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جدول  7؛ رابطه درصد فحل يابي به بازدهي تشخيص فحلي
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محاسبه بازده تشخيص فحلي

1

زير 50

مساله حاد است

2

 65ـ 50

مساله در حد متوسط

3

 80ـ 66

بازدهي قابل قبول

4

باالي 80

بازدهي عالي

درصــد فحلــي هــاي ديــده شــده را مــي تــوان

شــده در جــدول شــماره  7آمــده اســت .صاحبــان

درصد فحلي هاي تشخيص داده شده

هــاي تلقيــح در گلــه را محاســبه كنيــم و ســپس

بايــد در روش تشــخيص فحلــي خــود تجديــد نظــر

را نشــان دهــد و بــه صــورت ذيــل محاســبه

بصــورت زيــر تخميــن زد  :ابتــدا متوســط فاصلــه
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اعــداد را بــا جــدول  6مقايســه كنيــم .متوســط

فاصلــه تلقيحــات عبارتســت از فاصلــه بيــن اوليــن
تلقيــح و آخريــن تلقيــح منجــر بــه آبســتني
تقســيم بــر تعــداد كل تلقيحــات .بــراي ايــن
منظــور از فرمــول زيــر اســتفاده مــي كنيــم :

بــازده تشــخيص فحلــي مــي توانــد بصــورت درصــدي از فحلــي هــاي ديــده شــده بيــان شــود (تعــداد كل دفعاتــي كــه گاو در حالــت
فحلــي ديــده شــده) كــه بســتگي دارد بــه شــدت و دقــت در تشــخيص فحلــي.

1

شــدت فحــل يابــي ( )Heat detection intensityتخمينــي از دقــت يادداشــت هــاي مربــوط بــه فحــل يــاب

در دفتــر يــاد داشــت روزانــه مــي باشــد .ارزيابــي ايــن دقــت بــا مقايســه آمــار گاوهائــي كــه فحــل تشــخيص
داده نشــده بودنــد و در واقــع فحــل هــم نبودنــد امــكان پذيــر مــي باشــد .ايــن نــوع دقــت بســتگي كامــل بــه

14

ميــزان وقتــي دارد كــه فحــل يــاب بــراي ايــن كار صــرف مــي كنــد.
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مــي دهــد .ايــن حساســيت را ميتــوان از تعــداد گاوهائــي كــه فحــل تشــخيص داده شــده انــد و در واقــع فحــل

مــي باشــند تعييــن كــرد.

3

همچنانكــه شــدت فحــل يابــي افزايــش پيــدا مــي كنــد ،دقــت فحــل يابــي كمتــر مــي شــود .مثــا اگــر شــدت
فحــل يابــي بيشــتر از  %85باشــد دقــت فحــل يابــي بــه شــدت كاهــش پيــدا مــي كنــد.

بعنــوان مثــال اگــر در گلــه اي  DO = 140و

كننــد (بخــش  .)6مشــكالت در حــد متوســط ممكن

اســت بــه دليــل نديــدن فحلــي در گاوهــاي معينــي
باشــد .در ايــن مــورد مطالعــه داده هــاي مربــوط

بــه تــك تــك گاوهــا مــي توانــد بــه مــا كمــك
كنــد  .گاوهــاي دچــار آنســتروس و يــا گاوهــاي
داراي مشــكالت دســت و پــا ،داراي فحلــي هــاي

قابــل ديــد نيســتند.

دربعضــي از گلــه هــا بــا اينكــه فحــل يابــي

عالــي اســت ولــي بــاروري پايينــي دارنــد (S/

متوســط  DFS = 75و  S/conc - 1 = 2.6باشــد

 concبــاالي )2كــه نشــانگر مشــكلي در دقــت

( .)140-75( ÷ )2/6-1وقتــي  BIرا بــا جــدول 6

كــه بعنــوان فحــل مــي آورنــد در حقيقــت فحــل

يعنــي  50درصــد فحلــي ديــده مــي شــود و 50

پروژســترون شــير را در روز تلقيــح انــدازه گيــري

راهنمــاي تفســير درصــد فحلــي هــاي ديــده

قــرار داد ( بخــش .)9

فاصلــه تلقيحــات يــا  BIبرابــر اســت بــا = 41

تشــخيص فحلــي اســت (يعنــي اينكــه گاوهايــي را

مقايســه مــي كنيــم عــدد  41برابــر اســت بــا %50

نيســتند) .بــراي ايــن امــر مــي تــوان ميــزان

درصــد از ديــد فحــل يــاب هــا مخفــي مــي مانــد.

كــرد و لــذا دقــت فحــل يابــي را مــورد ارزيابــي

مــي شــود :تمامــي تلقيحــات و فحلــي هــاي
گــزارش شــده در گاوهــاي واجــد شــرايط در

يــك دوره معيــن را ضربــدر عــدد  2100كــرده
( )2100=100´21و حاصــل ضــرب را تقســيم بــر

روزهــاي ســيكل فحلــي درگاوهــاي واجــد شــرايط

در همــان دوره مــي كننــد .گاوهــاي واجــد شــرايط
عبارتنــد از آنهائــي كــه دوره صبــر اختيــاري را
گذرانــده و داراي تعــداد فحلــي هــاي مشــخصي در

دوره مذكــور مــي باشــند كــه شــامل:

-1

گاوهــاي تلقيــح نشــده و

گاوهائــي ميشــوند كــه حتمــا
آبســتن نيســتند.

-2

گاوهائــي كــه تلقيــح شــده ولــي

آبســتنی آنــان تاييــد نشــده

اســت بايــد بــه صــورت زيــر

محاســبه شــوند:

روزهاي دوره مورد محاسبه تا اخرين تلقيح ( +روزهاي بعد از آخرين تلقيح ´ ميزان گيرائي تلقيحات).
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2

دقــت فحــل يابــي ( )Heat detection accuracyاصطالحــي اســت كــه ميــزان حساســيت فحــل يابــي را نشــان

)( -DFS]/(S/Conc – 1متوسط = [) DOفاصله تلقيحات))B.I.

گلــه هائــي كــه داراي مشــكالت حــاد هســتند

ايــن معيــار مــي توانــد شــدت تشــخيص فحلــي
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نويسنده :دكتر امير هوشنگ فالح راد
عضو هيات علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد

رديف

درصد فحلي هاي مشاهده شده

سطح بازدهي تشخيص فحلي

ميــزان گيرائــي )(Conception rate

تمامــي گاوهــا وجــود دارد كــم كــرده و

افزايــش در درصــد فواصــل بيــن فحلــي

صــورت محاســبه مــي شــود كــه

تلقيحــات بــه ازاء آبســتني هــر گاو

نشــان دهنــده دقــت تشــخيص فحلــي يــا

در يــك دوره معيــن بــه ايــن

عــدد يــك را تقســيم بــر تعــداد

تلقيحــات بــازاء آبســتني بــراي

تمامــي گاوهــا مــي كنيــم.

-3

روزهائــي كــه گاوهــاي مــاده در

يــك دوره بــا گاونــر نيــز بــوده
انــد بايــد محاســبه شــود.

-4

بــازاء هــر بــار اســتفاده از PGF2a

بايــد  7روز بــه روزهــاي ســيكل
فحلــي اضافــه كــرد .هــدف ايــن
اســت كــه بيــش از  %70فحلــي

هــا را تشــخيص دهيــم.

محاسبه ميانگين فاصله بين فحلي ها

نمايانگــر شــدت تشــخيص

فحلــي مــي باشــد و بــراي محاســبه آن دو
روش

-1

وجــود

دارد.

روش مستقيم

•شــدت تشــخيص فحلــي هــاي جديــد
در گاوهــاي بــاز داراي ســيكل كــه در

حــال حاضــر در گلــه وجــود دارنــد.

•حداقــل دو فحلــي بايــد در آمــار هــر گاو
وجود داشــته باشــد.

•روش محاســبه بــه ايــن صــورت اســت
كــه مجموعــه تمامــي فواصــل بيــن

فحلــي تــا پايــان دوره بايــد بــر تعــداد
كل فواصــل بيــن فحلــي تــا پايــان دوره

تقســيم شــود

-2

روش غير مستقيم

•آمــار توليــد مثلــي از گاوهــاي مختلــف

آبســتن)  1 -مــي شــود.

امــكان مــرگ جنيــن در مراحــل اوليــه رشــد

در ايــن روش اوال گاوهــاي بــاز از آمــار حــذف

مــي باشــد.

آبســتني بــراي تمامــي گاوهــا بــه كار رفتــه

 42روزه

تخميــن مــا خواهــد بــود كــه ســبب كاهــش

بــوده و ميــزان قابــل قبــول آن بيــن  6بــه 1

در اينجــا هــدف رســيدن بــه عــددي كمتــر از

 1نشــانگر عــدم موفقیــت و ناکافــی بــودن

مــي شــود ،ثانيــا اگــر تعــداد تلقيحــات بــه ازاء

نســبت ســيكل هــاي  21روزه بــه ســيكل هــاي

انــد ،تعــداد فواصــل بيــن فحلــي هــا مــازاد بــر

نمايانگــر شــدت تشــخيص فحلــي

ميانگيــن فواصــل بيــن فحلــي مــي شــود.

الــي  4بــه  1مــي باشــد .عملكــرد زيــر  4بــه

 30روز مــي باشــد.

شــدت فحــل يابــي اســت.

ميزانتشخيصفحلي()Heatdetectionrate

محاســبه در صــد گاوهائــي كــه  60روز بعــد از

بــراي انــدازه گيــري شــدت فحلــي

زايمــان فحلــي نشــان مــي دهنــد

بــه كار مــي رود و بــه صــورت زيــر محاســبه

اين محاســبه نشــانگر شــدت تشــخيص

 21 ´ 100تقســيم بــر ميانگيــن فاصلــه بيــن

تمامــي فحلــي هائــي اســت كــه در دوره صبــر

هــدف رســيدن بــه ميزانــي بيــش از %70

اتفــاق مــي افتــد VWP .دوره اي اســت كــه دامــدار

نحوه پخش فواصل بين فحلي

بطــور معمــول ايــن فحلــي هــا در دفتــر مربوطــه

مــي شــود:

فحلــي مــي باشــد و الزمــه آن يادداشــت كــردن

فحلــي هــا در دوره مــورد نظــر .در اينجــا

اختيــاري ()Voluntary Waiting Period; VWP

مي باشد.

بــه اختيــار گاوهــاي فحــل را تلقيــح نمــي كنــد.

نشــانگر دقــت و شــدت فحــل يابــي مــي

باشــد .اهــداف مــورد نظــر در يــك گاوداري
نمونــه و تقســيمات فواصــل بيــن فحلــي بــه

ثبــت نمــي شــود .طريقــه محاســبه بــه صــورت

ذيــل اســت:

كمتر از  3روز
 17-3روز
 24-18روز

2

 19الي  26روز

مشكل در حد متوسط

3

باالي  26روز

مشكل شديد

تعــداد گاوهائــي كــه حــد اقــل

يــك بــار فحلــي ثبــت شــده در  60روز اول

شــير دهــي دارنــد تقســيم بــر تعــداد كل

گاوهائــي كــه در روز شــصتم شــير دهــي
هســتند كــرده و حاصــل را در  100ضــرب

مــي كنيــم .هــدف ايــن اســت كــه در ايــن روز

بــه رقــم  %75برســيم.

متوسط فاصله زماني تا اولين فحلي

ايــن فاصلــه نشــانگر شــدت

تشــخيص فحلــي مــي باشــد .و الزمــه آن

يادداشــت كــردن تمامــي فحلــي هائــي اســت
محاســبه بــه صــورت ذيــل اســت:

مجموعــه روز هــاي طــي شــده از شــروع شــير

عملكرد مورد انتظار
كمتر از %5

كمتر از %10
%60

كمتر از %10

دهــي تمامــي گاوهائــي كــه اوليــن فحلــي در

طــول يــك دوره معيــن نشــان داده انــد تقســيم
بــر تعــداد گاوهائــي كــه در آن دوره اوليــن فحلــي

روز هائــي كــه تــا اوليــن تلقيــح بــراي

تلقيحــات از  120روز تــا  60روز

اينكــه در چــه موقعــي بعــد از زايمــان تخمدانهــا

قبــل از تاريــخ فعلــي (جهــت

فعــال مــي شــوند و اينكــه چــه تعــداد فحلــي هــا

تشــخيص حاملگــي) تقســيم

از ديــد مخفــي باقــي مانــده اســت .بــراي تعييــن

بــر تعــداد تلقيحــات منجــر

متوســط  DFSبايــد بــه ايــن صــورت عمــل كــرد كه

بــه آبســتني در همــان دوره

تعــداد روزهــاي بيــن زايمــان و اوليــن تلقيــح بــراي

تمــام گاوهــا در يــك دوره مشــخص محاســبه شــده
و عــدد فــوق تقســيم بــر تعــداد گاوهــا گــردد .بعــد

مــي گــردد.
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از اينكــه ميــزان  DFSهــدف در گلــه مشــخص شــد

•آمــار بدســت آمــده در مــورد بــاروري

ايــن آمــار قابليــت اعتمــاد بيشــتري را دارا مي

گاوهــا حتــي در مــوارد خــوب نيــز

باشــد زيــرا در اكثــر گاوداري هــا تعــداد تلقيحــات

بســيار متغييــر مــي باشــد.

ثبــت شــده بيشــتر از تعــداد فحلــي هــاي ثبــت
شــده مــي باشــد .عملكــرد ايــن كار بســتگي دارد

•تخمينــي ضعيــف از بــاروري گاو نــر،

بــه .VWP

روش كاربــرد منــي و يــا تكنيــك تلقيــح

مــي باشــد.

•اگــر شــدت تشــخيص فحلــي %100
بعــاوه  10/5روز باشــد.
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•اگــر شــدت تشــخيص فحلــي خــوب
باشــد DFS ،بايــد كمتــر از VWP

متوســط  DFSدر گلــه بســتگي دارد بــه تصميــم

تلقيــح انجــام شــود .تصميــم مديريــت درتعييــن

باشــد ،ميــزان گيرائــي در دوميــن
تلقيــح  5الــي  %10بيشــتر از اوليــن

بعــاوه بيشــتر از  26روز باشــد.

G A V D A R A N

قبــل از  60روز از زايمــان دســت يافتــن بــه بهتريــن
گاوهــاي خــود را در اوليــن فحلــي كــه بعــد از 45

عملكــردي بيشــتر از  %80داشــته باشــيم.

تلقيــح خواهــد بــود.

فحلــي مــي باشــد و هــدف در اينجــا اينســت كــه

بيمــاري بعنــوان يــك متغيــر كنتــرل
اســت.

معاينــه گاوهــا ،قبــل از روز  45از زايمــان ،توســط
دامپزشــك ســبب مــي شــود كــه بســياري از

مســائل رحمــي قبــل از ايــن تاريــخ شــناخته شــده
و درمــان گــردد .ايــن مســائل مــي تواننــد شــامل
عفونــت هــاي حــاد رحمــي باشــد .بنابرايــن تلقيــح

گاو مبتــا بــه متريــت را مــي تــوان تــا زمانــي كــه

گــردد زيــرا بــر  FSCRاثــر گــذار

•اگــر  VWPبــر  FSCRتاثيــر گــذار

باشــد DFS ،بايــد كمتــر از VWP

ايــن آمــار مشــخص كننــده شــدت تشــخيص

•در هنــگام بــروز بيماريهــا بايــد فاكتــور

انجــام مــي شــود.

•اگــر شــدت تشــخيص فحلــي ضعيــف

بعضــي از گاوهــا را مــي تــوان  40روز

17

اســت كــه در روز هــاي  60الــي 70

بعــاوه  19الــي  26روز باشــد.

زمان مناسب :DFS

•بايــد در نظــر داشــت كــه ميــزان

 5الــي  %10كمتــر از اوليــن تلقيحاتــي

باشــد DFS ،بايــد كمتــر از VWP

مختلــف متفــاوت اســت.

 DFSمــي باشــد.

هــاي  40الــي  50بعــد از زايمــان معمــوال

•اگــر شــدت تشــخيص فحلــي متوســط

نزديــك تريــن روز بــراي تلقيــح در گلــه هــاي

تحــت تاثيــر  VWPو لزومــا

بــاروري از تلقيحــات انجــام شــده در روز

بعــاوه  18روز باشــد.

مديريــت در اينكــه در چــه روزي بعــد از زايمــان

تحــت تاثيــر عــدم تناســب
بــارور نيســت.

اعــداد تفســير گــردد.

باشــد DFS ،بايــد كمتــر از VWP

در ايــن نــوع محاســبه ،آمــار

مربــوط بــه گاوهــاي غيــر

بايــد بــر اســاس راهنمــاي جــدول شــماره  3ايــن

)(Days to First Service; DFS

روز از زايمــان اتفــاق مــي افتــد تلقيــح مــي كننــد.

ذيــل مــي باشــد :تعــداد كل

انداخــت .متوســط  DFSدر گلــه بســتگي دارد بــه

روزهــاي شــيردهي در اوليــن تلقيــح بعــد از زايمــان

16

تــا آبســتني مجــدد را از ميانگيــن

بيشتر از  48روز

كمتر از %5

عفونــت رحمــي بهبــود پيــدا كنــد بــه تعويــق

رســيدن بــه عــددي كمتــر از  45روز مــي باشــد.

راندمــان تلقيــح ممكن نيســت .بســياري از گاوداران

كــه ابتــدا فاصلــه زمانــي زايمــان

1

را نشــان داده انــد مــي شــود .در اينجــا هــدف،

بعــد از زايمــان تلقيــح كــرد ولــي بــه هرحــال

•روش محاســبه بــه ايــن صــورت اســت

 48-36روز

%10

1

 1ـ علت مشكل مي تواند مربوط به گاوهاي آنستروس بوده و يا مربوط شود به فحلي هاي خفيف ناشناخته.
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 35-25روز

1

زير  18روز

مشكلي وجود ندارد

كــه در  VWPاتفــاق مــي افتــد . .طريقــه

شــرح زيــر مــي باشــد:

فواصل

رديف

 DFSمتوسط منهاي  DFSهدف

تفسير
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فحلــي بــه كار ميبريــم

در دامنــه هــاي  17-3روز و  35-25روز

جدول  3؛ رابطه متوسط  DFSو  DFSهدف به بازده توليد مثل

G A V D A R A N

گلــه را بــراي تخميــن شــدت تشــخيص

ســپس ايــن عــدد تقســيم بــر (تعــداد

ميــزان حاملگــي از اوليــن تلقيــح (First Service
)Conception Rate; FSCR
-1

روش محاســبه بــه شــرح

-4

در اوليــن تلقيــح ،عملكــرد

موفقيــت آن معمــوال دامنــه اي
بيــن  40الــي  %45دارد.

-5

در بعضــي منابــع ،نحــوه

-5

محاســبه  FSCRبــه صــورت

طــي ســه تلقيــح باشــد.

تلقيحــات موفقيــت آميــز

منحنيمجموعه

زيــر آمــده اســت :اوليــن
تقســيم بــر تعــداد گاوهــاي

•تعــداد قابــل مالحظــه اي از گاوهــا
از آمــار مســتثني مــي گردنــد زيــرا
گاوهــاي بــاز در محاســبه منظــور

نمــي شــوند.

بيشــتر از  %55باشــد.

درصد گاوهاي حامله در سه تلقيح گذشته
روش

مــي گذاريــم.

حذفــي و برگشــتي ( (Repeat breederكــه حاملــه

ميــزان موفقيــت و يــا ميــزان عــدم موفقيــت را
ايــن معيــار بــراي ارزشــيابي تغييــرات

زمانــي در ميــزان بــاروري مخصوصــا در گلــه
هــاي كوچــك بســيار مفيــد اســت.

درصــد گاوهائــي كــه تــا روز  90دوره شــير

دهــي تلقيــح شــده انــد

تعــداد

تلقيــح شــده انــد ضــرب

مــي شــود :تعــداد گاوهائــي كــه در فاصلــه

گاوهائــي كــه ســه نوبــت

ضــرب تقســيم بــر تعــداد

گاوهائــي كــه بيــن يــك الــي
ســه تلقيــح داشــته انــد

مــي گــردد.

فصــل زايمــان مــي توانــد

در ســهولت محاســبه اثــر

فحلــي مــي باشــد و بــه صــورت زيــر محاســبه
 DIM 90حداقــل يكبــار در يــك دوره معيــن

تلقيــح شــده انــد ضربــدر  100شــده و حاصــل
ضــرب تقســيم بــر تعــداد كل گاوهائــي

مــي شــود كــه در همــان دوره بــه DIM 90
رســيده انــد .در ايــن محاســبه هــدف ايــن

اســت كــه بــه عــددي بيشــتر از  %80برســيم.

بگــذ ا ر د .

•اگــر زايمــان هــا در يــك فصــل معيــن
صــورت بگيــرد محاســبه بســيار راحــت
اســت زيــرا زايمــان هــاي انجــام شــده

در فصــل زايمــان در گاوهائــي كــه بــا

هــم آبســتن شــده انــد را مــي تــوان بــا
هــم مقايســه كــرد.
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كــه در ايــران داريــم) ،محاســبه بســيار

مشــكل تــر اســت زيــرا در يــك زمــان

گاوهــاي مختلــف موجــود در گلــه

ممكــن اســت تلقيــح اول ،دوم و يــا
ســوم خويــش را دريافــت كننــد و لــذا
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مقايســه آنهــا بــا هــم مشــكل اســت.
در زايمــان هــا غيــر فصلــي

مــي تــوان بــه شــرح زيــر

تخمينــي از آن بــه دســت
آورد .در ايــن محاســبه ميــزان

بــاروري از اوليــن تلقيــح ، R1
دوميــن تلقيــح  ، R2و ســومين
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دوره واقــع شــده انــد بــكار

-4

مــي رود.

روش محاســبه عملكــرد

حاملگــي طــي ســه تلقيــح
ا خيــر :

)R1 + [(1-R1) ´ R2] + (1- {R1 + [(1-R1) ´ R2]} ´ R3

نبــوده انــد در ايــن محاســبه منظــور نمــي شــود.
متوســط  S/concرا مــي تــوان بصــورت زيــر

محاســبه كــرد.

 1ـ تعــداد تلقيحــات را در ايــن دوره شــيرواري

بــراي هــر گاو محاســبه كنيــد.

 2ـ تمام اعداد را باهم جمع كنيد.
 3ـ عــدد كل را بــر تعــداد گاوهــاي حاملــه

تقســيم كنيــد.

ميانگيــن  S/concبايــد بــر اســاس راهنمــاي

جــدول  4تفســير شــود .ســطوح پايينــي بــاروري

ممكــن اســت مربــوط بــه عــدم دقــت در تشــخيص

فحلــي باشــد .تشــخيص دقيــق فحلــي رامــي

تــوان بــا انــدازه گيــري مقــدار پروژســترون در
شــير تاييــد كــرد اســتفاده از روش هــاي نادرســت

تلقيــح مصنوعــي ممكــن اســت ســبب شــود كــه

روش دوم محاســبه  S/concبــراي تمامــي گاوهــاي
گله
تعــداد كل تلقيحــات  60روز قبــل از تاريــخ
فعلــي (جهــت تشــخيص حاملگــي) تقســيم بــر
تعــداد تلقيحــات منجــر بــه آبســتني در همــان
دوره .دوره هــا در ايــن نــوح محاســبه دو ماهــه
بــوده و بــراي آمــار ســاليانه بايــد متوســط  6دوره
دو ماهــه را بــه دســت آورد .نــكات زيــر بايــد در
محاســبات در نظــر گرفتــه شــود:

•

در محاســبه بــا كامپيوتــر مــي

تــوان از روش  Moving averageو يــا
 Rolling averageاســتفاده كــرد.

•

آمــار گاوهــاي بــارور و نــا بــارور

كــه تلقيــح شــده انــد شــامل ايــن
محاســبه مــي شــوند.

•

نســبت عكــس ( S/concيعنــي

 )Conception/Sبــراي تمامــي گاوهــا
تخميــن خوبــي از ميــزان بــاروري
) (Conception rateگلــه مــي باشــد.

•

در گلــه هــاي كوچــك ،وجــود

يــك يــا دو گاو غيــر بــارور بــا تعــداد

جدول  4؛ رابطه بين تلقيح بازاء آبستني ) (S/concو سطح باروري
رديف

S/conc

سطح باروري

1
2
3

زير 1/75
 1/75الي 2
 2الي 2/3

خوب
قابل قبول
مشكل درحد متوسط

4

باالي 2/3

مشكل حاد

تلقيحــات زيــاد مــي توانــد ايــن آمــار
را بــراي تمامــي گاوهــا بــه طــرز چشــم
گيــري افزايــش دهــد .آگــر تفــاوت
چشــم گيــري بيــن ميــزان حاملگــي از
اوليــن تلقيــح و نســبت عكــس تعــداد
تلقيحــات بــه ازاء هــر حاملگــي وجــود
داشــته باشــد ،بايــد ركــورد تــك تــك
گاوهــا را بــر رســي كــرد تــا آن تعــداد
محــدود گاو را كــه ســبب افزايــش فــوق
مــي گــردد پيــدا كــرد.

باشــد.

•

در بعضــي از سيســتم هــاي

محاســبه ،وقتــي گاوي بــا گاو نــر
حاملــه مــي شــود ،صــرف نظــر از
تعــداد ســرويس هــاي گاو نــر ،فقــط
يــك ســرويس بــه كل تلقيحــات اضافــه
مــي كننــد كــه ســبب مــي شــود
تــا نتايــج كمتــر از حــد واقعــي خــود
نشــان داده شــود.

