنند.

به استفاده از فرآوردههای دامی عاری از آنتیبیوتیک ،که در مواردی به اشتباه «ارگانیک» در نظر گرفته میشود ،تایید کننده

این مهم میباشد .خریداران شیر و گوشت ارگانیک بر این باورند که این محصوالت به لحاظ کیفی و سالمت مطلوبتر از

محصوالتی هستند که به شیوه معمول تولید می شوند .هدف از کشاورزی ارگانیک «ایجاد سیستمهای تولیدی به هم پیوسته،
انسان دوستانه و پایدار به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی» است.

مشکالت گاوهای پر تولید در دوره انتقال و راهکارهای کاهش آن
دکتر محمد جواد ضمیری 9 ..................................................................................................شهریور

هدف اصلي پرورشدهندگان گاوهاي شيري ،بيشينه كردن درآمدهاي به دست آمده از فروش شير و گوساله است .باور

عمومي براين است كه براي رسيدن به اين هدف ،گاو بايد هر سال يك گوساله بزايد؛ براين پايه ،يك چرخة فرضي توليدي-
توليدمثلي با تناوب تقريبي  ٣٦٥روز ،چرخهاي آرماني در نظر گرفته شده است .در اين چرخه ،گاو براي نزديك به  ٣٠٥روز

مدیریت  ،پیشگیری و درمان بحران اسهال در گوساله های شیرخوار

شير توليد ميكند و براي  ٦٠روز خشك ميشود و الزم است كه در فاصلة  ٦٠تا  ٨٠روزگي پس از زايش ،آبستن شود .پس
از زايش ،توليد شير ،بتدريج افزايش مييابد و پس از رسيدن به اوج شيردهي كاهش مييابد.

دکتر شهاب صدری  19 ....................................................................................................مرداد

گوساله ها ی یک فارم پیشکش کننده ی نسل آتی گاو های شیری در همان واحد تولیدی می باشند مدیریت صحیح آنها در
دوران بحرانی تولد تا سه ماهگی سبب باال بردن سالمت ،تولید ،توسعه و در نهایت افزایش سود ساالنه ی گاوداری می گردد.

این مدیریت سخت  ،چالش برانگیز و هزینه بر خواهد بود و در عین حال در صورت اجرای دقیق بند های آن از قبیل کارگران

،تغذیه ،بستر ،تجهیزات ،واکسیناسیون و حفظ سالمتی گوساله ها می تواند به صورت یک سرمایه گذاری  ،تضمین کننده ی
تولید و حفظ سود گاوداری با رشد معنی دار گردد .یکی از بزرگترین تهدیدهای گوساله های شیری سندرم اسهال است که

زیان های اقتصادی ناشی از آن که مهمترین آنها به دنبال کاهش نرخ رشد  ،افزایش حذف و یا ورود تلیسه هایی با وضعیت
بدنی نامطلوب به گله اتفاق می افتد گاهی می تواند حتی باعث نرخ منفی در سوددهی فارم گردد.

54

دکتر محسن ساری  2 ................................................................................................شهریور

مهمترین دالیل این افزایش میتوان به درخواستهای فزآینده مصرف کنندگان برای مواد خوراکی عاری از هورمون ،آنتی

استفاده از دانه کتان در تغذیه گاوهای شیری
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توليد شير نژادهاي اصيل شيري ،در پي اجراي برنامههاي بهنژادي ،افزايش چشمگيري داشته ا ّما همزمان ،با كاهش باروري
همراه بوده است .علّت اصلي اين كاهش باروري ،بروز دشواريهايي در فرآيند تخمكريزي است كه ديرتر آبستن شدن و

افزايش فاصلة گوسالهزايي را در پي دارد .بدين ترتيب ،درآمد گاودار به علّت كاهش توليد شير ساليانه ،كاهش فروش گوساله،

هزينههاي درمان و افزايش دفعات تلقيح مصنوعي ،كاهش مييابد.
به طور كلّي ،در فاصله  ٣تا  ٢هفته پيش از گوسالهزايي و  ٢تا  3هفته پس از آن نياز بدن به انرژي افزایش مييابد ا ّما كاهش

مصرف خوراك موجب بروز تعادل منفي انرژي ميشود .محدوديت مصرف مادة خشك و ناهنجاريهاي رشد و تكامل
فوليكولها از سازههاي اساسي مؤثر بر كاهش باروري (تأخير در آبستني گاو) هستند.

G A V D A R A N

فصلنامه گاوداران شماره چهل

تابستان 94

55

کالسهای هفتگی آموزشی

کربوهیدرات های محلول و چربی غیراشباع :راهکاری برای بهبود تخمیر شکمبه و عملکرد
شیردهی در گاوهای شیری
دکتر علی رزاقی  16 ...............................................................................................................................................شهریور

مطالعه حاضر برای بررسی مصرف جیره های با غلظت های مختلف قند محلول و منبع چربی گیاهی (دانه آفتابگردان) بر

الگوی تخمیر شکمبه ،عملکرد شیردهی و پروفایل اسیدهای چرب شیر گاوهای اوایل شیردهی انجام شد .هشت رأس گاو
هلشتاین به صورت آزمایش فاکتوریل  2×2در قالب طرح مربع التین  4×4تکرار شده به جیرههای آزمایشی شامل  )1جیره

با قند پایین (بدون ساکارز یا دانه آفتابگردان) )2 ،جیره با قند پایین و  8درصد دانه آفتابگردان )3 ،جیره با قند باال حاوی 4

درصد ماده خشک ساکارز و  )4جیره با قند باال حاوی ساکارز و دانه آفتابگردان اختصاص داده شدند.

بررسی استفاده از علوفه آبیاری شده با فاضالب در تغذیه دام

دکتر سید هادی ابراهیمی و مهندس زهره زرنگار

رشد روزافزون جمعيت و توسعه سريع صنايع سبب افزايش مصرف و باطبع آن توليد فاضالب در بخش هاي شهري شده اند.
از سوی دیگر به دليل كمبود منابع آبي ،به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشک از جمله در كشور ايران ،استفاده از فاضالب
تصفيه شده در آبياري فضاي سبز و كشاورزي ،امری قابل توجیه می باشد .بخش كشاورزي اولين مصرف كننده فاضالب
شهری و صنعتی می باشد .پس از آن بخش صنعت بيشترين بهره گيري از اين منابع غیر طبیعی را دارد .با توجه به اینکه
گیاهان علوفه ای بخش عمده جیره غذایی دام ها را تشکیل می دهند ،اطمینان از سطح استانداردهای تصفیه فاضالب مورد
استفاده و آگاهی از اثرات آن بر سالمت گیاهان و محیط زیست امری ضروری می باشد .تركيبات شيميايي موجود در برخي از
فاضالب ها ممكن است موجب تخريب روزنه هاي سطح خاك و به حداقل رساندن نفوذ آب و همچنین هوا در منافذ خاك گردد.
در حیوانات تغذیه شده با محصوالت زراعی دارای بار باکتریایی زیاد و پاتوژن های انگل  ،هیچ نشانی از بیماری و عفونت
مشاهده نشد .شواهد نشان دادند که هیچ خطری سالمتی مصرف کنندگان محصوالت دامی تغذیه شده با گیاهان آبیاری شده
با فاضالب را تهدید نمی کند .در راستای استفاده از فاضالب در بخش کشاورزی کنترل مشکالت مربوط به خاک ،گیاه و خطر
سالمتی بخصوص برای سبزیجات و گیاهان خام خوراکی مطالعات بیشتری را طلب می کند.

56

فصلنامه گاوداران شماره چهل تابستان 94

G A V D A R A N