تعــداد تلقيحــات بــه ازاء آبســتني بــراي
گاوهــاي حاملــه
نحــوه محاســبه بــه صــورت زيــر اســت:
مجموعــه تمامــي تلقيحــات مصنوعــي بــراي تمامــي
گاوهائــي كــه در يــك دوره معيــن تاييــد حاملگــي
گرفتــه انــد تقســيم بــر تعــداد گاوهائــي مي شــوند
كــه در همــان دوره تاييــد حاملگــي گرفتــه انــد.

•

معيــاري از بازدهــي توليــد مثــل گاوهــاي

بــارور مــي باشــد زيــرا فقــط گاوهائــي كــه
حاملــه هســتند در آمــار گنجانــده مــي
شــوند.

•

نســبت عكــس تلقيحــات بــه ازاء

آبســتني در حقيقــت تخميــن صحيحــي از
ميــزان بــاروري ) (Conception Rateدر
گاوهــاي بــارور گلــه مــي باشــد.

•

عملكــرد بايــد كمتــر از  2/25تلقيــح بــه

ازاء حاملگــي بــراي گاوهــاي حاملــه باشــد.

•

در بعضــي از سيســتم هــا بــراي محاســبه

حاملگــي هــاي انجــام شــده بــا گاو نــر،
صــرف نظــر از تعــداد ســرويس هــا ،فقــط
يــك ســرويس بــه كل تلقيحــات اضافــه مــي
كننــد كــه ســبب كاهــش تعــداد تلقيحــات
بــه ازاء آبســتني مــي شــود.
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تلقيــح  R3كــه در همــان

شــده اســت .تلقيــح هــاي انجــام شــده در گاوهــاي

از تكنســين هــا بــراي بازآمــوزي مــي توانــد بــه

بــه ازاء حاملگــي بــراي تمامــي گاوهــا
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•در زايمــان هــاي غيــر فصلــي (آنچــه

تعييــن بــازده توليدمثــل گاو اســت كــه در آن

محــور  Yقــرار مــي دهيــم و در محــور X

ايــن شــاخص نشــان دهنــده شــدت تشــخيص

در  100كــرده و حاصــل

-2

تلقيحــات را بــه ترتيــب زمــان در

متوســط  S/concدر يــك گلــه معيــاري بــراي

تلقيــح بصــورت موفقيــت آميــزي ســبب حاملگــي

-2

•عملكــرد در ايــن نــوع محاســبه بايــد

محاســبه:

-1

تلقيح بازاء آبستني

بهبــود امــر كمــك كنــد .جــدول 4

)(Services per Pregnancy or per Conception; S/conc

)(Q-Sum Graph; Cumulative Sum Graph

آبســتن.

-1

عملكــرد حاملگــي بايــد بيــش از  %80در

ميزان گيرائي

 S/concبيشــتر از  2شــود  .امتحانــات بعمــل آمــده

•

عملكــرد بايــد كمتــر از  2/5تلقيــح

بــازده غذایــی بودنــد.

معمــوالً جیرههــای متراکــم از انــرژی بــه گاوهــا

الکتــات را تســهیل میکننــد .ساکرومایســس

میتوانــد بــرای پایــداری و عملکــرد شــکمبه

نشــخوارکنندگان اســت و ســویههای زیــادی از آن

و عــدم تعــادل در جمعیــت باکتریهــا بســیار

همچنیــن آنزیمهــای تجزیهکننــده دیــواره

اقــام نشاســتهای در طــول دوره انتقــال صــورت

الیــاف مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،امــا

ممکــن اســت بــا اســتفاده از اقــام دارای نشاســته

دقیــق آنهــا مــورد نیــاز اســت.
اخیــرا ً اســتفاده از عصارههــای گیاهــی توجــه

mbehgar@nrcam.org

از شــکمبه اغلــب بــه عنــوان نیــروگاه گاو یــاد میشــود کــه توانایــی تأمیــن  75درصــد از انــرژی مــورد

نیــاز گاو را دارد .شــکمبه پایــدار بــرای ســامت و عملکــرد مناســب حیوانــات نشــخوارکننده حیاتــی
اســت ،و بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد و افزایــش هزینههــا در صنعــت دامپــروری تغذیــه صحیــح اهمیــت

بســیاری در تولیــد شــیر و گوشــت پیــدا کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن بهبــود راندمــان غذایــی بــه عنــوان
افزایــش ورودی از هزینــه خــوراک ( )IOFCتلقــی میشــود .بنابرایــن هــدف هــر برنامــه غذایــی بــرای
بهبــود راندمــان غذایــی بایــد حفــظ پایــداری شــکمبه و تأمیــن مــواد مغــذی مناســب بــرای میکروبهــای

ایــن جیرههــا غنــی از نشاســته هســتند ،کــه

خطرنــاک باشــد .جلوگیــری از کاهــش ســریع pH

ایجــاد شــده اســت.

حیاتــی اســت و بایــد عــادت پذیــری دامهــا بــه

ســلولی بــا منشــاء خارجــی بــرای بهبــود هضــم

گیــرد .عــاوه بــر ایــن ،قابلیــت هضــم جیــره

تحقیقــات بیشــتری بــه منظــور تعییــن اثــرات

تأمیــن مقادیــر کافــی الیــاف در جیــره افزایــش

زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .دو گــروه

نامحلــول در شــوینده خنثــی ( )NDFقابــل هضــم،

هســتند .اثبــات شــده اســت کــه هــر دو گــروه
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رشــد ایــن باکتریهــای هضــم کننــده الیــاف،
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نامطلــوب ضــروری اســت.

ایــن پایداری،رشــد و فعالیــت میکروبهــای تجزیــه
کننــده الیــاف را کــه بــرای عملکــرد مناســب

شــکمبه ضــروری هســتند را بهبــود میدهــد.
باکتریهــای تجزیــه کننــده الیــاف در یــک

محــدوده  pHنزدیــک بــه خنثــی دارای بیشــترین
فعالیــت هســتند و در نتیجــه حفــظ  pHشــکمبه
در ایــن محــدوده بســیار ضــروری اســت .عــاوه

بــر ایــن شــرایط غیــر هــوازی نیــز نــه تنهــا بــرای
بلکــه بــرای کاهــش رشــد و تکثیــر باکتریهــای

خطــر ایجــاد اســیدوز نیــز کمــک میکنــد.

نقش شکمبه در سیستم ایمنی

نقــش شــکمبه فــرا تــر از تولیــد مــواد مغــذی و
انــرژی اســت .شــکمبه دارای نقــش تنظیــم کنندگی

در سیســتم ایمنــی دام اســت .بــرای مثــال نشــان

داده شــده اســت کــه جیرههایــی کــه بــه درســتی
تنظیــم شــده باشــند بــه کاهــش انگلهــا کمــک
کــرده و باعــث افزایــش آنتیبادیهــا در خــون

میشــود .بطــور عکــس جیــرهای کــه بــه درســتی
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تنظیــم نشــده باشــد باعــث عــدم تعــادل در

تأمیــن انــرژی بــرای نشــخوارکنندگان هســتند ،و

جمعیــت باکتریایــی میشــود و جمعیــت باکتریایــی

غذایــی اســت .همچنیــن اســیدهای چــرب فــرار

تغییــر میکنــد .توکســینهای تولیــد شــده

تولیــد آنهــا دارای ارتبــاط نزدیکــی بــا راندمــان

بــرای هــر گونــه اســتفادهای بایــد ابتــدا از دیــواره

شــکمبه بــه درون خــون جــذب شــوند .عامــل
کلیــدی در جــذب اســیدهای چــرب فــرار حفــظ
 pHشــکمبه پایــدار و مناســب اســت .همچنیــن

مفیــد بــه نفــع باکتریهــای مضــرر (گــرم منفــی)

توســط ایــن باکتریهــای مضــر میتواننــد از
دیــواره شــکمبه جــذب شــوند و ایجــاد پاس ـخهای

التهابــی نماینــد.

عــاوه بــر ایــن  pHشــکمبهای پاییــن میتوانــد

کمــک کنــد .ایــن ترکیبــات نــه تنهــا بــرای بــرای

ســامت دام مضــر هســتند ،بلکــه باعــث ســوق
دادن مــواد مغــذی و انــرژی از تولیــد بــه ســمت

پاســخ سیســتم ایمنــی میشــوند.
استراتژی جیرهای موثر

اســتراتژی جیــرهای مختلفــی بــرای حداکثــر

ســازی ســامت و عملکــرد شــکمبه مــورد مطالعــه

قــرار گرفتــه اســت .ایــن اســتراتژیها روشهــای
مختلــف تغذیــه تــا اســتفاده از برخــی از اقــام را

شــامل میشــود .بــه عنــوان مثــال محدودیــت
غذایــی در تلیســههایی کــه از جیــره بــا علوفــه
زیــاد تغذیــه میشــوند ،موثــر اســت .تلســههای

هلشــتاین در ســن حــدود  14/5ماهگــی و وزن
 340کیلوگــرم بــا جیرههــای حــاوی علوفــه زیــاد

بــه مقــدار  1/75 ،1/50 ،1/25و  2درصــد وزن بــدن
تغذیــه شــدند .ایــن حیوانــات در هنــگام تغذیــه

بــه مقــدار  1/25درصــد وزن بــدن دارای باالتریــن

استفاده از افزودنیها در هضم الیاف

از ایــن ترکیبــات تجزیــه پروتئیــن در شــکمبه را

کاهــش میدهنــد ،و در نتیجــه پروتئیــن بیشــتری

بــرای هضــم و جــذب مســتقیم در روده کوچــک

کارهــای زیــادی در خصــوص اســتفاده از

در دســترس قــرار میگیــرد .بــا وجــود ایــن هــر

مخمرهــا ،آنربمهــا ،عصارههــای گیاهــی و

عملکــردی شــکمبه دارای اثــرات منفــی بــوده و

عملکــرد شــکمبه انجــام شــده اســت .بافرهــا

روغنهــای ضــروری در برخــی مظالعــات اثراتــی

میشــود و نقــش آنهــا در جلوگیــری از کاهــش pH

ایجــاد اثــرات منفــی بــر برخــی باکتریهــا اســت.

افزودنیهــای واقــام خــاص هماننــد بافرهــا،

دو دســته از ایــن مــواد بــر دیگــر جنبههــای

اســیدهای چــرب غیــر اشــباع بــه منظــور افزایــش

احتمــال بــروز اســیدوز را افزایــش میدهنــد.

ســالهای زیــادی اســت کــه در جیرههــا اســتفاده

را نشــان دادهانــد .اثــرات آنهــا اغلــب بواســطه

شــکمبه و اختــال در فعالیــت میکروبــی اســت
کــه بیکربناتهــا احتمــاالً بیشــترین کاربــرد را

پروتئیــن در شــکمبه اســت ،امــا تأثیــر نهایــی آنهــا

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه برخــی از

میشــود .اســیدهای چربــی بســیار غیــر اشــباع

مخمرهــا و پروبیوتیکهــا هماننــد گونههــای

علیرغــم ایــن آنهــا در چندیــن مطالعــه اثــرات

افزایــش هضــم الیــاف و پایــداری شــکمبه مــورد

اســتفاده از آنهــا بــرای کاهــش تولیــد متــان در

اثــرات کلــی آنهــا کاهــش تجزیــه نشاســته و

دارنــد .همچنیــن افزودنیهــای طبیعــی بیشــتری

توســط خصوصیــات شــیمیایی هــر روغــن تعییــن

آنهــا امــروزه اســتفاده میشــود.

تأثیــر منفــی بــر تخمیــر شــکمبهای الیــاف دارنــد.

الکتوباســیلوس اغلــب در جیــر ه گاوهــا بــرای

مثبتــی نشــان دادنــد ،و تمایــل زیــادی بــرای

اســتفاده قــرار میگیرنــد .ســلولهای مخمــر

دســتگاه گــوارش وجــود دارد.

کــه تــازه خــورده شــدهاند ،دارنــد کــه احتمــاالً

پروتئین یک جزءکلیدی

در نتیجــه مخمرهــا اکســیژن موجــود را مصــرف

گرفتــه نمیشــود .پروتئیــن گرانتریــن بخــش

میکننــد .همچنیــن مخمرهــای زنــده تولیــد

کــردن راندمــان اســتفاده از نیتــروژن میتوانــد بــه

تمایــل زیــادی بــه اتصــال بــه ذرات مــواد خوراکــی
بــه دلیــل اتصــال اکســیژن بــه ایــن ذرات اســت.

انــرژی بــه تنهایــی در راندمــان شــکمبه در نظــر

میکننــد و بــه ایجــاد شــرایط غیــر هــوازی کمــک

جیــرهای اســت و اســتراتژیها بــه منظــور حداکثــر

ترکیبــات موثــری هماننــد پپتیدهــا میکننــد کــه

شــباهت اســیدهای آمینــه آن بــه شــیر و گوشــت

یکــی از منابــع مقــرون بــه صرفــه اســت .تأمیــن
پیوســته نیتــروژن همــراه بــا مقادیــر کافــی انــرژی

منجــر بــه تولیــد بیشــتر پروتئیــن میکروبــی در

نتیجــه افزایــش عملکــرد شــکمبه خواهــد شــد.

عــاوه بــر ایــن اخیــرا ً بــه تغذیــه بیــش از حــد

پروتئیــن در جیــره توجــه خاصــی مبــذول شــده
اســت .بــه صــورت عملــی ،بــرای گاوهــای شــیرده

جیــره بایــد بــه ازای هــر کیلوگــرم شــیر تولیــدی
دارای  100گــرم پروتئیــن خــام باشــد .پروتئیــن

بیــش از حــد جیــرهای دارای بــرای دام انــرژی بــر

اســت و همــراه بــا تأثیــر منفــی بــر روی بــاروری،

تولیــد و ســامت دام میتوانــد بــر درآمــد دامــدار

تاثیــر داشــته باشــد.

شکمبه کلید تولید است

جیــره بطــور چشــمگیری بــر روی عملکــرد شــکمبه

تأثیــر دارد ،بــا وجــود ایــن نشــان داده شــده اســت
کــه تنــوع بســیاری بیــن حیوانــات در جمعیــت

میکروبــی شــکمبه آنهــا بــه خصــوص باکتریهــای
متصــل بــه دیــواره شــکمبه وجــود دارد.عــاوه

بــر ایــن بــه نظــر میرســد کــه حیوانــات دارای
ظرفیــت متفــاوت در پاســخهای ایمنــی هســتند

کــه ممکــن اســت نیــاز آنهــا بــه انــرژی و پروتئیــن

را تغییــر دهــد.

در ســطح مزرعــه ،بــه ســختی میتــوان تنــوع

حیوانــی را کاهــش داد ولــی افزایــش کارایــی

شــکمبه کلیــدی اســت کــه میتوانــد تولیــد و
ســامت دام را و در نتیجــه ســودمندی پــرورش
نشــخوارکنندگان را بهبــود دهــد .عوامــل زیــادی
کارایــی شــکمبه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
ولــی احتمــاالً جیــره مهمتریــن عاملــی اســت کــه
بیشــترین فرصــت دســتکاری شــکمبه را فراهــم

میکنــد .
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اســیدهای چــرب فــرار ( )VFAعمدهتریــن منبــع

بهبــود جــذب اســیدهای چــرب فــرار بــه کاهــش

بــه انتقــال ایــن ترکیبــات ســمی بــه درون خــون

ممکــن اســت در ایــن شــرایط مناســب باشــد.

عمــده از ایــن ترکیبــات ســاپونینها و تاننهــا

منبــع پروتئینــی ،پروتئیــن میکروبــی بــه دلیــل
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شــکمبهای باشــد.

از الکتــات توســط باکتریهــای مصــرف کننــده

ســرویه مهمتریــن مخمــر مــورد اســتفاده در جیــره

یابــد .علوفههــای دارای مقادیــر بــاالی الیــاف

ترجمه :مهدی بهگر
عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی هستهای

قــرار گیرنــد .عــاوه برایــن مخمرهــا اســتفاده

در طــول دوره انتقالــی بــه منظــور جبــران کاهــش
مصــرف مــاده خشــک تغذیــه میشــود .عمومــ ًا

قابــل هضــم (تخمیــر پذیــر) انــدک و همچنیــن

استراتژیهای جیرهای به
منظور افزایش عملکرد شکمبه

میتواننــد در متابولیســم شــکمبه مــورد اســتفاده

کاهــش هزینــه جیــره کمــک کنــد .بــا توجــه بــه

قارچهــا بــه شــمارمی رونــد .کــه ضمــن آلودگــی

بیمــاری زای گیاهــی محســوب مــی شــوند

معموالکلیــه مــواد خوراکــی بطــور بالقــوه حــاوی

ســامتی حیوانــات وکاهــش قــدرت تولیــد آنهــا

وفســاد مــواد انبــار شــده میگردنــد.

درشــرایط خــاص مــی تواننــد بــه ســرعت رشــد

مشــتق از متابولیــت هــای اولیــه نظیراســیدهای

درمــواد خوراکــی نامطلــوب اســت .چــون آنهــا

بــر روی محصــوالت وفراوردههــای خوراکــی

موجــود در مــواد خوراکــی را مصــرف مــی کننــد

اینکــه بیشــتر آنهــا دارای وزن مولکولــی پایینــی

موجــود درموادخوراکــی کاهــش مــی یابــد وایــن

ژنتیکــی نداشــته وقادربــه تحریــک سیســتم

مایکوتوکسینها

آلودگی قارچــی مواد خوراکی
وحید وثوقی -مدرس دانشگاه

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان(ناهنجاری های متابولیک)

مقادیرکمــی کپــک وقــارچ مــی باشــند کــه

هســتند .اکثــر مایکوتوکســینها فــراورده هــای

وافزایــش پیــدا کننــد .رشــد کپــک هــا وقارچهــا

آمینــه یــا اســتات بــوده کــه درشــرایط مناســب

بــرای رشــد خــود ،مــواد مغــذی بــا ارزش

حیوانــات وغذایــی انســان تولیــد میشــوند .ضمــن

و در نتیجــه انرژی،چربی،پروتئیــن و ویتامینهــای

هســتند ودرنتیجــه بــه تنهایــی خاصیــت آنتــی

موضــوع باعــث کاهــش ارزش تغذیــه ای مــواد

ایمنــی میزبــان نیســتند.

خوراکــی مــی گــردد.

رشــد کپــک هــا موجــب مــی شــود کــه

موادخوراکــی بــه صــورت کلوچــه وکیــک

درآمده،درنتیجــه حمــل ونقــل آنهــا مشــکل
میگــردد و بــه طورکلــی باعــث تغییــر

رنگ،تغییــر پایــداری وبــو وطعــم مــواد خوراکــی

شــده و در نتیجــه دام هــا ازمصــرف آنهــا امتنــاع
میکننــد .عــاوه بــر این،کپکهــا ترکیبــات ســمی

بــه نــام مایکوتوکســینها را تولیــد مــی کننــد.

مایکوتوکســینها،باعث کاهــش تولیــد وایجــاد
بیمــاری و درشــرایط حاد،مــرگ دامهــا شــده واز
ایــن طریــق ازنظراقتصادی،موجــب ضــرر وزیــان

Email : Vosooghi.vahid@gmail.com

قابــل توجــه دامــداران مــی گــردد.

مایکوتوکســینهاازعوامل ضــد تغذیــه ای

محســوب میشــوند کــه درموادخوراکــی
وهمچنیــن درخــوراک کامــل آمــاده (کنســانتره)
وجــود دارنــد .عوامــل ضــد تغذیــه ای باعــث

کاهــش کیفیــت موادمغــذی موجــود در خــوراک

شــده ودرنتیجــه ســامتی حیــوان راتحــت تاثیــر

نامطلــوب قــرارداده وتولیــد حیوانــات راکاهــش

مــی دهنــد .کنتــرل بهتــر مایکوتوکســینها
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درآمــد تولیدکننــدگان مــی شــود .ضمنــا کنتــرل

مایکوتوکســینها درجیــره هــای خوراکــی دامهــا
باعــث کاهــش وجــود بقایــای آنهــا درمحصــوالت
تولیــدی مــورد مصــرف انســان مثــل گوشــت

وشــیر مــی شــود.
آلودگــی ناشــی ازگونــه هــای آســپرژیلوس،فوزاریوم،آلترناریا و پنیســلیوم در بســیاری ازموادخوراکــی بــه

وفوریافــت میشـود .آســپرژیلوس گونــه غالــب درخــوراک گاوهــای شــیری ودیگرخوراکهــا درمناطــق گرمســیری

وحــاره مــی باشــد.

آســپرژیلوس،گونه ای ازقــارچ هاســت کــه برخــی ازآنهاانــگل داخلــی ویاپاتــوژن هــای فرصــت طلــب انســانی

هســتند .گونــه هــای دیگــرآن شــامل پنیســلیوم،فوزاریوم،آلترناریاازآلودگی هــای مهــم دانــه هــای غــات بــه
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آلودگــی هــای قارچــی منشــا تولیــد مایکوتوکســینها هســتند .تخــم هــای ناشــی ازعلوفــه خشــک کپــک

زده،ســیلو،دانه هــای تخمیــری غــات وتفالــه چغنــدر قنــد ممکــن اســت توســط حیوانــات استنشــاق یاخــورده
شــوند و باعــث ایجــاد آثــار زیــان آور وبیمــاری موســوم بــه مایکوزیــس گردنــد.

عامــل مایکوزیــس قــارچ اســت ونمونــه هــای معمــول آن بیمــاری عبارتنــد از :بیمــاری کچلی،عفونــت هــای

پوســتی وســقط جنیــن درگاو .ســقط جنیــن درنتیجــه نفــوذ قــارچ بــه بــدن وتکثیــرآن دربافــت هــای جنیــن و

جفــت رحمــی دهــد.

متابولیتهــای ثانویــه ســمی نســبتا مقــاوم

حرارت،خردکــردن وســایر عوامــل فیزیکــی

درطــی فراینــد فــراوری وبســته بنــدی محصوالت
خوراکــی مقــاوم انــد.

همچنیــن تحــت شــرایط مختلف،باعــث آلودگــی

موادخوراکــی شــده وجزءعوامــل مســمومیت
زای بالقــوه محســوب مــی شــوند .برخــی از

مایکوتوکســینها عــاوه برمســمومیت قــادر بــه
ایجــاد اختــاالت مختلــف مــی باشــند.

اکثرمایکوتوکســینهای شــناخته شــده کــه

درعلوفــه هــا و مــواد خوراکــی دام تولیــد

میشــوند ،تولیــدات متابولیــک قارچهــای آس
پرژیلوس،فوزاریوم،آلترناریاوپنیســلیوم،کالوی

ســپس ،نئوتیفودیوم،دیپلوئیدیا

ومیروتســیوم

هســتند .همچنیــن آلودگــی بــا مایکوتوکســینها
درطــی مراحــل فــراوری وانبارکــردن محصــوالت

برداشــت شــده وخــوراک دام درزمانــی بــه
وجــود مــی آیــد کــه شــرایط مناســب محیطــی
وآب وهوایــی بــرای فعالیــت قارچهــای ســمی

ومضرفراهــم باشــد.

درجــه حــرارت ورطوبت،ازجملــه عوامــل تعییــن

کننــده بــرای ایجاد قــارچ وتولیــد مایکوتوکســین

بــه شــمارمی روند.روشــهای مختلفــی بــرای
طبقــه بنــدی مایکوتوکســینها وجــوددارد.

جملــه قارچهــای ســمی مزرعــه ای و آســپرژیلوس

وپنیســلیوم ازقارچهــای ســمی انبــاری محســوب

مــی شــوند.

گونــه هــا قارچــی کــه درخصــوص تولیــد

مایکوتوکســینها در دامپــروری ،دامپزشــکی
دارای بیشــترین اهمیــت مــی باشــند .عبارتنــداز:

آســپرژیلوس و پنیســلیوم وفوزاریــوم .انــواع

مایکوتوکســینها براســاس مســیرهای بیوســنتزی
طبقــه بنــدی مــی شــوند .همچنیــن ممکــن اســت

بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی خــاص برایــر شــد
ومتابولیســم ثانویــه براســاس مناطــق جغرافیایــی
ظهورآنهــا ،نیزشناســایی وطبقــه بنــدی شــوند.
مثــا

گونــه

فالووس،آســپرژیلوس

هــای

آســپرژیلوس

پاراســیتیکوس

و

آســپرژیلوس اوکراســئوس درشــرایط آب وهوایــی

گــرم ومرطــوب تکثیــر پیــدا میکننــد.

درصورتــی کــه گونــه هــای پنیســلیوم

اکسپانسوموپنیســلیوم وروکوســوم ازانــواع

قارچهــای مناطــق معتــدل هســتند .بدیــن ترتیب

مایکوتوکســینهای ناشــی ازانــواع قارچهــای
گونــه آســپرژیلوس عمدتــا درتولیــدات گیاهــی

وزراعــی مناطــق حــاره وگرمســیری بــه وجــود

مــی آینــد .درحالــی کــه مایکوتوکســین ناشــی
از پنیســلیوم،اکثرا درمــواد خوراکــی خصوصــا

غــات نواحــی معتــدل تولیــد مــی شــوند .گونــه

هــای ســمی فوزاریــوم تقریبــا بطورگســترده
ای درغــات کشــورهای مناطــق گرمســیری بــه

وجــود مــی آینــد.

بــه طورکلی،بــه عــوارض ناشــی از مســمومیت

بــا مایکوتوکسینها،مایکوتوکســیکوزیس گفتــه
مــی شــود .چنانچــه مایکوتوکســینها مســتقیما

بــه علــت وجودکپکهــای مولــد بــر روی

قارچهــای ســمی بــا توجــه بــه اختــاالت ناشــی

موادغذایــی انســانی ویــا موادخوراکــی حیوانــی

ســمی ،مزرعــه ای ،و انبــاری تقســیم بنــدی مــی

مــوادی را مایکوتوکســیکوزاولیه مــی گوینــد.

از مایکوتوکســینها بــه دو زیرگــروه قارچهــای
شــوند.قارچهای ســمی مزرعــه ای ازجملــه عوامــل

تولیــد شوند،مســمومیت ناشــی ازمصــرف چنیــن
درصورتیکــه مایکوتوکســینها ازطریــق مصــرف
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شــمارمی رونــد.

ســموم

قارچــی

یــا

مایکوتوکســینها

مایکوتوکســینها در برابــر عواملــی مثــل

فوزاریوم،آلترناریا،کالویســپس،نئوتیفودیوم،از
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موجــب افزایــش تولیــد و درنتیجــه افزایــش

بطورکلــی درخصــوص آلودگــی موادخوراکــی باقــارچ هــا وســموم  .گزارشــهای مختلــف نشــان میدهدکــه

محیــط اطــراف قــادر بــه آســیب رســاندن بــه

وقارچهــای ســمی انبــاری موجــب تخریــب

موادخوراکی،توســط دام یابراثرفراینــد نامناســب

هوایــی مرطــوب موجــب آلودگــی وفســاد محصول

شــوند .بــه عارضــه ناشــی ازمصــرف چنیــن

گنــدروی گیاهــان مطــرح بــوده و تعــدادی از آنهــا

تولید،واردمحصــوالت دامــی مثــل شیروگوشــت

محصوالتــی مایکوتوکســیکوز ثانویــه گفتــه
میشــو ند .

نکتــه قابــل توجــه در خصــوص مایکوتوکســینها

تولیــد مشــترک دو مایکوتوکســین یــا بیشــتر

توســط گونــه هــای یکســان قــارچ هاســت.
ایــن موضــوع مــی توانــد موجــب ارائــه تفاســیر
جدیــد در زمینــه دالیــل و علــل مــوارد شــناخته

شــده وثبــت شــده مایکوتوکســینها باشــد.
اکثــر گونــه هــای آســپرژیلوس ،بــر روی مــواد
خوراکــی در حــال فســاد و همچنیــن ســایر مــواد

در مناطــق گرمســیری یافــت مــی شــوند .برخــی

گونــه هــای آن در تهیــه و عمــل آوری مــواد
غذایــی در صنایــع غذایــی کاربــرد دارنــد.

از جملــه گونــه نایجــر در تولید اســید ســیتریک و

گونــه اریــزا در تولیــد ســس کوجــی اســتفاده می

شــود .آســپرژیلوس از نظــر گســتردگی گونــه ها و
تعــداد گونــه هــای تولیــد کننــده متابولیــت هــای

ســمی بســیار متنــوع اســت.

شــوند .برخــی از گونــه هــای فوزاریــوم ،بــه عنوان
در تجزیــه پســاب هــای صنعتــی موثرنــد .اکثــر
گونــه هــای ایــن جنــس بــا آب وهــوای ســرد

ســازگاری داشــته و غالبــا در مناطــق معتــدل
یافــت مــی شــوند .هــر چنــد برخــی از گونــه هــا
در آب و هــوای گرمســیری و نیمــه گرمســیری هــم

وجــود دارنــد.

متابولیــت هــای ســمی مثــل تریکوتســن هــا،

زرالنــون ،فوزاریــن هــا ،مونیلــی فرمیــن و

بوتنولیــد از گونــه هــای مختــف فوزاریــوم تولیــد

مــی شــوند.

ایســلندیکوم .از جملــه مهــم ترین مایکوتوکســین
تولیــد شــده توســط گونــه هــای پنــی ســیلیوم،

ســیترئوویریدین ،ســیترینین ،پاتولیــن ،اســید
پنــی ســیلیک ،پاکســی لیــن و روبراتوکســین

مــی باشــند .برخــی از گونههایپنیســیلیوم ،مثــل
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بســیار اهمیــت دارد.

گونــه هــای جنــس فوزاریــوم فعالیــت هــای

گســترده و ارتبــاط نزدیکــی بــا گیاهــان دارنــد

و برخــی از آنهــا پاتــوژن اختصاصــی گیاهــان بــه
شــمار مــی رونــد .ایــن گونــه هــا بــرای فعالیــت

و رشــد احتیــاج بــه مقــدار اب نســبتا زیــادی
دارنــد و عمومــا قبــل از برداشــت محصــول قابــل

شناســایی و جداســازی هســتند .ولــی در صــورت
تاخیــر در برداشــت مــی تواننــد در شــرایط آب و

نژادهــای خــاص مرغــان تخمگــذار تــا ســه برابــر
بیشــتر از دیگــر نژادهــا بــه آفالتوکســین حســاس

هســتند .گوســاله هــا نســبت بــه گاوهــای بالــغ
بــه آفالتوکســین حساســترند.

مــی کنــد کــه آیــا یــک محمولــه خوراکــی قابــل
مصــرف اســت یــا خیــر؟ هــر چنــد ایــن ســوال
کــه ســطوح حــد مجــاز وســالم مایکوتوکســین هــا

چــه مقــدار بایــد باشــد ،پرســش مهــم و حیاتــی
اســت .شــاید کوتاهتریــن پاســخ ایــن اســت کــه

 - 4میــزان ســامتی حیوانــات :اســترس،موقعیت

تنهــا یــک ســطح ســالم بــرای مایکوتوکســین

بیمــاری هــای حیــوان بــه تنهایــی یــا مشــترک بــر

محیــط عــاری از خطــر هرگــز وجــود نــدارد و

فیزیولوژیکی،وضعیــت تغذیــه ای و وضعیــت

وجــود دارد و آن یعنــی ســطح صفــر .هرچنــد

حتــی بــا بهتریــن سیســتم هــای کنتــرل

 - 5مقــدار مایکوتوکســین :مقــدار مایکوتوکســین

مایکوتوکســین هــا طیــف گســترده ای از آثــار

مــی کننــد کــه غــات و خــوراک آنهــا بــا

مثــا ممکن اســتت مقــدار خاصــی از آفالتوکســین

اقتصــادی ناشــی از کاهــش تولیــد  ،افزایــش

ولــی تنهــا نصــف آن مقــدار باعــث کاهــش

حیــوان ،آســیب انــدام هــای حیاتــی و کاهــش

گــردد.

مخــرب مایکوتوکســین هــا بــه شــمار مــی رود که

کیفیــت در جهــان دامــداران اغلــب مشــاهده

مایکوتوکســین آلــوده شــده اســت .بدیــن
ترتیــب ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه چــه

ســطحی از مایکوتوکســینهای موجــود در خــوراک
بــرای دام هــا مجــاز مــی باشــد؟ قبــل از ارائــه
کلــی در خصــوص تاثیــر مایکوتوکســینها بــر

چــه ســطحی از مایکوتوکســینبدون ضــرر اســت

از مــواد خوراکــی یافــت مــی شــوند.

بــر نــوع و میــزان آســیب بســیار موثــر اســت.

مخــرب را در حیوانــات ایجــاد مــی کننــد .ضــرر

باعــث کاهــش وزن حیــوان در حــال رشــد شــود

بــروز بیمــاری هــا در نتیجــه کاهــش مقاومــت بدن

مقاومــت همــان حیــوان در برابــر بیمــاری هــا

ظرفیــت تولیــد مثلــی حیــوان ازجملــه آثــار

 - 6تعــداد حیوانــات مــورد بررســی بــرای تعییــن

در بســیاری اوقــات آثــار مخــرب آنهــا بیشــتر از

حــد مجــاز :تنهــا نمــی تــوان بــا انــدازه گیــری
مشــخصات تعــداد محــدودی حیــوان میــزان حــد

ضــرر اقتصــادی بــر اثــر مــرگ مســتقیم حیوانــات

اســت.

مجــاز نــوع یــا مجموعــه ای از مایکوتوکســین هــا

در مقایســه بــا ســایر حیوانــات بــه نظــر مــی

 - 1طبقــه و ســاختار شــیمیایی مایکوتوکســین:

بــرای تشــخیص یــک درصــد تفــات در میــزان

دی اکســی نیوالنــول وزرالنــون مقــاوم انــد.

دارنــد کــه از انهــا مصــرف مــی کننــد .شــناخت

 10تایــی از آنهــا بررســی شــود .البتــه بایــد توجــه

جیــره هــای طیــور نشــان دهنــده فعالیــت

پــرورش طیــور یــک درصــد تفــاوت در رشــد اثــر

قــارچ هــا باعــث تولیــد تعــداد زیــادی از

بــه عوامــل زیــر بســتگی دارد .

مایکوتوکســینها ثــرات متفاوتــی بــر حیواناتــی
دقیــق ســاختار شــیمیایی مایکوتوکســینیک
موضــوع حیاتــی اســت .مثــا آفالتوکســین  B1قوی

تریــن مــاده ســمی شــناخته شــده اســت کــه

بطــور طبیعــی ســرطان زاســت .اگــر فقــط یــک
بانــد شــیمیایی در ســاختار مولکــول آن تغییــر
داده شــود ،ســمیت آن بــه مقــدار قابــل مالحظــه
ای کاهــش مــی یابــد.

 - 2وجــود مایکوتوکســین هــای دیگــر :مطالعــات

انجــام شــده نشــان داده کــه مایکوتوکســینها در
شــراط مزرعــه ای بــه طــور همزمــان تولیــد و

ظاهــر مــی شــوند .ایــن امــر مــی توانــد باعــث

تشــدید ســمیت آنهــا شــود.

 - 3نــوع و نــژاد حیوانــات :ســطوح مجــاز

را تعییــن نمــود .مثــا بــراورد مــی شــود کــه

رســد کــه طیــور نســبت بــه تاثیــر فومونیســین،

رشــد مرغــان گوشــتی بایــد تغییــر وزن  400گــروه

هــر چنــد وجــود ایــن مایکوتوکســین هــا در

داشــت کــه در سیســتم هــای صنعتــی و پیوســته

قــارچ در جیــره اســت .از آنجایــی کــه فعالیــت

معنــی داری از نظــر اقتصــادی دارد .

مایکوتوکســین هــا و در نتیجــه کاهــش خوراکــی و

 - 7ســن حیــوان :بطــور کلــی حیوانــات کــم ســن

مثــل جوجــه هــای گوشــتی ،در چنــد هفتــه اول
دوره پرورشــی و گلــه هــای جــوان طیــور تخمگذار

نســبت بــه مایکوتوکســین هــا از گلــه هــای مســن

وبالــغ تــر حســاس ترنــد.

 - 8مــدت زمانــی کــه حیوانــات در معــرض
مایکوتوکســینقرار مــی گیرنــد :بطــور کلــی
هــر چــه طــول مــدت قرارگیــری در معــرض

مایکوتوکســین طوالنــی تــر باشــد ،آســیب پذیــری
آن نیــز افزایــش مــی یابــد.

ارزش غذایــی خــواک طیــور مــی شــود.لذا وجــود

فومونیســین و دی اکســی نیوالنــول و زرالنــون در

خــوراک طیــور بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
گرچــه حیوانــات جــوان بیشــترین حساســیت را

نســبت بــه آفالتوکســین دارنــد ولــی بطــور کلــی

حیوانــات در کلیــه ســنین مختلــف تحــت تاثیــر

افالتوکســین قــرار مــی گیرنــد .آفالتوکســین
باعــث بــروز عالئــم بالینــی مثــل عــدم فعالیــت

دســتگاه گــوارش ،کاهــش تولیــد ،کاهــش بهــره
وری خــوراک ،کــم خونــی و زردی (یرقــان)

ظهــور متابولیــت هــای آفالتوکســین در شــیر،
کلــی باعــث کاهــش رشــد ،کاهــش عملکــرد
تولیــد مثلــی ،کاهــش تولیــدات (شــیر گوشــت

و تخــم مــرغ) ،مــرگ جنیــن ،تولــد نــوزاد ناقــص،

تاثیــر مایکوتوکســینها برســامتی وعملکــرد

گاوهــای شــیری
-

آفالتوکسین

خوراکــی کــه آلــوده بــه آفالتوکســین اســت

آســیب کبــد ،غــدد ســرطانی و کاهــش سیســتم

نــه تنهــا موجــب کاهــش عملکــرد وآســیب بــه

دی اکســی نیوالنــول ( )DONمهمتریــن

حضــور بقایــای آفالتوکســین درشــیر رابــه همــراه

ایمنــی بــدن گــردد.

مایکوتوکســین از خانــواده فوزاریــوم اســت کــه
باعــث کاهــش تولیــد شــیر در گاوهــای شــیری،

اســتفراغ در خــوک هــا ،کاهــش مصــرف خــوراک
آلــوده بــه توکســین و جلوگیــری از تولیــد مثــل

وســقط جنیــن و کاهــش ایمنــی بــدن در بســیاری
از حیوانــات مــی گــردد.

مقادیــر کــم زرالنــون موجــب اختــال در فعالیت

هورمــون اســتروژن در حیــوان مــاده و افزایــش

انــدازه پســتان هــا و انــدام هــای تناســلی و

بلــوغ زود هنــگام مــی گــردد .مقادیــر زیادتــر
زرالنــون هــم باعــث اختــال در جفــت گیــری،

تخمــک ریــزی  ،عمــل لقــاح و رشــد ونمــو جفــت

و قابلیــت زیســتن نــوزادان مــی شــود.

تــی 2-توکســی و مــواد شــیمیایی وابســته بــه

آن باعــث خــارش ،خونریــزی ،فســاد و بافــت

مردگــی در دســتگاه گــوارش  ،جلوگیــری از مراحل

ســاخت مغــز اســتخوان و فعالیــت طحــال آســیب
سیســتم ایمنــی و تغییــرات در انــدام هــای

تناســلی مــی گــردد.

ســامتی عمومــی حیــوان مــی شــود،بلکه خطــر
دارد .آفالتوکســین بــه صــورت آفالتوکســینM1در

شیرترشــح مــی شــود ومقــدار آن تقریبــا 1تــا 5
درصــد ( 2/2درصــد بطورمتوســط) آفالتوکســین

B1موجــود درجیــره خوراکــی حیــوان اســت.

اســتانداردهای موجــود دربســیاری ازکشــورها
حداکثــر مقدارمجازآفالتوکســین درخــوراک دام

وطیــور را(20میکروگــرم درکیلوگــرم (pbbتعییــن

نمــوده انــد .درصورتیکــه حــد مجازدرایــران،
 30میکروگــرم درکیلوگــرم تعییــن شــده اســت
(کمالــزاده.)1388 ،

بــه دلیــل خطــر وجــود باقیمانــده آفالتوکســین

درشــیر،میزان مجــاز آفالتوکســین موجــود
درشیردرکشــورهای مختلــف متفــاوت اســت.

مثــا درایــران وآمریــکا 500 (pbb 0/05نانوگــرم
درهرکیلوگــرم) ودرکشــورهای عضواتحادیــه
اروپایــی50 (pbb 0/05،نانوگــرم درهرکیلوگــرم)

میباشــد .ازآنجاییکــه مصــرف شــیر بــه وســیله
افــراد وبــه خصــوص نــوزادان زیــاد اســت.
درنتیجــه ایــن افــراد درمعــرض خطرمســمومیت

بــا AFM 1قراردارنــد ( )2004 Rostogi et al.بــه

در حیواناتــی کــه تحــت تاثیــر تــی  2-توکســین

منظورمحافظــت ازســامت مصــرف کننــدگان

دهــی ضعیــف خــوراک ،کاهــش اشــتها ،اســتفراغ،

و وضــع قوانیــن ویــژه بــه منظورتعییــن ســطوح

قــرار دارنــد عالئمــی از قبیــل کاهــش وزن ،بهــره
اســهال خونــی ،ســقط جنیــن و در شــرایط حــد

مــرگ حیــوان مشــاهده شــده است.فومونیســین
از جملــه مایکوتوکســین هایــی اســت کــه اخیــرا

کشــف شــده اســت .و مطالعــات گســترده ای

دربــاره ان انجــام نشــده اســت .بــا وجــود ایــن،
گــزارش شــده کــه در اکثــر حیوانــات باعــث
آســیب سیســتم ایمنــی ،تخریــب کبــد و کلیــه

هــا ،کاهــش رشــد و افزایــش مــرگ و میــر

مــی گــردد .فومونیســین همچنیــن موجــب
بیمــاری نرمــی مــاده ســفید مغــز در اســب هــا و
اختــاالت تنفســی در خــوک هــا مــی شــود و در

بعضــی از حیوانــات نیــز مــی توانــد باعــث تــورم

،کشــورهای مختلــف اقــدام بــه پایــش مــداوم
حداکثــر آفالتوکســین M 1درشــیرنموده انــد.

برایــن اســاس،مطالعاتی دربــاره میــزانAF M1

درشــیرانجام شــده کــه دربیشــترآنها،نمونه هــای

مــورد بررســی دارایAFM1بیشــتراز pbb 0/05بوده

انــد( .)2005,Kamkarتحقیقــات نشــان مــی دهــد
کــه محتــوی ســم آفالتوکسینM1درشــیر،طی

عمــل پاســتوریزه کردن،استریلیزاســیون وخشــک

کردن،پایداربــوده ()2000,Martins & Martins

وتغییرمشــخص وقابــل مالحظــه ای نمــی کنــد.

AFM1درخــال تولیــد ماســت وپنیــر ازبیــن نمــی

رود ( .)1998,Pittetآلودگــی شــیر وفــراورده لبنــی
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گریزئوبروننوئــم بــه دلیــل تولیــد آنتــی بیوتیــک

آزمایــش هــا نشــان مــی دهنــد برخــی از

دارد .همچنیــن نتایــج ایــن آزمایشــات تعییــن

سطوح مجاز مایکوتوکسین ها

غذایــی و یــا خــوراک دام در حــال فســاد وجــود

ســیترینوم ،اکسپانســوم ،ســیکلوپیوم و

تخمگــذار بــه آفالتوکســین حساســیت دارنــد.

نــوع ومیــزان مایکوتوکســین هــا نقــش اساســی

ای از چنــد مایکوتوکســین تاثیــر بســزایی دارد.

حیوانــات بــاد بررســی شــود .تشــخیص اینکــه

گونــه هــای مهــم ایــن جنســعبارتند از:

مثــا اردک هــا  5تــا  15بــار بیشــتر از مرغــان

مراحــل مختلــف آزمایــش هــای مربــوط بــه تعیین

تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد .آفالتوکســین بــه طــور

پاســخ و حساســیت حیــوان بــه یــک یــا مجموعــه

گونــه هــای پنــی ســیلیوم بــه عنــوان کپــک

دارنــد.

متفــاوت اســت.

شــک نمونــه گیــری صحیــح و دقــت در انجــام

مقادیــری از مایکوتوکســین هــا در تعــداد فراوانــی

اطالعــات خــاص در ایــن زمینــه بعضــی مفاهیــم

هــای آبــی -ســبز شــناخته مــی شــوند و در مــواد

مایکوتوکســینبا توجــه بــه نــوع و نــژاد حیوانــات

 - 9نمونــه گیــری و مراحــل آزمایــش نمونــه :بــدون

مــی شــود .نــوزادان هــم ممکــن اســت بــه علــت

و التهــاب شــود.

24
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G A V D A R A N

G A V D A R A N

خوراکــی درگاوداریهــای ســنتی بــه طورمعنــی

و التهــاب هــای معــده ای و روده ای ،اســهال،

درخــوراک دام عــاوه براینکــه بیمــاری

مقایســه میانگیــن غلظــت آفالتوکســین

کاهــش ایمنــی آنهــا مــی گردد.توصیــه مــی شــود

شــیرودیگرفراورده هــای لبنــی وارد بــدن انســان

داد کــه ازلحــاظ آمــاری اختــاف بســیارمعنی

ایــن فــراورده هــای غذایــی بــرای انســان مضــر

جیــره هــای خوراکــی دردوسیســتم پــرورش

فومونیســین نیــز ازجملــه توکســین هایــی

آفالتوکســینB1درگاوداریهای سنتی،بسیاربیشــتر

مــی دهــد .هــر چنــد اخیــرا مطالعاتــی دربــاره

بــا AFM1بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی وفصول

مختلــف ،تغییرمــی کنــد .وجــود آفالتوکســینها

داری بیشــتربود.

خونریــزی روده و مــرگ ،و در گوســاله هــا ،باعــث

زاســت،وارد شــیرآنها شــده وازطریــق مصــرف

B1درگاوداریهــای ســنتی ونیمــه صنعتــی نشــان

مــی شــوند.

داری درســطح (  ) p< 0/001بیــن میــزان آلودگــی

وخطرنــاک انــد .ازطرفی،باتوجــه بــه آلــوده بــودن
درصــد زیــادی ازشــیرها تولیــدی کشــور بــه

آفالتوکســینها،امکان عرضــه شــیروفراوردههای
لبنــی دربازارهــای بیــن المللــی وجــود نــدارد.

رحیمــی وهمــکاران )1387( ،دربررســی

خود،وجودآفالتوکســینB1در  108نمونــه خــوراک

دام شــامل یونجــه خشک،ذرت،ســیلوی

ذرت،کنجالــه تخــم پنبه،جــو وســبوس گنــدم
را کــه ازمــزارع پــرورش گاو شــیری اســتان

چهارمحــال وبختیــاری جمــع آوری شــده
بود،آزمایــش کردند؛آنــگاه ســطح آفالتوکســین
B1بــا روش االیزا،کــه روش ســریع وحساســی

است،ســنجیده شــد.

در  73نمونــه ( 67/6درصــد) از  108نمونــه مــورد

بررســی ،آفالتوکســین درمحدودهــای بیــن 0/80

میکروگــرم درکیلوگــرم تــا  155/18میکروگــرم

درکیلوگــرم ردیابــی شــد؛در  19نمونــه (17/6

درصــد) آفالتوکســین بیشــتر ازحدمجازدرایــران
( 30میکروگــرم درکیلوگــرم) بــود .نتایــج ایــن

تحقیــق نشــان داد کــه میانگیــن ســطح آلودگــی
آفالتوکســینB1دراقالم خــوراک دام درنمونــه هــای

زمســتان،به طــور قابــل مالحظــه ای بیشــترازنمونه
هــای تابســتان بــوده اســت (.)p =0/008

کمــال زاده (،)1388میــزان آفالتوکســین

موجــود در شــیر  288راس گاو دورگ هلشــتاین
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گاوداری ســنتی و نیمــه صنعتــی اســتانهای

تهران،گلستان،کرمانشــاهوفــارسبررســیکــرد.

نتایــج نشــان دادکــه میانگیــن غلظــت

آفالتوکســینB1درکل نمونــه هــای جیرههــای
خوراکی،درگاوداریهــای ســنتی تحــت بررســی،

اســتانهای تهــران  ،گلســتان ،کرمانشــاه وفــارس
بــه ترتیــب 23/02 ،23/07 ،22/69 ،22/96

میکروگــرم درکیلوگرم،ودرگاوداریهــای نیمــه
صنعتــی بــه ترتیــب ،17/04 ،15/73 ،15/31

ونیمــه صنعتــی کمترازحداکثرقابــل قبــول

هــای جیــره هــای خوراکــی،درگاوداری ســنتی
استانداردآفالتوکســین موجــود درخــوراک
درایــران ( 30میکروگــرم درکیلوگــرم) بود؛ولــی

درمقایســه باحداکثرحدمجازاســتانداردآفالتوکس

یــن B1درخــوراک دام وطیوردربســیاری ازکشــورها
( 20میکروگــرم درکیلوگــرم خوراک)،ســطح
آلودگــی آفالتوکســین B1نمونــه هــای جیــره هــای

کــه میزانتــی  2-توکســین در جیــره روزانــه

 - 4گاوهایــی کــه بــرای کشــتار بــه کشــتارگاه

 100ppbنباشــد.

کشــتار ،خــوراک عــاری از آفالتوکســین مصــرف

حیوانــات در حــال رشــد و شــیری ،بیشــتر از

اعــزام مــی شــوند ،بایــد از ســه هفتــه قبــل از

کــرده باشــند.

وجــوددارد؛ بــه طوریکــه میانگیــن آلودگــی

اســت کــه گاوهــای شــیری را تحــت تاثیــر قــرار

مایکوتوکســین هــای دیگــر (  ،DONتــی –

(حــدود  ) %50از گاوداری هــای نیمــه صنعتــی

فومونیســین انجــام شــده اســت ولــی اطالعــات

ســیلوها و علوفــه هــا ممکــن اســت موجــب

اســتفاده ازنــان خشــک کپــک زده بــرای تغذیــه

بیشــتر از  ppb 20000بــه طــور بالقــوه بــرای

گوشــتی شــوند .هــر چنــد تحقیقــات اندکــی

نتایــج ایــن بررســی همچنیــن نشــان داد کــه

تاثیــر ســایر مایکوتوکســین هــا بــر ســامتی و

2توکســین و زرالنــون) موجــود در غــات،

بود؛علــت اصلــی ایــن اختــاف بــه احتمــال زیــاد

بــه دســت آمــده حاکــی از آن اســتکه مقادیــر

ایجــاد مشــکالتی در عملکــرد و ایمنــی گاوهــای

گاوهــا درگاوداری هــای ســنتی مــی باشــد.

نشــخوارکنندگان ســمی و مضــر اســت.

دربــاره میــزان ســطوح مجــاز ایــن ســموم بــرای

میانگیــن غلظــت آفالتوکســین M1در کل نمونــه
هــای جیــره هــای خوراکــی،درگاوداری هــای
ســنتی تحــت بررســی  ،اســتانهای تهــران

،گلســتان ،کرمانشــاه و فــارس بــه ترتیــب
،208/2

،213/6

،217/4

221/2

نانوگــرم

درکیلوگــرم،ودرگاوداری هــای نیمــه صنعتــی بــه

ترتیــب  162/9 ،174/9 ،166/8 ،154/4نانوگــرم
درکیلوگــرم بــود.

ســطح آلودگــی آفالتوکســینM1درکلیه نمونــه

هــای شــیر،درگاوداری ســنتی ونیمــه صنعتــی
کمترازحداکثرقابــل قبــول اســتاندارددرایران
( 500نانوگــرم درکیلوگرم)بود؛ولــی بطورخیلــی

معنــی داری(  ) p< 0/001باالترازحداکثرمجازاســتا
نداردآفالتوکسینM1درشیر،دربسیاریازکشــورها(50

نانوگرمدرکیلوگــرم) بــود.

ســطح آلودگــی آفالتوکســینM1درکلیه نمونــه

هــای شــیر،درگاوداری ســنتی بــه طورمعنــی داری
(  ) p< 0/001بیشترازســطح آلودگــی آفالتوکســین

M1درگاوداریهــای نیمــه صنعتــی بود.
سایر مایکوتوکسین ها

در گاوهــای شــیری )DON( ،باعــث کاهــش

مصــرف خــوراک ،کاهــش تولیــد شــیر ،افزایــش
تعــداد ســلول هــای ســوماتیک شــیر و کاهــش
تولیــد مثــل مــی شــود .بــه نظــر مــی رســد

تولیــد شــیر هنگامــی کاهــش مــی یابــد کــه

میــزان ( )DONجیــره بیشــتر از  300ppbاســت.
زرالنــون ،موجــب اختــال هورمــون اســتروژن

در گاوهــای شــیری شــده و مقادیــر زیــاد ایــن

توکســین باعــث ســقط جنیــن مــی شــود .عالئــم

دیگــر در گاوهــای شــیری شــامل کاهــش مصــرف
خوراک،کاهش تولیدشــیر،التهاب مهبل ،ترشــحات

مهبلــی ،عملکــرد ضعیــف تولیــد مثلــی و بــزرگ

شــدن غیــر عــادی غــدد پســتانی در تلیســه هــا
مــی باشــد.توصیه شــده کــه میــزان زرالنــون در
کل جیــره روزانــه نبایــد بیشــتر از  250ppbباشــد.
در گاوهــای شــیری ،تــی  2-توکســین ،موجــب

عــدم مصــرف خــوراک ،کاهــش تولیــدات ،تــورم

عملکــرد گاوهــای گوشــتی

هــر چنــد آثــار مخــرب مایکوتوکســین هــا بــر

گاوهــای گوشــتی کمتــر از طیــور و خــوک مــی

باشــد ،ولــی آفالتوکســین و دیگــر مایکوتوکســین
هــا مــی تواننــد تاثیــر قابــل توجهــی بــر گوهــای

گوشــتی داشــته باشــند.

مصــرف خــوراک حــاوی مقادیــر بــاالی

آفالتوکســین موجــب کاهــش رشــد و افزایــش

ضریــب تبدیــل خــوراک مــی شــود .بــه طــور
کلــی گوســاله هــا نســبت بــه گاوهــای بالــغ ،بــه

خــوراک آلــوده بیشــتر حساســند؛ بهطورکلیــدر
گوســاله هایــی کــه خــوراک آلــوده مصــرف

حیوانــات مختلــف در دســترس اســت.در صــورت

شــیوع بیمــاری و ظاهــر شــدن مشــکالت تولیــد

مثلــی ،خــوراک مصرفــی بایــد از نظــر کلیــه

مایکوتوکســین هــا بررســی شــود .پــرورش
دهنــده هــای بــزرگ ،عــاوه بــر آفالتوکســین

 ،بایــد بررســی مســتمر خــوراک از نظــر ســایر
مایکوتوکســین هــا را مــد نظــر داشــته باشــند .بــا
توجــه بــه تحقیقاتــی کــه تاکنــون انجــام شــده،
میــزان حــد مجــاز برخــی از ســایر مایکوتوکســین

هــا در جیــره خوراکــی گاوهــای گوشــتی بــه
شــرج جــدول زیــر توصیــه مــی شــوند.

مایکوتوکسین

آفالتوکســین باعــث تخریــب کبــد در گاو بالــغ

مــی گــردد .مصــرف خــوراک آلــوده بــه مقادیــر
زیــاد آفالتوکســین موجــب کاهــش ضریــب

دوره خــوراک دهــی و ســن حیــوان دارد .اگــر
قــرار اســت خــوراک آلــوده بــه آفالتوکســین بــه

گاوهــای گوشــتی داده شــود بایــد نــکات زیــر را
رعایــت نمود(بــر اســاس مــاده خشــک):

		 -1جیــره گاوهــای آبســتن و تــازه زا نژادهــای
گوشــتی ،نبایــد بیــش از  20ppbآفالتوکســین
داشــته باشــد.

جلوگیری از آلودگی خوراک
کنتــرل رشــد قــارچ هــا و جلوگیــری از تولیــد

مایکوتوکســینها ،از نظــر تولیدکننــدگان خــوراک
و پــرورش دهنــدگان دام ،بســیار مهــم اســت.
کنتــرل رشــد قــارچ هــا در خــوراک هــا بــا پاییــن

نگــه داشــتن رطوبــت ،تــازه نگهداشــتن خــوراک،
تمیــز نگــه داشــتن وســایل و تجهیــزات و کاربــرد

مــواد جلوگیــری کننــده از قــارچ هــا انجــام مــی
شــود .غــات و خــوراک خشــک مثــل علوفــه

هــای خشــک بایــد بــا رطوبــت  14درصــد یــا
کمتــر ذخیــره شــوند تــا قــارچ هــا رشــد نکننــد.

رطوبــت موجــود در خــوراک هــا از ســه منشــاء

بــه وجــود مــی آیــد:

 -1مواد و عناصر تشکیل دهنده خوراک
 -2مراحل تهیه و تولید خوراک
ذخیــره مــی شــود.

مقدار (میکروگرم در کیلوگرم)ppb /

دانــه هــای ســالم ،مــی توانــد مقادیــر باالیــی از

قــارچ و مایکوتوکســین را داشــته باشــد.
 - 2رطوبت درمراحل تهیه وتولیدخوراک

امــروزه معمــوال دانــه هــای غــات بــه منظــور

مخلــوط شــدن و حمــل ونقــل مناســب ،بــا
آســیاب خــرد مــی شــوند تــا قابلیــت هضــم

افزایــش یافتــه و مراحــل تولیــد پلــت ســهل تــر
انجــام شــد .اصطــکاک ناشــی از عمــل آســیاب
کــردن و شکســته شــدن دانــه هــا ،در صورتــی

کــه مراحــل کنتــرل نشــود ،باعــث افزایــش

درجــه حــرارت مــی گــردد .افزایــش درجــه

حــرارت بیــش از  40درجــه سلســیوس ،موجــب
صعــود معنــی دار رطوبــت و در نتیجــه رشــد قارچ

مخــزن ذخیــره فشــرده شــود ،بیشــتر نمایــان

دی اکسی نیوالنول ()DON

0

0

تی  2-توکسین

0

0

1

حــرارت در محصــول شــده و در نتیجــه مشــکالت

0

0

اســترس گرمایــی ،تغذیــه ضعیف(تغذیــه در حــد

نگهــداری و کمــی بیشــتر از آن) ،تراکــم بیــش از
حــد تعــداد گاوهــا در گلــه ،بــروز بیمــاری ظهــور

بیــش از یــک مایکوتوکســین در جیــره و آثــار

متقابــل داروهــا ،همــراه بــا عوامــل دیگــر موجــب
افزایــش حساســیت حیوانــات بــه مایکوتوکســین

هــا مــی شــود.

مدیریت مایکوتوکسین ها در سیلوها
اولیــن مرحلــه بــرای جلوگیــری از تشــکیل و

فعالیــت مایکوتوکسینهادرســیلوها ،جلوگیــری

0

5

0

0

2

5

 - 1رطوبــت موجــود در موادوعناصرتشــکیل

دهنــده خــوراک

از آنجایــی کــه ذرت و غــات دیگــر ،از جملــه

منابــع اولیــه و قــارچ هــا در خــوراک هســتند،
مهــم تریــن مرحلــه کنتــرل رطوبــت در خــوراک،
در غالتــی صــورت مــی گیرنــد کــه بــرای ســاخت

خــوراک بــه کار مــی رونــد .نظــر بــه اینکــه

تمامــی مــواد تشــکیل دهنــده خــوراک حــاوی
رطوبــت انــد مشــخصات آنهــا بایــد تعییــن و
رطوبــت آنهــا کنتــرل شــود.

بایــد از جیــره حــاوی تــا  200ppbآفالتوکســین

کــه بــه نــدرت موجــب رشــد قــارچ مــی شــود؛

جلوگیــری از مایکوتوکســینها مفیــد باشــند؛

دانــه غــات توزیــع نمــی شــود .مثــا در یــک

واقــع شــوند .انــدازه ســاختمان ســیلو بایــد بــه

درصــد رطوبــت اســت .برخــی مغزهــای دانــه هــا

مصــرف کننــد .شــرایط اســترس عبارتنــداز :زمــان

غــات شکســته در مقایســه بــا محمولــه غــات

باعــث مــی شــود کــه رطوبــت بیــن دیــواره هــای

(مثــل آمونیــاک ،اســید پروپیونیــک کشــت

خــوراک حــاوی بیــش از 20ppbآفالتوکســین

هــای تجــاری غــات معــروف بــه دانــه هــای

کــه هــا ســرد اســت و اختــاف درجــه حــرارت

 - 2گاوهایــی کــه در شــرایط اســترس نیســتند و

 - 3گاوهایــی کــه درشــرایط استرسهســتند ،نبایــد

مغــز دانــه هــای ســالم اســت؛ بنابرایــن محمولــه

هــا مــی شــود؛ ایــن موضــوع خصوصــا در زمانــی

از فســاد آنهــا از طریــق حــذف اکســیژن در

مصــرف نماینــد.

رطوبــت ،میــزان رشــد قــارچ در مغــز دانــه هــای

شکســته  5برابــر بیشــتر از میــزان رشــد قــارچ در

معمــوال اعتقــاد عمومــی بــر ایــن اســت کــه

گاوهــای پــرواری دارای وزن بــاالی  200کیلوگــرم

رشــد قــارچ هــا بیشــتر حساســند .عــاوه بــر

5

فو مو نیــس

در صورتــی کــه خــوراک در دســترس آلــوده بــه

بــه میــزان آفالتوکســین موجــود در جیــره ،طــول

خــوب ازنظــر نگهــداری ،ذخیــره گــردد.

مغزهــای حــاوی رطوبــت باالتــر ،نســبت بــه

مــی گــردد؛ سیســتم هــای کمکــی هوادهــی

ز ر ا لنــو ن

ایمنــی بــدن و شــیوع بیمــاری هــا مــی شــود.

شــود .شــدت تاثیــر آفالتوکســین بــر گاو بســتگی

رطوبــت بــاال بــا رطوبــت مناســب و در یــک مکان

درجیــره گاوهــای گوشــتی

کــور مشــاهده شــده اســت .مقادیــر بــاالی

مقادیــر کــم و در دوره زمانــی کوتــاه بــه دام داده

طــور مرتــب و مــداوم تمیــز شــود و غــات حــاوی

 -3از محیطــی کــه خــوراک در آن نگهــداری یــا

-حداکثــر میــزان برخــی از مایکوتوکســینها

کــرده انــد ،آســیب روده هــا و افتادگــی روده

آفالتوکســین باشــد ،بایــد ایــن نــوع خــوراک بــه

جلوگیــری گــردد .آخــر خــوراک دهــی بایــد بــه

رشــد قــارچ آن ارتبــاط دارد.

سیلوهاســت .بعضــی افزودنــی هــای ســیلو

رطوبــت موجــود در غــات آن قــدر کــم اســت

هــای میکروبــی و آنزیــم) ممکــن اســت بــرای

امــا رطوبــت بطــور یکســان و یکنواخــت در مغــز

چــون مــی تاننــد در کاهــش رشــد قــارچ موثــر

محمولــه غلــه کــه بطــور متوســط حــاوی 15/5

چکــش هــای آســیاب ،موجــب کاهــش صعــود
ناشــی از رطوبــت کاهــش مــی یابــد.

مراحــل تولیــد پلــت ،بــا مخلــوط نمــودن بخــار

آب بــا خــوراک ،فشــرده ســازی مخلــوط خــوراک

توســط دســتگاه دای و ســپس ســرد کــردن پلــت
هــا بــه منظــور کاهــش حــرارت و رطوبــت همــراه
اســت .بــه طــور معمــول  3تــا  5درصــد رطوبــت

بــه صــورت بخــار آب ،طــی مراحــل تولیــد پلــت

بــه خــوراک اضافــه مــی شــود .در صورتــی کــه
مراحــل تولیــد پلــت بــه درســتی انجــام شــود،

رطوبــت اضافــی موجــود در پلــت قبــل از حمــل

محمولــه از آن خــارج مــی گــردد؛ امــا اگــر ایــن
رطوبــت اضافــی از پلــت خــارج نشــود ،هنــگام
خنــک شــدن پلــت هــا زمینــه بــرای رشــد
قارچهــا بــه وجــود مــی آیــد.

چــون خــوراک هــای حــاوی رطوبــت ،گــرم تــر

از خــوراک هــای معمــول هســتند ،ذخیــره پلــت
هــای گــرم و داغ مخــازن ســرد باعــث فشــرده

شــدن رطوبــت در داخــل مخــازن مــی شــود.

گرچــه مطالعــات نشــان داده کــه پلــت

کــردن باعــث کاهــش تعــداد قــارچ هــا بــه

مقــدار  100تــا  10000واحــد مــی شــود ،ولــی

27
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ســطح آلودگــی آفالتوکســینB1درکلیه نمونــه
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16/98میکروگــرم درکیلوگــرم بودهاســت؛همچنین

زمــان شــیوع بیمــاری و بــروز انــگل هــا.

مناســب جابجــا شــود تــا از زوال و فســاد آن

در مغــز هــر تــک دانــه ،مســتقیما بــه میــزان

حمــل و نقــل حیــوان ،گرمــا یــا ســرمای شــدید و

همچنیــن علوفــه ســیلو بــه ســرعت در زمــان

درصــد رطوبــت باشــند .مقــدار رطوبــت موجــود
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همســن ومشــابه از نظرتولیــد را،در  24واحــد

از شــیر گیــری گوســاله و جــدا کــردن آن از مــادر،

انــدازه ای باشــد کــه نیــاز گلــه را تامیــن نمایــد؛

دارای 10درصــد و مابقــی ممکــن اســت حــای 20

بســیاری از هــاگ هــای قــارچ هــا ،بعــد از پلــت

کــردن ،در داخــل خــوراک باقــی مــی ماننــد؛
در صــورت فراهــم شــدن شــرایط مناســب،

هــاگ هــای باقیمانــده در پلــت رشــد و نمــو

مــی کنند؛بنابرایــن عملیــات پلــت کــردن صرفــا
موجــب تاخیــر در رشــد قــارچ هــا و تولیــد
مایکوتوکســین هــا مــی شــود نــه جلوگیــری
از شــروع رشــد آنهــا ،و تنهــا نقــش جزیــی در
کنتــرل قــارچ هــا دارد؛ عــاوه بــر ایــن ،در بعضــی

از مواقــع خــوراک هــای پلــت شــده نســبت بــه

خــوراک هــای پلــت نشــده ،ممکــن اســت ســهل

تــر مــورد هجــوم قــارچ قــرار گیرنــد.
 - 1رطوبت وشرایط محیطی ذخیره خوراک

بــه گونــه ای اســت کــه همیشــه ظــروف و

نقالــه هــای خــوراک دهــی پــر از خــوراک اســت.
خــوراک موجــود در ظــروف خــوراک دهــی بــه

طــور معنــی داری ،کهنــه تــر از خوراکــی اســت
کــه در مخــازن و تانــک هــای ذخیــره خــوراک

اســت .حیوانــات همیشــه ترجیــح مــی دهنــد کــه
همیشــه خــوراک هــای موجــود در ســطح باالیــی

ظــروف خــوراک دهــی را مصــرف نماینــد و در

نتیجــه ،خــوراک موجــود در تــه ظــروف کهنــه
تــر مــی شــود؛ بدیــن ترتیــب حیوانــات مجبــور
مــی شــوند خــوراک موجــود در نقالــه هــا و
ظــروف خــوراک دهــی را قبــل از اینکــه کهنــه

شــود ،کامــا مصــرف کننــد.

بــرای کنتــرل رشــد قــارچ ،منابــع مشــخص

شــرایط بــاال ،در خصــوص تانــک هــای

و دســتگاه هــای ذخیــره و انبــار ،بایــد حــذف

اتفــاق مــی افتــد؛ خــوراک موجــود در کنــار

تولیــد رطوبــت ،در طــی مراحــل حمــل و نقــل

شــوند .ایــن منابــع ممکــن اســتچکه کــردن

و نفــوذ آب بــه داخــل تانــک هــای ذخیــره
خــوراک ،انبارهــا و ســوله هــای نگهــداری و یــا
آخورهــای خــوراک دهــی دام ،کارخانــه و آســیاب

تولیــد خــوراک و وســایل (کامیــون هــا و کشــتی
هــا واگــن هــای) حمــل خــوراک باشــد.

نکتــه مهــم دربــاره رطوبــت خــوراک ایــن اســت

کــه بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی ،رطوبــت

خــوراک متفــاوت اســت .چــون حیوانــات در محیط

بســته نگهــداری مــی شــوند ،رطوبــت محیــط آنها
بــه علــت تنفــس و دفــع ادرار و مدفــوع افزایــش

مــی یابــد؛ بنابرایــن ،هــوا در ایــن گونــه مــکان
هــا خیلــی مرطــوب اســت ،مــواد خوراکــی کــه در

ابتــدا رطوبــت کمــی دارنــد وقتــی در ایــن گونــه

محیــط هــا قــرار مــی گیرنــد ،رطوبــت محیــط را
جــذب مــی نماینــد .لــذا رطوبــت اصطبــل هــا

مــکان هــای نگهــداری دام هــا ،ایــد بــا وســایل
تهویــه مناســب کنتــرل گــردد.
تازه نگه داشتن خوراک
رشــد قــارچ هــا وتولیــد مایکوتوکســین هــا

احتیــاج بــه زمــان دارد؛ بنابرایــن بایــد خــوراک

بــه طــور مــداوم تولیــد و توزیــع گــردد تــا
همیشــه بــه صــورت تــازه مصــرف شــود .بــه طور
کلــی خــوراک تهیــه شــده در دامــداری بایــد در

طــی  10روز مصــرف شــود و سیســتم توزیــع بــه
گونــه ای مدیریــت گــردد کــه یکنواختــی وتازگــی

خــوراک حفــظ شــود.

تحقیقــات و بررســی هــای مزرعــه ای نشــان

داده اســت کــه واحدهــای پــرورش دهنــده طیــور
دارای ضعیــف تریــن عملکــرد ،آنهایــی بــوده

انــد کــه بیشــتریت مقــدار خــوراک در ظــروف

خــوراک دهــی انهــا باقیمانــده اســت .در ایــن
واحدهــای تولیــدی ،خــوراک هــا داری بیشــترین

رطوبــت و همچنیــن بیشــتری تعــداد قــارچ هــای
کپکــی بودنــد .وقتــی کــه سیســتم خوراکدهــی

(مخــازن اســتوانه ای) ذخیــره خــوراک نیــز
دیــواره هــای مخــازن ،آخریــن محمولــه هایــی

هســتند کــه از تانــک خــارج مــی شــود و در
نتیجــه ،مــدت توقــف آنهــا در تانــک طوالنــی
تــر اســت .خوراکــی هــم کــه در تمــاس بــا

دیــواره هــا مــی باشــد تنهــا بخشــی از خــوراک
اســت کــه بــرا ثــر حــرارت بــه طــور محسوســی
تغییــر مــی کنــد؛ ایــن عوامــل باعــث مــی شــود
خوراکــی کــه در تمــاس بــا دیــواره مخــازن

اســت ،نســبت بــه صعــود رطوبــت و افزایــش

رشــد قــارچ ،حســاس تــر باشــد؛ بنابرایــن بهترین
کار ایــن اســت کــه همیشــه از دو مخــزن خــوراک

اســتفاده شــود؛ بدیــن ترتیــب یکــی از تانــک ها،

قبــل از اینکــه مجــددا توســط خــوراک تــازه پــر
شــود ،بــه طــور کامــل از خــوراک تخلیــه و تمیــز
گــرد.

تمیز نگه داشتن تجهیزات
زمانــی کــه خــوراک تولیــد و در مزرعــه توزیــع

شــد ،ممکــن اســت بــا خــوراک ای کهنــه
ای کــه در نقــاط مختلــف انبــار یــا سیســتم
توزیــع باقیمانــده و بــه صــورت کیــک درآمــده

تمــاس داشــته باشــد؛این گونــه خــوراک هــای
کهنــه ،اغلــب حــاوی مقادیــر زیــاد قــارچ بــوده

و بــه علــت تمــاس بــا خــوراک تــازه ،زمینــه را
بــرای افزایــش شــانس رشــد قــارچ و تشــکیل

مایکوتوکســین فراهــم مــی نمایــد؛ بــرای
جلوگیــری از ایــن مشــکل ،بایــد خــوراک هــای

کپــک زده و کیکــی شــده از کلیــه تجهیــزات و

وســایل ســاخت و تولیــد و توزیــع خــوراک خــارج
شــده و ایــن دســتگاه هــا کامــا تمیــز گردنــد.
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1. Retinol

10. Suckling

17. c. Tallow

2. Pelvis

11. a. Grazing

18. a. Uterus

3. The most common sexual

11. b. Trachea

18. b. Throat

disorder in Holestein cows

12. a. Vessel

19. a. Silage

4. a. Zinc

12. b. Slaughter

19. b. Clove

4. b. Poultry

12. c. Iodine

20. Heat stress

5. a. Villus

13. Udder

5. b. Tetany

14. Shearing

6. Tallowing

15. Spine

7. Saleratus

16. Winter rape

8. Stillbirth

17. a. Fever

9. Veterinary

17. b. Full sib sisters & brothers
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 مهندس فرزانه رئوفی: گردآوری و ترجمه
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4
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1

گاوهــا بــه انجــام رســیده اســت ،ولــی عملکــرد
ی شــده کمتــر مــورد
ت هــای فــرآور 
بنتونیــ 
بررســی قــرار گرفتــه اســت .هــدف از ایــن تحقیــق،
ی شــده
بررســی اثــر یــک نــوع بنتونیــت عمــلآور 
در شــرایط قلیایــی در مقایســه بــا انــواع خارجــی و
ی نشــده بــر میــزان جــذب آفالتوکســین
عم ـل آور 
در شــیر گاوهــا بــود.
مراحل آزمایش

علمــی از دانشــگاه هــای ایــران و آمریــکا بــه انجــام
رســید؛ بــه طــوری کــه اســاتید برجســته از جملــه

ســه بنتونیــت از نظــر عناصــر ســمی آنالیــز و کمتــر

دکتــر مرتضــی رزم آرا (گــروه زمیــن شناســی) و

از حــد مجــاز میباشــند.

در ایــن آزمایــش ســه بنتونیــت بــه عنــوان جــاذب
آفالتوکســین مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد
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یاسمن احمدی بنکدار(دانشجو دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان)
غالمرضا نازپرور صوفیانی (کارشناسی ارشد زمین شناسی ،گرایش زیست محیطی)
(دانشگاه فردوسی مشهد)
مقدمه
ن هــا گــروه مهمــي از ســموم قارچــی (مایکوتوکســینهــا) هســتند کــه بــه دنبــال رشــد برخــی از گونــههــای قارچــی
آفالتوکســي 
ک هــای آلــوده بــه آفالتوکســین
ی شــوند (عالمــه و ابیانــه .)1380،هنگامــی کــه خــورا 
آســپرژیلوس ،در محصــوالت کشــاورزی تولیــد مـ 
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میگــردد ()Diaz et al., 2004؛ از آنجــا کــه پاستوریزاســیون ،استریلیزاســیون و فــرآوری شــیر بــر بقــا و کاهــش ســمیت آفالتوکســین
M1تاثیــر زیــادی نــدارد ،ایــن ســم ســرانجام بــه فــرآورد ه هــای مختلــف لبنــی انتقــال مییابــد و ســامت مصــرف کننــده گان را

بــه خطــر میانــدازد ) .(Heinrich, 2003اگــر چــه ســمیت آفالتوکســین  M1از پیــش ســاز آن ) (AFB1کمتــر اســت ،امــا هــردو

ســرطان زا و جهــش زا هســتند .آژانــس بیــن المللــی تحقیقــات ســرطان ( 1)IARCآفالتوکســین را بــه عنــوان گــروه  Iمــواد ســرطان

شــهایی کــه بتواننــد از
زا و آفالتوکســین  M1را در گــروه  IIمــواد ســرطان زا بــرای انســان طبقه بنــدی میکنــد .بنابرایــن ،بررســی رو 

آلودگــی خــوراک دام و طیــور و بــه تبــع آن خــوراک انســان بــه آفالتوکســین پیشــگیری کنــد و یــا کاهنــدهی ایــن ســموم باشــند،

1

)1- International Agency for Research on Cancer,2002 (IARC

وجــود باقیمانــده و افــت ارزش تغذیــه ای خــوراک
شــهای
انســان و دام و گاهـاً پرهزینــه بــودن آنهــا رو 
عملــی و مطلوبــی نیســتند (.)Phillips et al., 1994
نتایــج تحقیقــات نشــان داده اســت کــه افــزودن
جــاذب رســی (بخصــوص مونتموریلونیــت) بــه
خــوراک دام و طیــور ،روشــی موثــر و کــم هزینــه
در کاهــش زیســت فراهمــی آفالتوکســین در دانــه
ت هــا
و غــات اســت ()Phillips, 1999؛ بنتونیــ 
بــه دلیــل ســاختار الی ـ ه ای ،در محیــط آبــی مــی
تواننــد متــورم شــوند و مولکولهــای آفالتوکســین
را در بیــن الیــ ه هــای خــود جــذب نماینــد و از
جــذب آنهــا در دســتگاه گــوراش و بــه دنبــال آن
انتقــال بــه محصــوالت دامــی پیشــگیری نماینــد .
تاکنــون تحقیقــات متعــددی در زمینــ ه ی بررســی
اثــر بنتونیــت برمیــزان جــذب آفالتوکســین از شــیر

ســدیمی بــوده کــه مــورد فــرآوری خاصــی قــرار
نگرفتــه اســت؛ بنتونیــت  :G.Bindاز نــوع ســدیم و
کلســیمی عمــل آوری شــده میباشــد کــه عناصــر
مزاحــم نظیــر کلســیت و کوارتــز حــذف و تحــت
فرآینــد قلیایــی فعــال شدهاســت؛ بنتونیــت
نــوع  :Mیــک نــوع بنتونیــت کلســیمی اســت کــه
وارد کشــور میشــود .پیــش از شــروع آزمایــش
اصلــی و در شــرایط آزمایشــگاهی ،خصوصیــات
هــر  3نــوع جــاذب مــورد آنالیــز  XRDو XRF
قــرار گرفتنــد و خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی آنهــا
از جملــه ســطح ویــژه (بــه روش ،CEC ،(BET
 ،pHظرفیــت جــذب آب ،میــزان تــورم و شــاخص
ن بلــو انــداز ه گیــری شــدند و نتایــج
جــذب متیل ـ 
در جــداول  2 ،1و  3ارایــه شــده اســت .ســپس
میــزان جــذب آفالتوکســین توســط ایــن جــاذب
ت هــای مختلــف
در شــرایط آزمایشــگاهی در غلظ ـ 
ســم آفالتوکســین  B1مــورد بررســی قــرار گرفــت.

نتایــج آزمایشــهای جذبــی نشــان داد کــه جــاذب

 G.Bindباعــث افزایــش جــذب ســم آفالتوکســین
 0/57( B1مــول در کیلوگــرم) در مقایســه بــا دو

نمونــه رس  0/201( Fمــول در کیلوگــرم) و 0/221( M

جایــگاه آزمایــش قــرار گرفتنــد و بــا خــوراک فاقــد
مــواد آزمایشــی تغذیــه شــدند تــا بــه شــرایط
آزمایــش عــادت کننــد .جیــر ه هــای آزمایشــی
براســاس توصی ـ ه هــای  NRC, 2001تهیــه گردیــد.
در شــروع آزمایــش ،از خــوراک مخلــوط 2بــه همــراه
تکتــک اقــام خــوراک (کنســانتره و علوفــه) کــه
فاقــد مــواد آزمایشــی بودنــد ،نمونــه تهیــه و
جهــت تعییــن میــزان آفالتوکســین بــه آزمایشــگاه
ارســال گردیــد .میــزان آفالتوکســین  B1موجــود

بــا دســتگاه  HPLCارزیابــی گردیــد کــه مقــدار
 1/95 ppbبــه دســت آمــد و بــه عنــوان میــزان
پایــ ه ی آفالتوکســین در تمامــی خــوراکهــا در
نظــر گرفتــه شــد .در هنــگام آغــاز جیرههــای
پیــش آزمایــش ،نمونـه ی شــیر گاوهــا در ســه نوبت
صبــح  ،ظهــر و شــب جمــع آوری شــد و مقــدار
آفالتوکســین موجــود در ایــن نمونــههــا بــه عنــوان
میــزان پایـ ه ی ســم ،جهــت بررســی رونــد کاهشــی

یــا افزایشــی انتقــال ســم بــه شــیر ،در نظــر گرفتــه
شــد .در انتهــای هــر هفتــه (بــه مــدت  2هفتــه) ،بــا
اســتفاده از نمونـ ه ی شــیر گاوهــا از هــر ســه نویــت
شیردوشــی در لولــههــای فالکــون اســتریل جمــع
آوری گردیــد .نمونــههــای شــیر ابتــدا تا دمــای Cº
 4خنــک و ســپس در دمــای  -20 Cºمنجمــد شــدند
تــا در مراحلــی بعــد ،مــورد آنالیــز قــرار گیرنــد .در
مرحلــه اول جهــت تعییــن میــزان آفالتوکســین M1
از روش االیــزا اســتفاده گردیــد .ایــن نمونــ ه هــا

پــس از خــروج از حالــت انجمــاد بــه مــدت min
 10در  ´2000 gدر دمــای  4°Cســانتریفیوژ شــدند و
الی ـ ه ی چربــی رویــی خــارج شــد lµ100 .از نمون ـه
ی شــیر فاقــد چربــی جهــت اســتفاده در دســتگاه

2

TMR
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 B1وارد بــدن پســتانداران مــی شــود ،بــه متابوليتــي بــه نــام آفالتوکســين  M1تبديــل مــي شــود کــه وارد شــير و محصــوالت جانبی آن

و کاهــش آفالتوکســین مــی باشــند ،امــا بــه ســبب

کــه عبــارت بودنــد از بنتونیــت نــوع :Fاز نــوع

یــک هفتــه قبــل از شــروع آزمایــش ،گاوهــا در
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گروه تحقیق و توسعه شرکت پایافرآیند هزاره نوین

ایــن روش هــا تــا حــدودی قــادر بــه ســم زدایــی

شــامل ســه تکــرار بــه انجــام رســید .تیمارهــای

بــه مقــدار توصیـ ه شــد ه ی بنتونیــت وارداتــی .هــر

آزمایشات برون تنی ()In vitro

فیزیکــی ،غیرفعــال ســازی حرارتــی) کــه اکثــر

گرفتنــد .آزمایشــات بــا ســه تیمــار و هــر تیمــار

غالمرضــا نازپــرور ،تحــت نظــارت مســتقیم دو تیــم

طــرح نظــارت داشــتند.

اســت (ماننــد شــامل اشــعه دهــی  ،جــدا ســازی

شــیر  49±6 kgدر روز مــورد اســتفاده قــرار

تیمــار  Fبــه مقــدار توصیــه شــده ؛  )3تیمــار M

دامپزشــکی) ،از دانشــگاه تگــزاس آمریــکا بــر ایــن

آفالتوکســین از خــوراک حیوانــات پیشــنهاد شــده

ســنی حــدود  5ســال ( ±8مــاه) و میانگیــن تولیــد

بیــن رشــته ای بــود کــه توســط آقــای مهنــدس

دکتــر فیلیپــس (رابــط گــروه زمیــن شناســی و

TM

هلشــتاین بــا میانگیــن وزنــی  ،480±kg55میانگین

مقــدار توصیــه شــده شــرکت تولیــد کننــده؛ )2

و دکتــر والســکوئز (گــروه زمیــن شناســی) و

اثر بنتونیت اکتیو  G.Bindدر مقایسه با بنتونیت
معمولی و یک نوع بنتونیت وارداتی بر میزان
آفالتوکسین موجود در شیر گاوهای هلشتاین

در بخــش درون تنــی ،تعــداد  12راس گاو از نــژاد

ایــن آزمایــش قســمتی از پــروژه تحقیقاتــی

از دانشــگاه فردوســی مشــهد و پروفســور دِنــگ

 .)2006تاکنــون روش هــای مختلفــی جهــت حــذف

آزمایشات درون تنی ()In vivo

آزمایشــی عبــارت بودنــد از )1 :تیمــار  G.Bindبــه

دکتــر حســن کرمانشــاهی (گــروه علــوم دامــی)

ضــروری بــه نظــر میرســد (Fokunang et al.,

مــول در کیلوگــرم) شــده اســت.

جدول  -1آنالیزهای کانی شناسی نمونه بنتونیت های مورد بررسی
M2

G.Bind

1

F

کلسیم مونتموریلونیت،
کوارتز

مونتموریلونیت (سدیم و کلسیم)،
کریستو بالیت

سدیم مونتموریلونیت،
کریستوبالیت ،کوارتز

کانیهای اصلی

-

-

ژیپس ،کلسیت

کانیهای فرعی

 -1بنتونیت طبیعی تولید داخل از معدنی در خراسان جنوبی.
 -2بنتونیت  Mکه در حال حاضر تحت عنوان توکسین بایندر با پایه رس وارد ایران می گردد.

3.87

2.26

2.89

)Fe2O3 (T

2.06

2.10

3.28

MgO

1.62

2.66

3.12

CaO

0.03

0.06

0.09

P2O5

0.32

2.67

2.34

Na2O

0.57

0.30

0.39

K2O

0.08

0.41

0.61

MnO

0.62

0.72

2.76

SO3

14.90

12.34

13.53

L.O.I

 -1بنتونیت طبیعی تولید داخل از معدنی در خراسان جنوبی.
 -2بنتونیت  Mکه در حال حاضر تحت عنوان توکسین بایندر وارد ایران می گردد.

70

10

335

72

77.3

9.1

2

F

57.2

5

265

53

41.6

7.8

M3

()EuroProxima AFM1, Arnhem, Netherland

کنتــرل داد ه هــای روش الیــزا ،ســری دوم نمونــههــا

مختلــف آزمایــش در شــکل  1آورده شــده اســت.

G A V D A R A N

کــه دارای حــد تشــخیص( ng/l5 )pptمیباشــند،
اســتفاده شــد .بــرای آمــاد ه ســازی نمونــ ه هــا از

جهــت تعیــن آفالتوکســین  M1بــا دســتگاه HPLC

ی دهنــد کــه در شــروع
ایــن نتایــج نشــان مــ 

بــه آزمایشــگاه مرجعــان خاتــم (تهــران) تحــت

آزمایــش ،میــزان آفالتوکســین موجــود در شــیر

دســتورالعمل ایــن کیــت پیــروی شــد و در نهایــت،

شــرایط فریــز  -20 Cºارســال گردیــد کــه نتایــج

گاوهــا تقریبــاً در یــک ســطح میباشــد و بیــن

کیــت در دســتگاه اســپکتروفتومتر الیــزا ریــدر

دادههــای الیــزا را تاییــد نمــود.

داده هــا اختــاف معنــی دار ( )P>0.05وجــود
نــدارد .در انتهــای هفتــه ی اول پــس از شــروع
آزمایــش ،اگرچــه در تمامــی تیمارهــا میــزان
آفالتوکســین  M1در شــیر کاهــش یافــت ولــی

نمودار  -1اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان آفالتوکسین  M1موجود در شیر

نمودار  -2اثر تیمارهای آزمایشی بر نرخ انتقال آفالتوکسین  M1موجود در شیر
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 ELISAجــدا گردیــد .بدیــن منظــور از کیــت

ن هــا محاســبه گردیــد .بــه منظــور
شــد و میانگی ـ 

مقــدار انتقــال آفالتوکســین  M1در دوره هــای

هــر نمون هــی شــیر ،چهــار چاهــک درنظــر گرفتــه

75

19

615

70.4

45

9.9

G.Bind

نرخ انتقال %

فصلنامه گاوداران شماره چهل و چهار تابستان 95

13.99

10.34

10.10

Al2O3

نتایــج مربــوط بــه میــزان اثــر بنتونیــتهــا بــر

)(meq/100g

pH

میزان آفالتوکسین M1

61.16

65.14

60.11

SiO2

 )USAدر طــول مــوج  450 nmخوانــده شــد .بــرای

Methylene blue index
)(%

Swelling
)(ml/2g

)Water absorption (%
))2h

>2µ
()%
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M2

G.Bind

F1

(BioTek ELISA, ELX 808, Winooski, VT,

CEC

 -1استانداردهای مورد استفاده آزمایشات عبارتند از:
;pH: ASDM D4972-13; Methylene blue index: ASDM C837-09; CEC: ASDM C837-99; Swelling: ASDM D5890-11
Water absorption: ASDM E946-92.
 -2بنتونیت طبیعی تولید داخل از معدنی در خراسان جنوبی.
 -3بنتونیت  Mکه در حال حاضر تحت عنوان توکسین بایندر وارد ایران می گردد.

جدول  -2آنالیز شیمیایی نمونه بنتونیت های مورد بررسی

نتایج آزمایش

جدول  -3خواص و مشخصات نمونه بنتونیت های مورد بررسی

ل توجــه ی ( )P<0.05کاهــش دهــد .دو
جــاذب  G.Bindتوانســت مقــدار آفالتوکســین را بــه طــور قابـ 
تیمــار  Fو  Mنتوانســتند اختــاف قابــلتوجــه ی ( )P>0.05ایجــاد نماینــد .رونــد مشــابهی در هفتــهی
بعــد (هفتــه ســوم) نیــز مشــاهده شــد؛ بــه طــوری کــه تیمــار  G.Bindتوانســت میــزان آفالتوکســین
ل توجــه ی کاهــش دهــد ولــی تیمــار  Mمقــداری مشــابه بــا هفت ـ ه ی اول نشــان
 M1را بــه طــور قاب ـ 

داد.

همچنیــن ،تیمــار  G.Bindتوانســت میــزان ترشــح آفالتوکســین ( M1میــزان ترشــح حاصلضــرب
غلظــت آفالتوکســین  M1در مقــدار شــیر تولیــد شــده مــی باشــد) موجــود در شــیر گاوهــا را کاهــش

دهــد و نــرخ انتقــال آفالتوکســین  M1را بــه شــیر کــه در هفتــهی اول  1/17بــود ،بــه  0/42در هفتــه ی
دوم و  0/39در هفت ـ ه ی ســوم تقلیــل ( )P<0.05دهــد ،درحالــی کــه در تیمارهــای  Fو  Mاثــر قابــل
توجهــی ( )P>0.05بــر نــرخ انتقــال آفالتوکســین بــه شــیر مشــاهده نشــد (نمــودار .)2

نتیجهگیری
 - 1مقــدار جــذب بــه میــزان زیــادی بــه خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی کانیهــای تشــکیل
ل آوری قلیایــی انجــام شــده بــر روی G.Bind
ت هــا بســتگی دارد و عمــ 
دهنــده بنتونیــ 
کــه باعــث افزایــش فاصلــه بینالیــهای ( )d001گردیــد در بهبــود خصوصیــات مذکــور تاثیــر
قابــل مالحظــ ه ای داشــت ،بــه طــوری کــه میــزان جــذب ســم آفالتوکســین  B1را در شــرایط
آزمایشــگاه افزایــش داده اســت.

 - 2نتایــج آزمایــش بــرون تنــی نشــان داد کــه بنتونیــت  G.Bindنســبت بــه دو بنتونیــت
فــرآوری نشــده و وارداتــی توانایــی بیشــتری در جــذب آفالتوکســین  B1در دســتگاه گــوارش
دارد کــه بــه تبــع آن میــزان آفالتوکســین  M1موجــود در شــیر را بشــدت کاهــش داده اســت

(نمــودار  1و .)2
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نتایج این طرح میتوانید با شرکت پایافرآیند هزاره نوین تماس حاصل فرمایید.

اسیدوز در نشخوار کنندگان

وقتــی اســت کــه  pHبــه ســمت  5کاهــش یابــد.

میکــروب هــای بــی هــوازی شــکمبه -

ســمت آزاد ســازی مقــدار زیــادی اســید الکتیــک

فــرار و الکتــات تبدیــل میکننــد .ایــن اســیدها

بــه رشــد بــاالی اســتراپتوکوکوس بویــس ارتبــاط

اگــر ظرفیــت بافــری شــکمبه نتوانــد بــا تجمــع

ثاونویــه اپیتلیــوم همــراه میباشــد (آشــنباخ و

در ایــن آســتانه پروتوزواهــا میمیرنــد و تخمیــر بــه

میتواننــد در شــکمبه تجمــع پیــدا کننــد و

دارد .دومیــن آســتانه همچنیــن بــا آســیب پذیــری

ایــن اســیدها مقابلــه کنــد pH ،شــکمبه کاهــش

همــکاران .)2011 ،بــه هــر حــال اثــرات طبیعــی

شــکمبه هــر روز بــه مــدت طوالنــی میتوانــد روی

را مجــاب میکنــد تــا از آســتانه هــای مختلــف

مــواد خوراکــی تاثیــر منفــی بگــذارد و همچنیــن

کننــد .گــوژو و همــکاران ( )2005افــت  pHبیــن

و افــت چربــی شــیر نیــز ارتبــاط دارد (کــراس و

عنــوان اســیدوز تحــت حــاد تعریــف کردنــد .در این

چربــی شــیر ثابــت نیســت و پیچیــده میباشــد.

پرتولیــد کــه بــا جیــره هــای غنــی از نشاســته و

عفونــت نیــز مشــاهده گردیــد .در صورتیکــه برخــی

افــت چربــی شــیر اســت یــا نــه بطــور تعجــب آوری

بــه اســیدوز حســاس هســتند ،البتــه گوســفند

اســیدوز تحــت حــاد گــزارش کردنــد (کلیــن و

گســتردهای بــه نــژاد ،فصــل و روزهــای شــیردهی

 pHروی اکوسیســتم شــکمبه و اپیتلیــوم محققیــن

قنــد ســریع تخمیــر تغذیــه میشــوند بطــور ویژهای

دیگــر از محققیــن  5/5 pHو  5/8را بــرای تعریــف

مشــکل میباشــد .درصــد نرمــال چربــی شــیر بطــور

و گاوهــای پــرواری نیــز ایــن نــوع ناهنجــاری

همــکارن2003،؛ پننــر و همــکاران.)2007 ،

بســتگی دارد .دالیــل تغذیــه ای افــت چربــی شــیر
(کــه ممکــن اســت اســیدوز تحــت حــاد نیــز شــامل

عواقب اسیدوز تحت حاد
افت مصرف خوراک

گرفتــه باشــیم.

در مزرعــه هــای گاو شــیری افــت چربــی

تحــت حــاد اســت (اینمــارک و همــکاران.)2008 ،

اســیدوز تحــت حــاد میباشــد (کلیــن و همــکاران،

یکــی از شــاخص هــای مهــم بــرای تشــخیص
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گــردد (دافیلــد و همــکاران .)2004 ،تعریــف منطقــی
 pHآســتانه بــا توجــه بــه مقــدار آســیب پذیــری

اکوسیســتم شــکمبه و اپیتلیــوم شــکمبه صــورت

میگیــرد .بخوبــی مشــخص شــده اســت کــه مصــرف

نشاســته و همــراه بــا آن کاهــش  pHبــه زیــر 6
بطــور معمــول رشــد آمیلولیتیکهــا را تســهیل ولــی

فعالیــت ســلولیتیک هــا و هضــم فیبــر را کاهــش
میدهــد (راســل و ویلســون .)1996 ،همچنیــن تکثیر

 5/8اتفــاق میافتــد (مککــی و گیلچریســت.)1979 ،
ایــن تغییــرات بــا شــیفت الگــوی تخمیــر ماننــد

افزایــش پروپیونــات و بوتیــرات همــراه میباشــد

G A V D A R A N

ایجــاد شــده در جمیعــت و فعالیــت میکروبــی
اولیــن  pHآســتانه حــدود  5/8در نظــر گرفتــه

میشــود .ایــن  pHآســتانه بــا اولیــن نشــانههای

آســیب پذیــری اپیتلیــوم همــراه میباشــد زیــرا
پاســخهای عفونــی اولیــه ممکــن اســت در زمانیکــه

 pHبیشــتر از  1ســاعت زیــر  5/6میباشــد ،اتفــاق

بیفتــد (گــوزو و همــکاران .)2005 ،دومیــن آســتانه

نــر و گاوهــای شــیری کاهــش میدهــد (گــوژو و
همــکاران 2005 ،و  .)2006درحالیکــه جایگزینــی
علوفــه یونجــه بــا یونجــه پلــت شــده ســبب افــت

 pHمیشــود ،ولــی مصــرف مــاده خشــک کاهــش

نمیدهــد (خوافــی پــور و همــکاران .)2007 ،دالیــل

افــت مصــرف مــاده خشــک در اثــر اســیدوز تحــت
حــاد میتوانــد شــامل کاهــش هضــم فیبــر و افزایش

اســیدهای چــرب فــرار بویــژه اســیدپروپیونیک و
اســموالریته شــکمبه باشــد (آلــن .)2000 ،اســیدوز

تحــت حــاد ایجــاد شــده بوســیله دانــه ســبب
کاهــش هضــم فیبــر در شــرایط درون کیســهای

شــده بــود (پالیزایــر و همــکاران .)2001 ،چندیــن

جویــدن در نظــر گرفتــه میشــود (اینمــارک و
همــکاران .)2008 ،در دو مطالعــه مختلــف رابطــه

بیــن  pHشــکمبه و افــت چربــی شــیر بــه مــدت
 30از روزهــای شــیردهی مــورد بررســی قــرار
گرفــت و ضریــب همبســتگی بــه ترتیــب  0/30و
 0/39مشــاهده شــد (اینمــارک و همــکاران.)2004 ،

در ایــن مطالعــات همچنیــن ضریــب همبســتگی

تحــت حــاد قــرار میگیــرد .چندیــن تئــوری بــرای

45

بــرای گاوهــای بــا روزهــای شــیردهی زیــر  30روز
حتــی منفــی بــود ( )-0/06کــه پیشــنهاد کردنــد
کــه درصــد چربــی شــیر در اوایــل شــیر دهــی

نبایــد بــرای بررســی اســیدوز تحــت حــاد اســتفاده

شــود .درصــد چربــی شــیر اوایــل شــیردهی

بوســیله چندیــن فاکتــور شــامل ســطح کلــی کــره
( )butterfatگلــه و درجــه مبیلزاســیون چربــی بعــد

مطالعــه نشــان داد کــه اســیدوز تحــت حــاد ایجــاد

زایمــان بســتگی دارد .در مطالعــه دیگــر اینجلبــرت

هــای فــاز حــاد در خــون میگــردد کــه یــک

چربــی شــیر بــه شــدت تحــت تاثیــر اســیدوز

شــده بــه وســیله دانــه ســبب افزایــش پروتئیــن
شــاخصی از عفونــت میباشــند (گــوژو و همــکاران،

 .)2006 ،2005همچنیــن بیــان شــده اســت کــه
عفونــت در ارگان هــای مختلــف حیــوان ســبب
کاهــش مصــرف مــاده خشــک میگــردد (اندرســن

و همــکاران  .)2000بنابرایــن عفونــت هــای ناشــی

از اســیدوز تحــت حــاد ایجــاد شــده بوســیله

دانــه هــا میتوانــد در افــت مصــرف مــاده خشــک

تاثیــر داشــته باشــد.

کاهش هضم فیبر

و همــکاران ( )2008مشــاهده کردنــد کــه درصــد

افــت چربــی شــیر کــه از طریــق جیــره ایجــاد

میشــود ،پیشــنهاد شــده اســت (باومــن و گرینــاری،
 .)2001مهمتریــن تئــوری درگیــر در افــت چربــی

شــیر نقــش اســید چــرب ترانــس ،10-ســیس12-
 C18:2میباشــد کــه در طــول بیوهیدروژناســیون

 6-C18:2nتولیــد میشــود .ایــن اســید چــرب بیــان
ژن هــای کــد کننــده آنزیــم هــای درگیــر در ســنتز

چربــی شــیر شــامل آنزیم هــای برداشــت پســتانی

G A V D A R A N

(بنینــک و همــکاران .)2008 ،بــا توجــه بــه تغییــرات

را تحریــک و مصــرف مــاده خشــک را در گاوهــای

از اســیدوز تحــت حــاد و همچنیــن بــرای پیــش
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قــرار دادن  pHمتــر درون شــکمبه ،انــدازه گیــری

عمــده باکتــری هــای تولیــد کننــده الکتــات در pH

خــوراک ،کاهــش تولیــد شــیر و چربــی شــیر ،اســهال و بعضــا لنگــش میشــود (اوونــز و همــکاران.)1998 ،

مــا ســه فاکتــور اصلــی ذکــر شــده را قبــا در نظــر

بینــی موثــر بــودن ســاختار جیــره بــرای فعالیــت

 pHمیتوانــد بعــد از جمــع آوری مایــع شــمکبه

 6/2دالر صــرف درمــان آنهــا میشــود (گنزالــز و همــکاران .)2012 ،اســیدوز تحــت حــاد در گلــه هــای شــیری ســبب کاهــش مصــرف

آن باشــد) تنهــا زمانــی نگــران کننــده میباشــد کــه

 500تــا یــک میلیــون دالر از ضررهــای اقتصــادی

از طریــق دهــان ،رومینوســنتزیس یــا از طریــق

گــزارش کردنــد کــه حــدود  1/9درصــد از دام هــای پــرواری درگیــر ناهنجــاری هــای هضمــی ماننــد اســیدوز هســتند کــه بطــور میانگیــن

رابطــه بیــن اســیدوز تحــت حــاد و افــت

کاهــش مصــرف مــاده خشــک بــه عنــوان

اســاس  pHشــکمبه میباشــد (اســتون .)2004 ،ایــن

و اواســط شــیردهی درگیــر اســیدوز تحــت حــاد میباشــند .همچنیــن سیســتم هــای کنتــرل کننــده ســامت دام در شــمال آمریــکا

افت چربی شیر

شــیری بــه فراوانــی بــه عنــوان یــک شــاخصی

تعریــف رایــج اســیدوز تحــت حــاد بــر

همــکاران ( )2010بــا بررســی تعــداد زیــادی از گلــه هــای شــیری خراســان رضــوی نشــان داد کــه حــدود  27درصــد از گاوهــای اوایــل

اســیدیته باشــد.

ائتــزل2006 ،؛ اینمــارک .)2008 ،گاوهــای شــیری

 ;2003اوتــزل .)2003 ،غــات اســیدوز تحــت حــاد

یافتــه و  pHشــکمبه را کاهــش مــی یابــد کــه حیــوان را مســتعد بــرای بــروز اســیدوز میشــود (اوونــز و همــکاران .)1998 ،تاجیــک و

از حساســیت باکتــری هــای هضــم کننــده فیبــر بــه

بــازه مصــرف خــوراک کاهــش یافــت و همچنیــن

گلــه هــای شــیری آمریــکا مربــوط بــه اســیدوز

44

اســیدوز اتفــاق میافتــد بــه احتمــال زیــاد نتیجهای

مشــخص کــردن اینکــه یــک گلــه واقعــا دارای

رنــج میبرنــد .تخمیــن زده شــده اســت کــه میــزان

تولیــد اســیدهای چــرب فــرار در شــکمبه شــده کــه اگــر میــزان تولیــد اســیدها بیشــتر از میــزان جــذب آنهــا باشــد در شــکمبه تجمــع

همــکاران .)2002 ،کاهــش هضــم فیبــر کــه در طــول

 pHپاییــن شــکمبه بــا عفونــت ،لنگــش ،اســهالی

اواســط شــیردهی آمریــکا از اســیدوز تحــت حــاد

غنــی از غــات (بیــش از  40درصــد کربوهیــدارت هــای غیــر فیبــری) تغذیــه میشــوند .جیــره هــای دارای غــات بــاال باعــث افزایــش نرخ

 24/8درصــد کاهــش داده بــود (کواجکارســکی و

 5/6تــا  5/2بمــدت حداقــل  3ســاعت در روز را بــه

و همــکاران )2009 ،و 26درصــد از گاوهــای شــیری

در ایــران گاوهــای شــیری پرتولیــد و همچنیــن دام هــای پــرواری ماننــد گوســفند بــرای تامیــن نیازهــای انــرژی از جیــره هــای

 24و  48ســاعت انکوباســیون بــه ترتیــب  20/5و

مصــرف خــوراک ،متابولیســم میکروبــی و تجزیــه

 27درصــد از گلــه هــای شــیری ایــران (تاجیــک

عضو گروه تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام و طیور دردانه خراسان رضوی

در شــوینده خنثــی علوفــه هــا را در زمانهــای

بــرای تعریــف اســیدوز تحــت حــاد اســتفاده

مطالعــه هــای مزرعــه ای نشــان داده اســت کــه

دکتری تغذیه نشخوارکنندگان

گاوهــای شــیری ،تجزیــه پذیــری فیبــر نامحلــول

نــگاری کربوهیــدرات هــا را بــه اســیدهای چــرب

را نشــان میدهنــد (بــروان وهمــکاران.)1992 ،

دکتر محمد ملک خواهی

اضافــه کــردن پلــت دانــه بــه جیــره کامــا مخلــوط

میــرود (اســتون )2004 ،کــه بــه احتمــال فــراوان

مــی  یابــد (پالیزیــر و همــکاران .)2008 ،افــت pH

شناخت و کنترل اسیدوز در گاوهای شیری

اســیدوز تحــت حــاد ایجــاد شــده بوســیله

اســیدهای چــرب ،ســنتز دنــوو اســیدهای چــرب

اســیدوز تحــت حــاد ممکــن اســت ظاهــری روشــن

کمــک میکنــد .رژیــم هــای خوراکــی کــه بــا رفتــار

 .management bunkهــدف از خــوراک دهــی آزاد

افزایــش یابــد .منبــع خــورک یــا تاخیــر در ارائــه

بخــش مایــع میشــود .از طرفــی بــا افزایــش نــرخ

میدهــد (باومــن و گرینــاری .)2001 ،اینجلبــرت و

اســیدوز تحــت حــاد داشــته باشــند و همچنیــن

اســید-باز شــکمبه کمــک میکنــد بســیار مطلــوب

خــوراک بیــن یــک وعــده خوراکــی تــا وعــده

اســیدوز شــکمبهای اســتفاده میشــود (ناگاراجــا

کــه بطــور معمــول شــامل ذرات کوچــک میباشــند

در پســتان و آنزیــم دلتــا 9-دیســچوراز را کاهــش

همــکاران ( )2008نشــان دادنــد کــه افــزودن 20

درصــد گنــدم در جیــره گاوهــای شــیری بطــور

معنــی داری تولیــد ترانــس ،10-ســیسC18:2 12-
را در چربــی شــیر افزایــش و درصــد چربــی را
کاهــش میدهــد .مشــاهدات قبلــی نشــان دادنــد

کــه جیــره هــای بــا کنســانتره بــاال اســیدهای

چــرب کوتــاه و متوســط زنجیــر را کاهــش میدهــد
و متعاقبــا ســبب کاهــش ســنتز دنــوو اســیدهای

چــرب میشــود (باومــن و گرینــاری.)2003 ،
عــاوه بــر ایــن ،نتایــج بدســت آمــده بوســیله

گرینــاری و همــکاران ( )1997ایــن تئــوری را کــه
کاهــش  pHشــکمبه ســبب ناکامــل شــدن مســیر

بیوهیدروژناســیون و افزایــش اســیدهای چــرب

ترانــس بخصــوص ایزومــر ترانــس  10-و درنتیجــه
افــت چربــی شــیر میگــردد را تاییــد میکنــد .در

یــک مطالعــه مزرعــه ای روی یــک گلــه گاو شــیری

نیویــورک مشــخص شــد کــه اســیدوز تحــت حــاد
تولیــد شــیر ،تولیــد چربــی شــیر را بــه ترتیــب 2/7
کیلــو در روز و  0/3درصــد کاهــش میدهــد (اســتون،
 .)1999گرینــاری ( )2003بیــان کــرد افــت چربــی

شــیر ممکــن اســت بــه کاهــش نســبت اســتات

بــه پروپیونــات و افزایــش انســولین (باومــن و

گرینــاری )2003 ،و تولیــد اســیدهای چــرب ترانــس
در شــکمبه ارتبــاط داشــته باشــد .گرینــاری ()1997

و همــکاران مشــخص کردنــد کــه افزایــش انســولین
بطــور مســتقیم روی افــت چربــی شــیر تاثیر نــدارد،

بلکــه افزایــش انســولین ســبب کاهــش لیپولیــز
میگــردد .ایــن دلیــل ممکــن اســت تاثیــر مرحلــه

شــیردهی و باالنــس انــرژی بــر افــت چربــی شــیر
را بیــان کنــد ،بــه ایــن صــورت کــه مشــارکت

چربــی بــدن در چربــی شــیر در گاوهــای دارای
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دارای باالنــس مثبــت انــرژی میباشــد .علــی رغــم

مدفــوع کفــی و اســهال نشــان دهنــده تخمیــر
شــدید در راســت روده اســت کــه بــا اســیدوز
تحــت حــاد ارتبــاط دارد (نوردلــن و همــکاران،
 .)2004تخمیــر در انتهــای راســت روده اســیدهای

چــرب فــرار و گازهــای مثــل دی اکســیدکربن را
تولیــد میکنــد .باوجــود اینکــه اســیدهای چــرب
فــرار میتوانــد در ایــن بخــش جــذب شــود،

پروتئیــن میکروبــی تولیــد شــده در ایــن قســمت
از طریــق مدفــوع دفــع شــده و گازهــای تولیــدی

بصــورت حبــاب در مدفــوع ظاهــر میشــود کــه ایــن

حبابهــا در مدفــوع بصــورت کــف میباشــند.

همچنیــن نشــان دادنــد  pHشــکمبه تاثیــری روی
غلظــت چربــی شــیر نــدارد و همچنیــن گــزارش

ســبب ایجــاد اختــال در الگــوی مصــرف خــوراک

میشــوند بایــد دوری کــرد .در زیــر اســتراتژیهای
مدیریــت مصــرف خــوراک ماننــد تعــداد وعــده های
خوراکــی ،مدیریــت آخــر و محدودیــت خــوراک کــه

بــر روی  pHشــکمبه تاثیــر میگذارنــد ذکــر شــده
اســت (گونزالــز و همــکاران.)2012 ،

تعداد وعده های خوراک
افزایــش وعــده هــای خوراکــی در طــول روز

ممکــن اســت مشــکل اســیدوز را از طریــق تمایــل

بــه تولیــد اســیدهای بــا ثباتــر ،بهبــود تولیــد

آماس بین سمی 1و لنگش

2

بــزاق و جــذب و عبــور اســیدها از شــکمبه ،کاهــش

آمــاس بــه عنــوان عفونــت الیــه هــای

دهــد .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،مدیریــت

 .)1997ایــن ناهنجــاری در گاوهــای شــیری اوایــل

وعــده هــای خوراکــی ،کاهــش انــدازه مقــدار

درمــال داخــل ســم تعریــف میشــود (نوســک،

شــیردهی و گاوهــای گوشــتی شــایع میباشــد
(آنــدروود .)1992 ،ایــن نتایــج باعــث میشــود تــا
تصــور کــرد کــه مصــرف جیــره هــای کنســانتره

بــاال یــا افزایــش ســریع بخــش کنســانترهای جیــره

بــا آمــاس بیــن ســمی ارتبــاط دارد (گرینــوف و
همــکاران  .)1990گــزارش شــده اســت شــده اســت
کــه افــت  pHســبب رهــا شــدن سوبســتراهای

مصــرف خــوراک بایــد بــه ســمت بیشــتر کــردن

خــوراک بویــژه حجــم بزرگتــر خــوراک کــه بطــور

معمــول بعــد ارائــه خــوراک اتفــاق میافتــد و ارتقــاء
زمــان نشــخوار بــرود .مطالعــات زیــادی گــزارش

کردنــد کــه فراوانــی بیشــتر وعــده هــای خوراکــی

منجــر بــه پایــداری بهتــر  pHشــکمبه بــا تعــداد
نوســانات کمتــر میشــود (ســوتو-ناوارو و همــکارن،
 .)2000بطــور تئــوری ،ارائــه خــوراک بــا تعــداد

فعالــی مثــل هیســتامین و لیپوپلــی ســاکاریدها

وعــده هــای بیشــتر بــرای جیــره هــای بــا نــرخ

هموریــج ،عفونــت و لنگــش (نوســک)1997 ،

خــوراک دهــی شــامل تنــوع روز بــه روز ارائــه

( )LPSبــا منشــاء میکروبــی شــده کــه باعــث

تجزیــه پذیــری بــاال یــا متوســط و مدیریــت ضعیف

میگردنــد .درصورتیکــه ،گــوژو و همــکاران ()2007

علوفــه ،از اهمیــت بــاالی برخــوردار اســت (گرنــت و

حــاد  LPSرا در شــکمبه افزایــش میدهــد امــا نــه در

کنســانتره بــاال عــادت داشــتند مصــرف خــوراک

بیــان کردنــد کــه تحریــک دانهــای اســیدوز تحــت

جریــان خــون محیطــی کــه ایــن مخالــف فرضیــه

نوســک ( )1997کــه بیــان کــرده بودنــد LPS

کاپیالریــس ســم را تخریــب میکنــد ،میباشــد.

آلبرایــت .)1995 ،گاوهــای کــه بــه جیــره هــای بــا

بیشــتری را در زمــان افزایــش تعــداد وعــده هــای
خوراکــی از  1تــا  4بــار در روز نشــان دادنــد کــه

ایــن حالــت ممکــن اســت بــه کاهــش اســیدوز
ارتبــاط داشــته باشــد ( تریمــر و همــکاران.)1968 ،

وجــود ارتبــاط بیــن اســیدوز تحــت حــاد و چربــی
شــیر کــه در بــاال ذکــر شــد ،برخــی از مطالعــات

هســتند ،درصورتیکــه از رژیــم هــای خوراکــی کــه

خــوراک دهــی بــا دفعــات بــاال همچنیــن ممکــن
اســت میــزان خطاهــای تغذیــه ای و الگوهــای

ابزارهای کنترل اسیدوز تحت حاد

غیرمعمــول تغذیــه ای را کاهــش دهــد یــا اینکــه

G A V D A R A N

تحــت حــاد همــراه نیســت (کوئنــن و همــکاران،

مدیریــت مصــرف خــوراک در حیوانــات

عــاوه بــر ایــن ،خــوراک دهــی بــا وعــده هــای

پیشــنهاد کردنــد کــه پاســخ هــای متغییــر در چربی

هــای تولیــد و عملکــرد حیــوان ،از اهمیــت بــاالی

بعــد از ارائــه خــوراک را کاهــش دهــد (دی وریــس

آزمایشــی ایجــاد شــده ممکــن اســت بــه طــول

بطــور ویــژه ای بــه مدیریــت مصــرف خــوراک

داشــته باشــد (کــراس و اوئتــزل.)2005 ،

ایجــاد اختــال شــود یــا اینکــه بــه حفــظ باالنــس

کردنــد کــه همیشــه افــت چربــی شــیر بــا اســیدوز

خــوراک در گاو شــود (پریچــارد و برونــز.)2003 ،

2002؛ گــوژو و همــکاران .)2007 ،ایــن پژوشــگران

تولیــد کننــده بــه دلیــل تاثیــر آن بــر روی هزینــه

بــاال ممکــن اســت رقابــت اجتماعــی بــرای خــوراک

شــیر بــا اســیدوز تحــت حــادی کــه بصــورت

برخــوردار میباشــد .رفتــار مصــرف خــوراک

و همــکاران.)2005 ،

دوره اســیدوز تحــت حــاد و شــدت آن ارتبــاط

مرتبــط میباشــد ،بطوریکــه ممکــن اســت باعــث

اسهال
کلیــن و همــکاران ( )2003گــزارش کردنــد

کــه در گلــه هــای شــیری اســکور مدفــوع بــا

اســیدوز تحــت حــاد ارتبــاط دارد .گاوهــای دارای

اســید -بــاز در شــکمبه کمــک کنــد .بــرای مثــال،

کاهــش مقــدار وعــده خوراکــی ،افزایــش فراوانــی
وعــده هــای خــوراک یــا ارائــه یکســان خــوراک در
روزهــای مختلــف بــه کاهــش اســیدوز شــکمبه ای

Laminitis
Lameness

1
2

مدیریت آخر
خــوراک از طریــق راههــای مختلــف بــه

گاوهــای ارائــه میشــود ،کــه معمــوال بوســیله مقــدار

مختلــف خــوراک یــا طــول مــدت زمانــی کــه
حیــوان دردســترس خــوراک اســت صــورت مــی
گیــرد .ســه نــوع روش ارائــه خــوراک وجــود دارد:
آزاد یــا ســنتی ،مصــرف محــدود خــوراک ،و clean

درحالیکــه حیــوان اجــازه دارد خــوراک را بــدون

هیــچ محدودیتــی مصــرف کنــد (اریکســون و

همــکاران .)2003 ،سیســتم خــوراک دهــی محــدود
کــه اغلــب خــوراک دهــی برنامــه ریــزی شــده نیــز
نامیــده میشــود ،هــدف از ایــن سیســتم خوراکــی

ارائــه خــوراک بــه میــزان  5تــا  10درصــد کمتــر
از خــوراک مصرفــی بصــورت آزاد اســت (پریچــارد

و برونــز .)2003 ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در ایــن
روش مصــرف مــاده خشــک بــا ثبــات بیشــتری

بصــورت روز بــه روز ارتقــاء مییابــد ،برنامــه هــای
ارائــه خــوراک راحتــر اســت ،اتــاف خــوراک

و رفتــار جداســازی خــوراک کمتــر میباشــد ،و
همچنیــن ایــن روش ضریــب تبدیــل خــوراک را
افزایــش مــی دهــد (پریچــارد و برونــز.)2003 ،

ســرانجام ،برنامــه هــای management bunk clean

کــه تــاش میکنــد تــا در زمــان مطمئنــی از روز
ُ
آخــر از خــوراک خالــی شــود و بنابرایــن خــوراک

بــرای  8تــا  12ســاعت در دســترس حیــوان نباشــد
(اریکســون و همــکاران .)2003 ،ایــن سیســتم
خوراکــی بــه گاو اجــازه میدهــد تــا در دراز مــدت

بــه میانگیــن مصــرف خــوراک برســد ،امــا آمــوزش
حیوانهــا و نگهــداری رکوردهــی خــوراک بحرانــی و

پیچیــده اســت (پریچــارد و برونــز .)2003 ،بزرگترین
انتقــاد کــه بــه تغذیــه محــدود و clean bunk

 managementدر مقایســه بــا تغذیــه آزاد یا ســنتی
میشــود ایــن اســت کــه حیوانهــا مقــدار اندکــی از
وعــده هــای خــورک بــزرگ را مصــرف میکننــد کــه
ایــن ممکــن اســت باعــث بیشــتر شــدن تغییــرات

روزانــه  pHشــکمبه میشــود (اســکوارتزکوف-

جنســوین و همــکاران.)2003 ،
ثبات در خوراک دهی

عــاوه بــر برنامــه هــای زمانــی مربــوط

بــه ارائــه خــوراک در هــر روز ،حیوانهــا میتواننــد
بطــور اتفاقــی در نتیجــه اشــتباه ریختــن خــوراک

یــا مدیریــت ضعیــف آخــر ماننــد تاخیــر در ارائــه
خــوراک گرســنه شــوند .عــاوه بــر ایــن مشــخص

شــده اســت حیوانهــای درون یــگ گــروه محدودیت
دسترســی بــه خــوراک دارنــد ،بویــژه بعــد از ارائــه
خــوراک ،زیــرا حیوانهــای غالــب در گــروه بیشــتر

بــه خــوراک دسترســی داردنــد (دی وریــس و

همــکاران .)2004 ،گنزالــز و همــکاران ( )2009در یک
آزمایشــی زمــان ارائــه خــوراک را بــرای گروهــی از

حیــوان هــا بــه تاخیــر انداختــه بــود ،درحالیکــه
گــروه دیگــر خــوراک را راس زمــان مشــخص و
معمــول دریافــت میکردنــد .ارائــه خــوراک بــا

تاخیــری اثــر منفــی روی  pHشــکمبه نداشــت زیــرا
پاســخ استرســی (افزایــش کورتیــزول) باعــث شــده

بــود تــا مصــرف کنســانتره ،نــرخ مصــرف خــوراک و
انــدازه اولیــن وعــده خوراکــی کاهــش و مصــرف کاه

میکننــد کــه اســیدوز شــکمبه ای ممکــن نیســت
بوســیله تاخیــر کوتــاه مــدت زمــان ارائــه خــوراک
در حیوانهــای کــه بصــورت انفــرادی نگهــداری

میشــوند ایجــاد شــود .اریکســون و همــکاران
( )2003از مــدل اســیدوز شــامل ارائــه  1/25درصــد

از خــوراک روز قبــل بــا  4ســاعت تاخیــر نســبت
بــه زمــان معمــول بــرای ایجــاد اســیدوز در گاوهــای

شــیری اســتفاده کردنــد .ایــن محققیــن موفــق بــه
ایجــاد اســیدوز نشــدند و نتیجــه گرفتنــد کــه

مــدل خوراکــی ذکــر شــده بــه انــدازه کافــی
بــرای ایجــاد اســیدوز شــدید نبــوده .همچنیــن
آنهــا بطــور جالــب توجــه ای مشــاهده کردنــد

کــه مقــدار خــوراک ( 2/8درمقابــل  3/5کیلوگــرم
بــه ازای خــوراک) و نــرخ مصــرف خــوراک (0/17

درمقابــل  0/32بــه ازای ســاعت) در طــول دوره

چالــش اســیدوز نســبت بــه دوره قبــل اســیدوز

کاهــش یافتــه بــود .ایــن نتایــج همراســتا بــا
نتایــج گونزالــز و همــکاران ( )2009هســتند .تنــوع
روز بــه روز در مقــدار خــوراک پیشــنهادی نیــز
بــه عنــوان یکــی از فاکتورهــای ریســکی بــرای

اســیدوز شــکمبه ای در نظــر گرفــت شــده اســت
(اسکوارتزکوف-جنســوین و همــکاران.)2003 ،

درصورتیکــه پیــش از ایــن برخــی از مطالعــات ایــن

فرضیــه را مــورد بررســی قــرار دادنــد و کــه نتایــج
عکســی بدســت آوردنــد (کوپــر و همــکاران.)1999 ،

ایــن تناقــض احتمــاال بــه دلیــل تغییــرات در رفتــار

مصــرف خــوراک و همچنیــن مدیریــت خــوراک

باشــد گونزالــز و همــکاران (.)2012

درنتیجــه تخمیــر کاهــش و  pHشــکمبه افزایــش

مییابــد -3 .تئــوری دیگــر درمــورد ســدیم

بیکربنــات ایــن اســت کــه ایــن نمــک نقــش مهمــی
در افزایــش اختــاف تعــادل آنیــون -کاتیــون مایــع

بــدن بــازی کــرده و بــر روی کلیــه و سیســتم

بافــری تاثیــر میگــذارد (بلــوک.)1994 ،

اکســید منیزیــم ( )MgOهمچنیــن بــه

عنــوان قلیــا کننــده در جیــره دانــه بــاال و علوفــه
پاییــن بــرای جلوگیــری از کاهــش میــزان چربــی

شــیر اســتفاده میشــود .تاکــر ( )1992اثــر چندیــن
بافــر و اکســید منیزیــم را روی  pHشــکمبه مــورد
بررســی قــرار داد .نتایــج نشــان داد کــه اکســید

منیزیــم  pHشــکمبه را افزایــش میدهــد ولــی ایــن
اثــر پیشــرفت  pHبصــورت اهســته بــوده و تنهــا در

طــول  24ســاعت تاثیــر خــود را میگــذارد ،کــه ایــن
احتمــاال بــه دلیــل حاللیــت پاییــن آن میباشــد.

کلســیمگلیا و همــکاران ()2012یــازده مقالــه
منتشــر شــده در ژرنــال علــوم گاو شــیری را طــی
ســالهای  1989 – 1969مــورد بررســی قــرار دادنــد
کــه اکســیدمنیزیم را در جیــره گاوهــای شــیری

بــه میــزان  8 -4گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم

مــاده خشــک مصرفــی مــورد اســتفاده قــرار داده
بودنــد .ایــن محققیــن در هفــت عــدد از ایــن

مقــاالت مشــاهده نمودنــد کــه محتــوای چربــی
شــیر بــه میــزان  4/4گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم

شــیر افزایــش یافتــه بــود ولــی تولیــد شــیر و
 pHشــکمبه بطــور معنــی داری تحــت تاثیــر قــرار
نگرفتــه بــود .اکســید منیزیــم برداشــت اســتات

کنترل  pHشکمبه

و تــری گلیســریدها را از پالســما توســط پســتان

بیــش از  40ســال اســت کــه از بیکربنــات

میگــردد (کلســیمگلیا و همــکاران.)2012 ،

ســدیم بطــور معمــول در جیــره نشــخوارکنندگان
بــرای بهبــود ظرفیــت بافــری شــکمبه و جلوگیــری
از کاهــش چربــی شــیر اســتفاده میگــردد .بطــور
کاربــردی پیشــنهاد میشــود کــه ســدیم بیکربنــات

بــه میــزان  10-7گــرم بــه ازای هــر کیلــو گــرم
مــاده خشــک اســتفاده گــردد (هــو و مورفــی،
 .)2005ســه تئــوری مختلــف بــرای بررســی اثــرات

ســدیم بیکربنــات روی محیــط شــکمبه وجــود دارد:
 -1تئــوری انتقالــی یــا تاثیــر ســدیم بیکربنــات در

شــکمبه بمنظــور تامیــن ظرفیــت بافــری شــکمبه

میباشــد .کوهــن و دانلــپ ( )1998ظرفیــت بافــری
ســدیم بیکربنــات را در شــرایط درون تنــی و بــرون
تنــی مــورد بررســی قــرار دادنــد و بیــان نمودنــد
کــه بیکربنــات ســدیم یکــی از قویتریــن خنثــی

کننــده هــای  pHشــکمبه بوســیله شــیفت تعــادل
سیســتم بافــری بــه طــرف تولیــد  co2میباشــد.

 -2راســل و چــو ( )1993پیشــنهاد کردنــد کــه

نمکهــای بافــری مثــل بیکربنــات ســدیم مصــرف
آب را افزایــش داده و ســبب افزایــش نــرخ رقــت

را افزایــش داده و ســبب افزایــش چربــی شــیر
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مدیریت مصرف خوراک

ســبب خــود تنظیمــی کوتــاه مــدت مصــرف

بعــدی و دوری از برداشــت باقیمانــده خــوراک

و تیتجمیــر .)2007 ،درحالیکــه مــدارک پیشــنهاد

از طریــق بخــش مایــع از شــکمبه خــارج شــده و
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باالنــس منفــی انــرژی خیلــی بیشــتر از گاوهــای

و متمایــل بــه زرد نســبت بــه گاوهــای بــدون

مصــرف خــوراک هارمونــی دارد و بــه حفــظ باالنــس

بــه دســت آوردن کمتریــن مقــدار از باقیمانــده

خــوراک همچنیــن بــه عنــوان مــدل بــرای ایجــاد

رقــت بخــش مایــع کربوهیــدرات هــای قابــل تخمیر

جداکننده اندازه قطعات
پنسیـــــــــــــلوانیا

جدول توصیه اندازه قطعات در علوفه و جیره کامال مخلوط

Penn State Particle Separator
مقــدار فیبــری کــه توانایــی تحریــک نشــخوار و نهایتــا
تشــکیل مــواد ســقف شــکمبه ای را داشــته باشــد ،فیبــر
موثــر فیزیکــی نــام دارد .اثبــات شــده اســت کــه ارزیابــی
انــدازه قطعــات جیــره بــا اســتفاده از جداکننــده انــدازه
قطعــات پنســیلوانیا مــی توانــد روشــی مفیــد در مزرعــه
باشــد .تفکیــک کننــده ابتدایــی پنســیلوانیا دارای  2الــک
و یــک ســینی در بخــش ســینی زیریــن بــود .در ادامــه
محققیــن الــک ســومی هــم در بــاالی ســینی اضافــه کردنــد.
الــک اول داری ســوراخ هایــی بــه قطــر  19میلــی متــر اســت
کــه ذرات بــزرگ تــر از ایــن انــدازه را بــر روی خــود نگــه مــی
دارد .ایــن ذرات آن هایــی هســتند کــه ســقف شــکمبه ای را
تشــکیل داده و تاثیــر زیــادی بــر رومــی تحریــک نشــخوار

روش اســتفاده از االــک هــای پنســیلوانیا در شــکل  3نشــان داده شــده اســت .هــر ســمت الــک  5بــار بــر روی یــک سســطح
شــکل  .1نمونــه ای از الــک پنســیلوانیا ،ســاخته شــده در دانشــگاه

فردوســی مشــهد .ســماره هــای  1تــا  4بــه ترتیــب نشــان دهنــده الــک
 19میلــی متــری 8 ،میلــی متــری 1/8 ،میلــی متــری و ســینی هســتند

شکل  .3روش االک کردن خوراک با استفاده از الک پنسیلوانیا

دارنــد .الــک جداکننــده دوم دارای ســوراخ هایــی بــه قطــر 8
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صــاف مثــل میــز بــا حــرکات عمــودی حرکــت مــی کنــد و ایــن عمــل دوبــاره تکــرار مــی شــود.

روی خــود نگــه مــی دارد کــه ایــن ذرات نــرخ هضــم و عبــور
متوســطی دارنــد .الــک آخــری دارای ســوراخ هــای بــه قطــر
 1/8میلــی متــر اســت کــه ذرات بیــن  8تــا  1/8میلــی متــر
را بــر روی خــود نگــه مــی دارنــد کــه ایــن الــک بــه منظــور
جــدا کــردن بهتــر ذرات غذایــی کوچــک اضافــه شــده اســت.
ســینی ذرات کوچــک تــر از  1/8میلــی متــر را بــر روی خــود
نگــه مــی دارد .ایــن ذرات دارای نــرخ هضــم و عبــور ســریع
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هــای ســاخته شــده در دانشــگاه فردوســی مشــهد و خــوراک
الــک شــده توســط آن هــا را ببینیــد( .شــکل 1و ) 2

شــکل  .2خــوراک گاو شــیری پرتولیــد کــه بــا الــک ســاخته شــده در
دانشــگاه فردوســی مشــهد غربــال شــده اســت .شــماره هــای  1تــا 4

بــه ترتیــب نشــان دهنــده مــواد باقــی مانــده بــر روی الــک  19میلــی

متــری 8 ،میلــی متــری 1/18 ،میلــی متــری و ســینی هســتند.

گردآوری :سرکار خانم مهندس مریم مشیری
کارشناس ارشد علوم دامی
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تــری از شــکمبه هســتند .در شــکل  1و  2بــه ترتیــب الــک

کنترل تب برفکی با تحویل  6میلیون دز واکسن این بیماری به سازمان دامپزشکی

قوانین حمایتی صنعت دامداری
درست اجرا نمیشود
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پژوهشــگران انگلیســی موفــق شــدند بــا اســتفاده از فـنآوری جدیــد آنالیــز علوفــه کــه میتوانــد بــه بهبــود
کیفیــت علوفــه تــازه کمــک کنــد ،باعــث افزایــش تولیــد شــیر دام شوند.کشــاورزان میتواننــد بــا ایــن ابــزار،
علوفــه تــازه و بــا کیفیــت را بــرای دام خــود فراهــم کــرده و باعــث افزایــش تولیــد شــیر دامهــا شــوند.این
ف ـنآوری ،یــک نــوع طیفســنجی آنالیــز علوفــه اســت کــه بــا اســتفاده ازاشــعه مــادون قرمــز کار میکنــد و
نیســا  )infrared spectrometry silage analysis: Nissa (Nearنــام دارد کــه بــه بــاور دانشــمندان یــک ایده
نســبت ًا جدیــد اســت.با اســتفاده از اندازهگیــری شــدت و طــول مــوج نــور منعکــس شــده از نمونه و ســپس دادن
ایــن اطالعــات بــه یــک مــدل ریاضــی و بــر اســاس یــک تجزیــه و تحلیــل شــیمیایی ،نتیجــه نهایــی بــه دســت
میآید.دیــو دیویــس ( ،)Dave Daviesاز پژوهشــگران ایــن طــرح میگویــد :بســیاری از دامــداران بریتانیــا
بــا ایــن روش میتواننــد میــزان شــیر بیشــتری را نســبت بــه قبــل ،بــا اســتفاده از علوفــه تولیــد شــده بــه
دســت آورنــد.وی میافزایــد :بــا اســتفاده از ایــن فــنآوری ،کشــاورزان میتواننــد کنســانتره (خوراکهــای
علوفــه دام) کمتــری اســتفاده و بــا در نظــر گرفتــن میــزان تغذیــه مناســب پروتئیــن بــه ســامت آن کمــک
کننــد ،همچنیــن ایــن ایــده بــه اندازهگیــری دقیقتــر کیفیــت علوفــه تــازه کمــک کــرده تــا کشــاورز بدانــد
چــه زمانــی میتوانــد علوفــه دام خــود را ذخیــره کنند.دیویــس خاطرنشــان میکند«:زمانــی کــه علوفــهای
بریــده و در ســیلو ذخیــره میشــود ،قندهــای قابــل تخمیــر آنهــا بــه اســید الکتیــک تبدیــل شــده کــه
اگــر کشــاورزان قبــل از بــرش ،مــواد افزودنــی بــرای بهبــود تخمیــر بزننــد ،میتواننــد بــه بهبــود کیفیــت
علوفــه کمــک کنند.ایــن تکنولــوژی بــه کشــاورزان کمــک میکنــد تــا پیــش از ذخیــره علوفــه در ســیلو،
بــه کیفیــت آن توجــه کــرده وســپس بــه انتخــاب آن اقــدام کننــد و از آنجــا کــه مصــرف کنســانتر ه کاهــش
مییابــد ،هزین ـه تولیــد هــم کــم میشــوند.به گفتــه وی ،بــرای بهبــود عملکــرد و دقــت ایــن طــرح نیــاز بــه
جم ـعآوری نمونههــای گســتردهتری اســت و در آینــدهای نزدیــک قــرار اســت ایــن تکنولــوژی در واگنهــای
میکســر بــرای اندازهگیــری نســبت بیــن مــاده خشــک و ســایر جیــره خوراکــی دام اســتفاده شــود.به بــاور
ایــن پژوهشــگر ،در نهایــت ایــن فــنآوری بــرای اندازهگیــری کیفیــت آغــوز و نشاســته مدفــوع ،میتوانــد
ب ـهکار رود تــا میــزان هضــم علوفــه را در دام تشــخیص دهــد.
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حذف کامل (( پالم )) از لبنیات کشور

G A V D A R A N

رییــس ســازمان غــذا و دارو از حــذف کامــل روغــن پالــم از تمــام انــواع لبنیــات در کشــور خبــر داد و مــوارد
مجــاز اســتفاده از ایــن روغــن را در صنایــع غذایــی اعــام کرد.رســول دینارونــد افــزود :روغــن پالــم بــه طــور
کلــی از تمــام انــواع لبنیــات در کشــور حــذف و اســتفاده از ایــن روغــن در لبنیــات ممنــوع شــده اســت و هیــچ
پروانــه تولیــد فــرآورده هــای لبنــی در کشــور وجــود نــدارد کــه مجــوز اســتفاده از روغــن پالــم داشــته باشــد.
معــاون وزیــر بهداشــت گفــت :البتــه تخلــف در هــر زمانــی ممکــن اســت ،رخ دهــد امــا مطالعــات و نمونــه بــرداری
هــای ســازمان غــذا و دارو نشــان مــی دهــد کــه مــدت هــا اســت هیــچ نمونــه ای از لبنیــات در کشــور پیــدا
نشــده اســت کــه حــاوی روغــن پالــم باشــد و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــه طــور مــداوم ایــن موضــوع را در
سراســر کشــور کنتــرل مــی کننــد.وی افــزود :اســتفاده از روغــن پالــم در صنایــع غذایــی در چنــد مــورد مجــاز
اســت کــه شــامل تولیــد روغــن هــای ســرخ کردنــی ،تولیــد مینارین(خامــه قنــادی) و مارگارین(کــره گیاهــی) و
نیــز تولیــد برخــی بســتنی هاســت.روغن پالــم نوعــی روغــن خوراکــی اســت کــه از نوعــی درخــت نخــل کــه
بیشــتر در کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا وجــود دارد بــه دســت مــی آید.ایــن روغــن انــواع مختلفــی دارد
و بــه علــت قــوام و مقاومــت آن در برابــر حــرارت و نیــز ارزان تــر بــودن آن نســبت بــه روغــن هــای دیگــر
در تولیــد روغــن هــای مخصــوص ســرخ کردنــی و روغــن هایــی کــه در شــیرینی پــزی و صنعــت غــذا مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد ،اســتفاده مــی شــود.میزان اســید چــرب اشــباع کــه روغنــی مضــر و عامــل گرفتگــی
عــروق و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی اســت ،در روغــن پالــم نســبت بــه برخــی روغــن هــای خوراکــی دیگــر
ماننــد روغــن ســویا ،کلــزا ،ذرت و آفتابگــردان بیشــتر اســت.میزان اســید چــرب اشــباع در روغــن پالــم حــدود
۴۶درصــد اســت ،در حالــی کــه میــزان ایــن اســید در ســایر روغــن هــای گیاهــی در حــدود ۱۰درصــد و کمتــر
اســت .البتــه در روغــن هــای جامــد میــزان اســید چــرب اشــباع از روغــن پالــم هــم بیشــتر اســت و البتــه روغــن
هــای جامــد بــه علــت داشــتن کلســترول و هیدروژنــه بــودن و داشــتن ایزومــر ترانــس از روغــن پالــم مضرتــر
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براســاس آمــار ســازمان جهانــی FAOســرانه مصــرف شــیر در ایــران حــدود ٦٦,١٢
کیلوگــرم در ســال اســت ،حــال آن کــه قیمــت یــک لیتــر شــیر حــدود کمتــر از یــک
دالر ( ٢٥٠٠تومــان) اســت .داســتان ســرانه مصــرف شــیر و قیمــت مصرفکننــده آن
نیــز در ایــران از همینجــا شــروع میشــود .میانگیــن جهانــی مصــرف ســرانه شــیر
 ١٥٠کیلوگــرم اســت کــه در برخــی کشــورهای اروپایــی حتــی بــه  ٣٠٠کیلوگــرم هــم
میرســد .در ایــران از ســالها قبــل بــرای افزایــش ســرانه مصــرف ایرانــی ،بــه شــیر
یارانــه داده میشــد .همچنیــن ســهمیه تغذیــه شــیر در مــدارس بنیــان گذاشــته شــد.
ایــن یارانــه شــیر کــه البتــه اقــدام درســتی بــود تــا همیــن اواخــر ادامــه داشــت ،امــا
در جریــان هدفمنــدی یارانههــا و اجــرای غلــط آن ایــن یارانههــا حــذف شــد .بــه
بیــان دیگــر در هدفمنــدی یارانــه قــرار بــر آن بــود کــه یارانــه شــیر از مصرفکننــده
بــه تولیدکننــده داده شــود ،امــا در عمــل نــه مصرفکننــده و نــه تولیدکننــده آن
را دریافــت نکردنــد ،بنابرایــن ســرانه مصــرف شــیر در ایــران از  ١٠٠تــا  ٩٠کیلوگــرم
بــه کمتــر از  ٧٠کیلوگــرم رســید .بــا توجــه بــه جمعیــت  ٧٥میلیونــی و تولیــد انبــوه
چنیــن رقمــی بــرای ســرانه مصــرف خیلــی پاییــن بــه نظــر میرســد .ایــن درحالــی
اســت کــه آمارهــا نشــان میدهــد هرچنــد میانگیــن ســن پوکــی اســتخوان در جهــان
٧٠ســال اســت امــا ایــن ســن در ایــران بــه ٣٥ســال رســیده اســت ،چنیــن مشــکالتی
ســبب شــده ســرانه مصــرف ایــران بهعنــوان کشــوری کــه در حــوزه تولیــد شــیر
تقریبــا خودکفاســت ،کــم و در رده کشــورهای آفریقایــی ماننــد نیجریــه ( ٥٠کیلوگــرم)،
آفریقایجنوبــی ( )٥٧.٩٢یــا کوبــا ( ٧٥.٥کیلوگــرم) قــرار داشــته باشــد.مردم آمریــکا
شــیر را جایگزیــن کردهانــد :براســاس اطالعــات و آمــار موجــود در وبســایت ســازمان
بینالمللــی محصــوالت لبنــی ،کل ســرانه مصــرف شــیر در آمریــکا  ٢٥٣,٨کیلوگــرم
ثبــت شــده اســت ،البتــه در ایــن زمینــه ارقــام مختلفــی اعــام میشــود و در
ســالهای اخیــر رســانهها و مقامــات ایــن کشــور از کاهــش ســرانه مصــرف شــیر
خبــر دادهانــد .تحقیــق موسســه  CoBankنشــان میدهــد مــردم ایــن کشــور دیگــر
بــرای دســتیابی بــه مــواد معدنــی و ویتامینهــای مختلــف بــه شــیر نیــازی ندارنــد
زیــرا میتواننــد ایــن مــواد را بــه صــورت قــرص یــا نوشــیدنیهای حــاوی آنهــا
بیابنــد .از ســوی دیگــر بلومبــرگ نیــز در گزارشــی بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد
کــه تولیــد شــیر در ایــن کشــور بهحــدی زیــاد اســت کــه بخشــی از آن در خــاک
دفــن میشــود ،زیــرا دامــداران نمیتواننــد خریــداری بیابنــد .تولیــد لبنیــات ایــن
کشــور بــه باالتریــن میــزان طــی ١٥ســال اخیــر رســیده اســت .ایــن درحالــی اســت
کــه قیمــت یــک لیترشــیر بهطــور متوســط در ایــن کشــور  ٣.٤٤دالر اســت.قیمت
شــیر آلمــان کمتــر از هزینــه تولیــد آن:ســرانه مصــرف شــیر ایــن کشــور حــدود ٢٤٧

کیلوگــرم در ســال  ٢٠١١اعــام شــده اســت .هرچنــد ایــن رقــم در مقایســه بــا ســرانه
مصــرف ایــران خیلــی بهتــر اســت ،امــا نگاهــی بــه درون صنعــت نشــان میدهــد،
صنایــع لبنــی آلمــان درحــال رکــود هســتند .در اکتبــر  ٢٠١٥میــادی هزینــه تولیــد
یــک کیلــو شــیر بهطــور متوســط  ٤٤,٣٧ســنت بــود .ایــن تحقیــق نشــان میدهــد
هزینــه متوســط تولیــد شــیر در سراســر آلمــان تقریبــا یکســان اســت .هزینههــای
تولیــد در اکتبــر  ٣٩.٩٨ســنت بــود .آمــار اکتبــر در حــوزه نســبت قیمــت و هزینــه
کــه نشــاندهنده هزینههــای تولیــد اســت حــدود  ٠٦٥اســت؛ بــه بیــان دیگــر فقــط
٦٥درصــد هزینههــای تولیــدی شــیر در دامــداری در آلمــان تأمیــن میشــود .تحــت
چنیــن شــرایطی کشــاورزان بــه ســختی میتواننــد ســرمایهگذاری مــورد نیــاز بــرای
فعالیتهــای خــود را بــه دســت آورنــد و حتــی درآمــد کافــی نمیتــوان داشــت.
البتــه ایــن رونــد تنهــا منحصــر بــه آلمــان نیســت .در بقیــه کشــورهای اروپایــی نیــز
هزینــه تولیــد شــیر ٣٠درصــد بیشــتر از قیمــت فــروش آن اســت؛ بهعنــوان مثــال
در دانمــارک و نیوزیلنــد نیــز تولیدکننــدگان فقــط  ٢٩ســنت دریافــت میکننــد و
در بلژیــک نیــز اکنــون مدتهاســت کــه قیمــت شــیر حــدود  ٢٥ســنت باقــی مانــده
اســت .بــه اینترتیــب ،بــا وجــود چنیــن رونــدی چنــدان عجیــب نیســت کــه بهــای
یــک لیتــر شــیر از آب ارزانتــر اســت .ایــن موضــوع بهــای ســنگینی بــرای کشــاورزان
داشــت .مشــکل مــردم ایــن منطقــه ازســال  ٢٠١٤و زمانــی شــروع شــد کــه روســیه
واردات محصــوالت غذایــی را در پــی تحریمهــای اوکرایــن ممنــوع کــرد .پــس از آن
نیــز تقاضــا در چیــن بــرای واردات شــیر از کشــورهای غربــی کاهــش یافــت .بههرحــال
طبــق آمــار موجــود ســازمان  FAOدر ســال  ٢٠١١میــادی ســرانه مصــرف شــیر در آلمان
 ٢٤٧.٢٤کیلوگــرم اســت .همچنیــن بهــای یــک لیتــر شــیر معمولــی در ایــن کشــور

 ٢.٩٨دالر محاســبه شــده است.ســوییس ،بزرگتریــن البــی شــیر دنیا:ســازمان
 FAOســرانه مصــرف شــیر در ســوییس را حــدود  ٣١٥کیلوگــرم تخمیــن زده اســت.
براســاس آمــار موجــود هــر سوییســی ســاالنه حداقــل  ٧٠لیتــر شــیر مینوشــد کــه
ایــن میــزان معــادل  ٢٣٣لیــوان اســت .ایــن درحالــی اســت کــه بهطــور متوســط هــر
کشــاورز سوییســی  ٢٣گاو شــیرده دارد کــه در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر پایینتــر
اســت Emmi AG .بزرگتریــن تولیدکننــده شــیر در ســوییس اســت .ایــن شــرکت در
ســال  ٢٠١٤میــادی از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تبدیــل شــد و ســهام آن در
بــورس ســوییس مبادلــه میشــود .در حقیقــت میتــوان ســوییس را بزرگتریــن البــی
تولیــد شــیر در دنیــا بــه حســاب آورد کــه همچنــان در دنیــا بیرقیــب اســت .قیمــت
یــک لیتــر شــیر در ایــن کشــور بهطــور متوســط  ٥,٧٤دالر اســت و ســرانه مصــرف آن
(ایانــا 21مــرداد )95
نیــز  ٣١٥.٧٨کیلوگــرم اســت.

ـات مردم
ـت و لبنیـ
ـرف گوشـ
ـر مصـ
ـود بـ
ـدید رکـ
ـر شـ
اثـ

بنــا بــر اعــام بانــک مرکــزی در چنــد ســال اخیــر و در
شــرایط رکــود مصــرف لبنیــات در کشــور  ۳۵درصــد و مصــرف گوشــت  ۲۲درصــد کاهــش یافتــه اســت.کاوه زرگــران اظهــار داشــت :صــادرات خــوراک دام آمــاده در یــک بــازه
زمانــی  10ســاله از  7.5میلیــون دالر بــه  81میلیــون دالر در ســال  94رســیده اســت.وی بــا اشــاره بــه عملکــرد وزیــر جهــاد در حــوزه خــوراک مصرفــی دام کشــور گفــت :تــراز
تجــاری ایــن حــوزه رو بــه بهبــود گذاشــته تــا حــدی کــه کنجالــه و ســویا بیشــتر توســط صنایــع داخلــی تأمیــن میشــود و اگــر زمانــی صنایــع روغنکشــی بــا  8درصــد
ظرفیــت کار میکــرد ،اکنــون بــه بــاالی  40درصــد رســیده اســت و وزارت جهــاد کشــاورزی صنایــع روغنکشــی خامــوش و شــاید تعطیــل را راهانــدازی کــرده اســت.رئیس
کمیســیون کشــاورزی اتــاق تهــران الــزام واحدهــا در مصــرف خــوراک دامــی کــه توســط کارخانجــات تهیــه میشــود را اقدامــی مثبــت در جهــت تولیــد دام ســالم دانســت و
افــزود :در گذشــته آمــاری تــکان دهنــده از بــار میکروبــی و ســم آفالتوکســین کــه در شــیر وجــود داشــت و بــه بــدن انســان منتقــل میشــد ،مواجــه بودیــم و ایــن مســئله
بــا تدبیــر ســازمان دامپزشــکی حــل شــده اســت.زرگران در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه سیاس ـتگذاریهای متضــاد برخــی ســازمانها هــم اشــارهای کــرد و گفــت:
در برخــی تصمیمــات بعضــا جزیــرهای عمــل میشــود ،در صورتــی کــه بایــد یــک همخوانــی بیــن ســازمانهای متولــی بــه وجــود آوریم.بــه گفتــه دبیــر کانــون صنایــع
غذایــی ایــران بنــا بــر اعــام بانــک مرکــزی در چنــد ســال اخیــر و در شــرایط رکــود مصــرف لبنیــات در کشــور  35درصــد و مصــرف گوشــت  22درصــد کاهــش یافتــه اســت
( .دانشــجو  03شــهریور )
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اتــاق بازرگانــی آمــاده پیگیــری مشــکالت
دامــداران اســت. :ســید عبدالوهــاب ســهل آبــادی
اظهــار امیــدواری کــرد کــه تشــکلهای دامــداری
بــا حضــور فعــال در اتــاق بازرگانــی بتواننــد
مســایل و مشــکالت خــود را از طریــق پارلمــان
بخــش خصوصــی دنبــال کننــد.وی شــورای

افزایش شیر دام با استفاده از آنالیز علوفه!

سرانه مصرف شیر در ایران و جهان/سوییس ،بزرگترین البی شیر دنیا
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رییــس کمیســیون کشــاورزی آب و محیــط
زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت :عــدم
تعامــل ســازنده میــان دامــداران و نبــود یــک
برنامــه منســجم علمــی مهمتریــن چالــش بخــش
دامــداری اســتان اســت .حمیدرضــا قلمــکاری در
نشســت هــم اندیشــی اعضــای دبیرخانــه شــیر
ایســتگاه ســامت اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی
دامــداری و کمیســیون کشــاورزی اتاق در راســتای
بررســی مشــکالت شــیر در اتــاق بازرگانــی
اصفهــان ،تصریــح کــرد :مشــکل اصلــی بخــش
دامــداری نبــود قوانیــن حمایتــی نیســت ،بلکــه
قوانیــن پیــچ در پیــچ و عــدم اجــرای مصوباتــی
اســت کــه ســالها از تصویــب آن میگــذرد.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اندیشــی ،هــم افزایــی
و تعامــل میــان فعــاالن صنعــت دامــداری
الزمــه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت نابســامان
اســت ،افــزود :پیگیــری مشــکالت از کانــال
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی و اســتفاده
از ظرفیتهــای ایــن کمیســیون میتوانــد
درتســریع رونــد رفــع معضــات و تحقــق اهــداف
نقــش مهمــی را ایفــا کند.رییــس کمیســیون
کشــاورزی آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی
اصفهــان ادامــه داد :ایــن کمیســیون در مرحلــه
اول بــرای تدویــن برنامــهای منســجم و مبتنــی
بــر تفکــر اســتراتژیک اقــدام بــه تشــکیل یــک
کارگــروه ویــژه از تلفیــق دو کمیتــه پــرورش دام،
طیــور ،آبزیــان و کمیتــه امنیــت و ســامت غذایــی
از کمیتههــای هفتگانــه خــود نمــوده و طــرح
اولیــه نیــز توســط ایــن کارگــروه ویــژه تدویــن
شــده اســت .قلمــکاری ایــن جلســه را مقدم ـهای
بــرای هــم افزایــی در راســتای بهبــود مســتمر
فضــای کســب و کار توصیــف کــرد و افــزود:
متاســفانه صنعــت دامــداری ایــران از برنامــه
بلنــد مــدت بــی بهــره اســت و تشــکیل چنیــن
جلســهای بــرای تاکیــد بــر موکــدات نیســت،
بلکــه مــا بــه دنبــال ایجــاد یــک برنامــه بلنــد
مــدت و قــدم گذاشــتن در میــدان عمــل هســتیم
.رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق اصفهــان،
تشــکیل دفتــر مطالعــات اســتراتژیک ایــران را
الزمــه حــل مشــکالت عرصــه دامــداری دانســت
و تاکیــد کــرد :مســاله تولیــد شــیر یــک مســاله
ملــی اســت و بایــد در ســطح ملــی پیگیــری شــود
بــه همیــن خاطــر اتــاق بازرگانــی اصفهــان در
صــدد اســت تــا ایــن موضــوع را در ســطح اتــاق
ایــران مطــرح کنــد .قلمــکاری گفــت :اگــر نگاهــی
همــه جانبــه بــه تولیــد شــیر و صنعــت دامــداری
داشــته باشــیم و برنامــه علمــی و اســتراتژیک
بــرای نیــل بــه اهــداف طراحــی کنیــم و
همچنیــن تمــام قوانیــن باالدســتی را هــم لحــاظ
کنیــم زمینــه را بــرای حــل مشــکالت فراهــم
ســاختهایم کــه ایــن امــر مــد نظــر کمیســیون
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی اســت.

گفتوگــو دولــت و بخــش خصوصــی را ظرفیتــی مناســب بــرای پیگیــری مســایل و مشــکالت بخشهــای
مختلــف اقتصــادی اســتان برشــمرد و گفــت :برخــی از مصوبــات ایــن شــورا بــه صــورت پیشــنهاد ملــی بــه
دبیرخانــه شــورای گفتوگــو کشــور ارایــه میشــود .رییــس اتحادیــه دامــداران اســتان اصفهــان بــا بیــان
اینکــه در صنعــت دام و شــیر قوانیــن قربانــی میشــود ،گفــت :بایــد بــه دنبــال بهبــود فضــای کســب و کار
باشــیم و اتــاق بازرگانــی و در راس آن کمیســیون کشــاورزی ،آب و محیــط زیســت میتوانــد مــا را یــاری کنــد
.موســی رهنمایــی ،واردات بــی رویــه فرآوردههــای لبنــی را از جملــه مشــکالت دامــداران عنــوان و تاکیــد
کــرد :اگــر قوانینــی کــه بــرای حمایــت کشــاورزان و دامــدارن تصویــب شــده در لیســت قوانیــن متروکــه قــرار
گرفتــه اســت بگوینــد تــا بــه آن دل نبندیــم .وی واردات  94هــزار تــن گوشــت در ســال گذشــته بــا وجــود
مــازاد تولیــد گاوداریهــا را مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت :واردات در شــرایطی کــه تولیــد داخــل کفــاف نیــاز
داخــل را میدهــد جــای تعجــب دارد.رهنمایــی بــا بیــان اینکــه بایــد بیــن صنعــت کشــاورزی و دامــداری
بــا صنایــع دیگــر عدالــت اجتماعــی برقــرار شــود ،تاکیــد کــرد :قوانیــن تصویــب شــده الــزام آور هســتند و
دولتهــا بایــد نســبت بــه اجــرای آن اقــدام کننــد  ( .ایســنا 15تیــر)95

تحویــل نیمــی از واکســن هــای تولیــدی موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی و شــرکت واکســن ســازی مهابــاد ( 6میلیــون دز) بــه ســازمان دامپزشــکی ،ز
ذخیــره ایــن ســازمان را بــه پنــج میلیــون دز رســاند کــه باعــث بــه کنتــرل درآمــدن بیمــاری در کشــور مــی شــود.اواخر ســال  93موسســه رازی بــه درخواســت ســازمان
دامپزشــکی ،پــس از  6مــاه تحقیــق در بخــش تحقیقــات توســعه ای خــود ( )R&Dواکســن تــب برفکــی را از  3PD50بــه  6PD50ارتقــا داد کــه البتــه ایــن امــر بــا کاهــش
تــوان تولیــد همــراه بود.گرچــه آن زمــان مدیریــت موسســه رازی ،بارهــا ایــن موضــوع را اعــام وکمبــود واکســن در کشــور را پیــش بینــی کــرده و نیــاز بــه واردات را
تذکــر داده بــود ،بــا ایــن حــال ســال گذشــته کمبــود ایــن واکســن موجــب تلفــات دام هــا در برخــی نقــاط کشــور شد.امســال امــا بــا افزایش تــوان تولیــد موسســه رازی
و بهــره بــرداری از کارخانــه واکســن ســازی تــب برفکــی در مهابــاد ،بــه نظــر مــی رســد ،نــه تنهــا مشــکلی در تامیــن واکســن تــب برفکــی مــورد نیــاز کشــور نداریــم،
بلکــه حتــی بایــد بــرای صــادرات ایــن محصــول هــم برنامــه ریــزی کــرد.در ایــن زمینــه دکتــر علــی اســحاقی ،معــاون تحقیــق و تولیــد فــرآورده هــای بیولوژیــک
موسســه رازی بــا بیــان اینکــه بیمــاری تــب برفکــی از مهمتریــن بیمــاری هــای جمعیــت دامــی نشــخوارکنندگان بــه ویــژه گاو و گوســاله اســت،گفت :موسســه رازی
امســال متعهــد بــه تحویــل  12میلیــون دز واکســن تــب برفکــی 6PD50بــه ســازمان دامپزشــکی اســت کــه تــا پایــان خردادمــاه  6میلیــون دز واکســن تــب برفکــی در
ایــن موسســه تولیــد و تحویــل ســازمان شــد.وی افــزود :ایــن موسســه تــا پایــان مــاه جــاری نیــز حــدود یــک تــا دو میلیــون دز دیگــر واکســن تــب برفکــی در اختیــار
(ایرنــا  18مــرداد)95
ســازمان دامپزشــکی قــرار مــی دهــد.

ـد معــاون وزیــر جهادکشــاورزی از فراهــم شــدن
ـم شـ
ـا فراهـ
ـه اروپـ
ـران بـ
ـات ایـ
ـی لبنیـ
ـون تنـ
ـک میلیـ
ـادرات یـ
ـکان صـ
امـ

تســهیالت تــازه امــکان صــادرات بیشــتر محصــوالت لبنــی ایــران تــا ســقف یــک میلیــون تــن بــه اروپــا خبــر داد.معــاون امــور تولیــدات دامــی وزیــر جهــاد کشــاورزی
در حاشــیه بازدیــد وزیــر کشــاورزی رومانــی از یــک دامــداری در پیشــوای ورامیــن گفــت :بــا حضــرو هیــات رومانیایــی در ایــران ،امکانــی فراهــم شــده کــه صــادرات ۶۰۰
هــزار تنــی شــیر بــه اروپــا تــا ســقف یــک میلیــون تــن افزایــش یابد.حســن رکنــی ،بــا اشــاره بــه بــازار نیــم میلیــارد نفــری اروپــا افــزود :ایــن موضــوع مــی توانــد یــک

خرید حمایتی شیر خام مرهم درد
دامداران شد؟
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ـه
ـن محمولـ
ـران  /پنجمیـ
ـک ایـ
ـت شیرخشـ
ـتری ثابـ
ـیه مشـ
روسـ
ـد رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان آســتارا گفــت :بــا
ـادر شـ
ـتارا صـ
از آسـ

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی از ممنوعیــت واردات
شــیر خشــک بــه کشــور خبــر داد.رمضانعلــی ســبحانی فــر در حاشــیه بهــره بــرداری
از پروژههــای جهــاد کشــاورزی ســبزوار در جمــع خبرنــگاران ایــن شهرســتان بــا
اشــاره بــه اختصــاص اعتبــارات بــه تعاونیهــا اظهــار داشــت :اعتبــارات در اختیــار
کارخانجــات قــرار میگیــرد تــا بــا خریــداری شــیر از دامــداران ،اقــدام بــه تولیــد
شیرخشــک کننــد و بــرای صــادرات در فصــول مختلــف ســال از ایــن محصــول
اســتفاده شــود.وی افــزود :خوشــبختانه چنــدی قبــل ســخنگوی دولــت اعــام
کــرد کــه بالــغ بــر  200میلیــارد تومــان در ایــن زمینــه تامیــن اعتبــار شــده اســت.
ســبحانیفر بــا تاکیــد بــر اینکــه تولیــد بــه شــیر در بودجــه امســال و برنامــه پنجــم
توســعه توجــه ویــژهای شــده بــود ،خاطرنشــان کــرد :خوشــبختانه ایــن میــزان توجــه
در برنامــه ششــم توســعه هــم بــه چشــم میخــورد و بایــد تســهیالت ارزان قیمــت
در اختیــار دامــداران قــرار گیــرد تــا بتواننــد محصــوالت تولیــدی خــود را نســبت بــه
ســالهای گذشــته افزایــش دهند.ســبحانی فــر بــا بیــان اینکــه فرهنــگ اســتفاده
از شــیر بایــد در کشــور نهادینــه شــود و بــه فرهنــگ ســازی آن توجــه ویــژه شــود
یــادآور شــد :بایــد از بــازار داخلــی کشــور عبــور کنیــم و بــه ســوی صــادرات بــه
بازارهــای بیــن المللــی حرکــت کنیــم.وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه کشــورهای
آســیای میانــه و روســیه از محصــوالت مــا بــه خوبــی اســتقبال میکننــد عنــوان
کــرد :صــادرات تحولــی عظیــم در بخــش اقتصــاد کشــور ایجــاد میکنــد ضمــن
اینکــه در حــوزه صــادرات شــیر ،شــیر بایــد بــه صــورت لبنیــات آمــاده و شیرخشــک
صــادر شــود و در ایــن صــورت تقاضــای بــازار بیشــتر است.ســبحانی فــر بــا اشــاره
بــه اهمیــت بــازار محصــوالت اظهــار داشــت :در حــال حاضــر تولیــد محصــوالت
نســبت بــه میــزان تقاضــا کاهــش یافتــه و مســئوالن بایــد بــه بخــش بــازار هــم
توجــه کننــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در گذشــته واردات شــیر خشــک بــه کشــور
ســبب شــده بــود تــا دامــداران ضربههــای ســنگینی متحمــل شــوند ،افــزود:
مجلــس شــورای اســامی تذکــرات جــدی در ایــن زمینــه بــه دســتگاههای مرتبــط
داد و در حــال حاضــر بــه صــورت جــدی از واردات شــیر بــه کشــور جلوگیــری شــده
اســت( .دانشــجو  08شــهریور )95

صادرات  600نوع محصول لبنی از ایران

G A V D A R A N

معــاون امــور دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :در زمینــه تولیــد لبنیــات وضعیــت
بــه گونـهای شــده اســت کــه بیــش از  600نــوع محصــوالت لبنــی از ایــران بــه بیش از
 30کشــور صــادر میشود.حســن رکنــی در بازدیــد از یــک مجتمــع صنعتــی ،اظهــار
کــرد :امــروز کشــور بــا تولیــد بیــش از  11میلیــون تــن گنــدم میتوانــد جشــن
خودکفایــی در تولیــد ایــن محصــول را برگــزار کنــد.وی بــا اشــاره بــه تولیــد لبنیــات
در کشــور تصریــح کــرد :در زمینــه تولیــد لبنیــات وضعیــت بــه گونـهای شــده اســت
کــه بیــش از  600نــوع محصــوالت لبنــی از ایــران بــه بیــش از  30کشــور صــادر
میشــود.معاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســت هــای دولــت
بــر تولیــد و صــادرات متمرکــز اســت ،خاطرنشــان کــرد :تــا چنــد ســال گذشــته مــرغ
بــه کشــور وارد میشــد امــا امــروز پــس از رســیدن بــه خودکفایــی بیــش از 200
هــزار تــن مــرغ بــه کشــورهای دیگــر صــادر میشــود.رکنی بــا اشــاره بــه تــاش
شــرکتها بــرای تولیــد در دولــت تدبیــر و امیــد ،گفــت :هــر فعالیــت تولیــدی کــه
صــورت میگیــرد موجــب رشــد و شــکوفایی منطقــه میشــود و ارزآوری را بــه
همــراه دارد.حســین نیــازآذری نماینــده مــردم بابــل در مجلــس شــورای اســامی نیــز
در ایــن مراســم بــا قدردانــی از خدمــات دولــت ،خاطرنشــان کــرد :حفــظ همدلــی و
ایجــاد انســجام میــان دســتگاه هــا همــواره مــی توانــد در مســیر رشــد و شــکوفایی
نقــش اساســی اجــرا کند.دبیــر کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه ظرفیــت هــای فــراوان بابــل در زمینــه هــای تولیــد و تجــارت ،تصریــح
کــرد  :امــروز جمــع فراوانــی از تولیدکننــدگان بابــل امیدوارتــر از گذشــته وارد
عرصــه هــای مختلــف صنعتــی و کشــاورزی میشــوند.نیازآذری امنیــت غذایــی را در
قلمــرو امنیــت ملــی و اقتصــاد مقاومتــی دانســت و تصریــح کــرد :حمایــت از تولیــد
داخلــی تقویــت کننــده اقتصــاد مقاومتــی اســت و در ایــن زمینــه دولــت ،بانــک هــا
و موسسـههای مالــی مــی تواننــد نقــش مهمــی در خــروج از رکــود و ایجــاد اشــتغال
(ایســنا  06شــهریور )95
داشــته باشــند .

تــا در ایــن مســیر فــراورده هــای ایرانــی جایــگاه بهتــر و رفیــع تــری در اروپــا پیــدا کنــد .ضمــن اینکــه تــا  ۸۰درصــد هزینــه هــای مربــوط بــه استانداردســازی لبنیــات را
آنهــا بــر عهــده خواهنــد گرفــت.وی خاطرنشــان کــرد :هیــات رومانیایــی ،روز اول نشســت مشــترکی بــا وزیــر جهــاد کشــاورزی و همچنیــن هیــات تجــاری ایرانــی داشــتند.
همچنیــن دیــروز از یکــی از مراکــز تولیــد ژن در اســتان البــرز بازدیــد کردنــد و امــروز هــم یکــی از بــزرگ تریــن دامــداری هــای کشــور در شهرســتان پیشــوای ورامیــن را
از نزدیــک دیدند.رکنــی ادامــه داد :ایــن ســفر بــرای آنهــا بســیار جــذاب بــود و مشــاهده دســتاوردهای ایــران بــه لحــاظ تکنولــوژی ،فنــاوری و ظرفیــت تولیــد ،آنهــا را بــه
وجــود آورده بــود .بنابرایــن از همــکاری بــا ایــران بــرای اتصــال بــه بــازار اروپــا بــه شــدت اســتقبال کردنــد .ضمــن اینکــه بــه غیــر از لبنیــات ،امــکان مــراودات تجــاری
گوشــت قرمــز ،آبزیــان و دیگــر نهــاده هــای دامــی فراهــم اســت.معاون وزیــر جهــاد کشــاورزی معتقــد اســت کــه بــرای حضــور در بــازار اروپــا اگرچــه مــی تــوان بــه راحتــی
بــه ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی دســت یافــت ،امــا بــرای رقابــت در قیمــت ،ممکــن اســت الزم باشــد بســته هــای مشــوق صادراتــی را بــرای ســال هــای بعــد ادامــه
دهیــم؛ درســت همانطــور کــه کشــورهای اروپایــی از صــادرات خــود حمایــت مــی کننــد .بنابرایــن بایــد بــه صــورت مســتمر قیمــت هــای جهانــی را رصــد کــرده و مطابــق
بــا آن انعطــاف پذیــری در برنامــه هــا را در دســتور کار قــرار دهیم.رکنــی بــا بیــان اینکــه ســاالنه  ۶۰۰هــزار تــن محصــوالت لبنــی بــه اروپــا صــادر مــی شــود ،گفــت :در ۵
ماهــه نخســت امســال ۲۹۸ ،هــزار تــن از ایــن محصــوالت بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــد کــه  ۵۰درصــد از پیــش بینــی صــادرات مــا را محقــق کرد.ایــن مقــام مســوول،
در پایــان تاکیــد کــرد :ســفرهای ایــن چنینــی بــه هیــچ عنــوان یــک طرفــه نیســت و مــا نیــز هماننــد دیگــر کشــورها بایــد منافــع خــود را نیــز در نظــر بگیریــم .در همیــن
راســتا محصوالتــی ماننــد چــرم و برخــی آالیــش هــا کــه در ســال هــای گذشــته بــه رومانــی صــادر شــده بــود ،امــکان افزایــش دارد و در کنــار آن راه بــرای صــادرات پســته
و خرمــا نیــز بــاز اســت .رومانــی نیــز مــی توانــد در تامیــن برخــی نهــاده هــای دامــی بــه ایــران کمــک کنــد .
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کاهش شیوع تببرفکی در کشور /واکسیناسیون ۵۸میلیون راس دام سبک
رئیــس ســازمان دامپزشــکی بابیــان اینکــه از ابتــدای دی  ۹۴تــا ابتــدای تیــر۹۵؛ ۵۸میلیــون راس دام ســبک علیــه بیمــاری تــب برفکــی واکســینه شــدهاند،گفت:از ابتــدای
خــرداد شــیوع ایــن بیمــاری کاهــش بســیار چشــمگیری داشــته اســت.مهدی خلــج دربــاره آخریــن وضعیــت بیمــاری تــب برفکــی در کشــور اظهارداشــت :شــیوع بیمــاری
تــب برفکــی از ابتــدای خردادمــاه بــا رونــدی کامــا مشــهود کاهــش پیــدا کــرده اســت و درحــال حاضــر مــا در شــرایطی عــادی قــرار داریــم.وی دربــاره آمــار واکسیناســیون
علیــه ایــن بیمــاری نیــز گفــت :از ابتــدای دی مــاه ســال  ۹۴کــه آغــاز فراگیــری بیمــاری از آن زمــان بــود ،تــا حــدود  ۲۰اردیبهشـتماه ســالجاری ،نزدیــک بــه  ۳۶میلیــون
راس گوســفند و بــز علیــه ایــن بیمــاری واکســینه شــدند ،ضمــن اینکــه در فــاز کوتــاه مــدت بهــاره نیــز عملیــات واکسیناســیون بــر روی  ۲۲میلیــون راس گوســفند و بــز
انجــام گرفت.رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه از ابتــدای دی مــاه  ۱۳۹۴تــا ابتــدای تیرمــاه ۱۳۹۵؛  ۵۸میلیــون راس دام ســبک (گوســفند و بــز) علیــه
تــب برفکــی واکســینه شــدهاند ،اضافــه کــرد :از ابتــدای دی  ۹۴تــا ابتــدای تیــر  ۹۵حــدود  ۵میلیــون و  ۶۰۰هــزار راس گاو نیــز علیــه ایــن بیمــاری واکســینه شــدهاند.
خلــج ادامــه داد :بنابرایــن پوشــش واکسیناســیون مــا علیــه ایــن بیمــاری بســیار مطلــوب بــوده و شــیوع بیمــاری نیــز از ابتــدای خردادمــاه ســالجاری کاهــش بســیار
چشــمگیری داشــته و شــرایط کامــا عــادی اســت.وی اضافــه کــرد :بــا ایــن وجــود ،مــا همچنــان از دامــداران میخواهیــم بــا اکیپهــای دامپزشــکی کــه در حــال حاضــر
در سراســر کشــور عملیــات واکسیناســیون را انجــام میدهنــد همــکاری کننــد تــا مــا بتوانیــم بــه انــدازهای کــه پیــش بینــی شــده دامهــا را علیــه بیمــاری تــب برفکــی
واکســینه و ایــن عملیــات را تکمیــل کنیم.رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور تاکیــد کــرد :همــکاری دامــداران بــا اکیپهــای دامپزشــکی بویــژه در زمینــه دام ســنگین
بســیار الزم اســت ،چراکــه عملیــات واکسیناســیون در ایــن زمینــه هنــوز بــه حــد پیــش بینــی شــده نرســیده اســت.به گفتــه خلــج ،اجــرای عملیــات واکسیناســیون علیــه
تــب برفکــی معمــوال تــا بیســتم تیرمــاه ادامــه دارد.

توصیه های مهم دامپزشکی خراسان رضوی به دامداران همزمان با موج هوای گرم
بــا توجــه بــه افزایــش دمــای هــوا ،اداره کل دامپزشــکی اســتان خراســان رضــوی از دامــداران خواســت تــا بــرای صیانــت از ســرمایه دامــی خــود نــکات بهداشــتی را رعایــت
کننــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل دامپزشــکی اســتان خراســان رضــوی ،معــاون ســامت ایــن اداره کل اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه فصــل گرمــا باعــث فعــال شــدن
و ازدیــاد حشــرات از جملــه کنــه ،پشــه ،مگــس و ســایر حشــرات مــوذی شــده و بســیاری از بیمــاری هــای دامــی مشــترک و غیــر مشــترک نظیــر؛ بروســلوز ،لمپــی اســکین،
میــاز ،تــب مالــت ،تــب خونریــزی دهنــده کریمــه کنگــو  ،ســالک و ...توســط ایــن حشــرات منتقــل مــی گردنــد لــذا بــه دامــداران توصیــه مــی شــود ضمــن فراهــم نمــودن
شــرایط محیطــی مناســب بــرای دام ،نســبت بــه سمپاشــی جایــگاه نگهــداری دام هــا جهــت مبــارزه بــا کنــه ،پشــه ،مگــس و ســایر حشــرات حداقــل هــر  15روز یکبــار اقــدام
نمــوده و کــود دامــداری هــا را نیــز در فواصــل زمانــی مناســب بــا هــدف جلوگیــری از تخــم ریــزی حشــرات تخلیــه نماینــد .دکتــر محمــد رشــتی بــاف اعــام داشــت :هرســاله
بــا فــرا رســیدن فصــل گرمــا و گرمازدگــی کــه ســبب کاهــش مصــرف خــوراک دام هــا و در نتیجــه ضعــف جســمانی میشــود ،بخصــوص دام هــای جــوان در معــرض خطــر
ابتــا بــه بیمــاری هــای مســری قــرار مــی گیرنــد لــذا بــه دامــداران توصیــه مــی گــردد جهــت پیشــگیری از ایجــاد مشــکالت مذکــور اقدامــات مناســب را انجــام دهنــد.وی در
تشــریح ایــن اقدامــات یــادآور شــد :درمــان ضدانگلــی پیــش ازشــروع فصــل گرمــا ،واکسیناســیون دام هــا در اولیــن فرصــت براســاس برنامــه ریــزی شــبکه هــای دامپزشــکی،
رعایــت بهداشــت در جایــگاه نگهــداری دام از قبیــل جمــع آوری کــود و ضدعفونــی جایــگاه هــای نگهــداری دام ،ســم پاشــی محوطــه دامــداری ،همچنیــن دسترســی آســان و
دائــم دام هــا بــه آب بــا رعایــت نمــودن فضــای کافــی آبخــوری جهــت دام هــا و ایجــاد ســایه در محــل آبخــوری هــا ،ایجــاد اســتراحتگاه مناســب و ســایه بــه انــدازه کافــی
بــرای تمــام دام هــا ،ایجــاد قرنطینــه بــرای دام هــای بیمــار و جدیدالــورود ،گرفتــن مشــاوره در زمینــه تغذیــه و بهداشــت دام از دامپزشــکان و کارشناســان مربوطــه ضــروری
مــی باشد.اســتان خراســان رضــوی دارای  7میلیــون راس دام ســبک و  350هــزار راس دام ســنگین مــی باشــد.
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اســتقبال روســیه از شیرخشــک تولیــد شــده در ایــران ،پنجمیــن محمولــه از ایــن محصــول از
مــرز اســتارا بــه آن کشــور صــادر شــد.بهرام پورضــرب افــزود 40 :تــن شــیر خشــک پاســتوریزه
و بــدون چربــی بــه ارزش  73هــزار و  600دالر بــه عنــوان پنجمیــن محمولــه از ایــن محصــول ،از
مبــدا اســتان مازنــدران بــا مجــوز اداره کل دامپزشــکی آن اســتان و نظــارت شــبکه دامپزشــکی
آســتارا بــه روســیه صــادر شــد.وی اظهــار کــرد :صــادرات لبنیــات بــه روســیه بــا توجــه بــه
تقاضــای بــازار ایــن کشــور و دیگــر اعضــای اتحادیــه اوراســیا از جملــه قزاقســتان ،قرقیزســتان،
ارمنســتان و بــاروس مــی توانــد در ارزآوری ،جهانــی شــدن برندهــای تولیــد کننــده محصــوالت
لبنــی ایرانــی و ایجــاد تعــادل در بــازار داخلــی موثرباشــد.وی بیــان کــرد :بــرای حضــور موثــر در
بــازار پــر رقیــب روســیه تــاش مــی کنیــم و دســتیابی بــه آن ،ارتقــای کیفیــت تولیــد داخلــی
و بازاریابــی مناســب را مــی طلبد.پورضــرب ادامــه داد :از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون  240تــن
شــیر خشــک بــه ارزش  368هــزار دالر از مــرز زمینــی آســتارا بــه کشــور روســیه صــادر شــده
اســت.گمرک آســتارا بــه عنــوان اداره کل ،در امــور واردات و صــادرات قطعــی ،ورود و خــروج
موقــت ،تعاونــی مرزنشــینان ،ترانزیــت داخلــی و خارجــی ،امــور مســافری ،مرجوعــی ،امانــت
هــای پســتی و قضایــی فعالیــت مــی کند.ایــن گمــرک رتبــه اول تجــارت چمدانــی در میــان
مرزهــای زمینــی و رتبــه نخســت صــادرات در میــان مرزهــای شــمال کشــور را دارد( .ایرنــا 2
شــهریور )95

واردات شیر خشک به کشور ممنوع شد

کند.بــه گفتــه رکنــی ،رومانیایــی هــا پیشــنهاد دادنــد کــه در برنامــه مشــترک بــا ایــران و تطبیــق اســتانداردهای محصــوالت لبنــی مــا بــا اروپــا هیاتــی تشــکیل دهنــد
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بــا وجــود گذشــت ســه ســال از اجــرای نــرخ مصــوب شــیر خــام از ســوی کارخانــه
هــا وزیــان هــای هنگفــت دامــداران بایــد گفــت کــه خریــد حمایتــی بــه تنهایــی
نمــی توانــد مرهــم درد دامــداران باشــد.چند ســالی اســت کــه اجــرای نــرخ مصوب
شــیر خــام از ســوی کارخانــه هــا بــرای دامــداران بــه یــک رویــا تبدیــل شــده چرا
کــه صنایــع لبنــی بــه بهانــه هــای مختلــف تــن بــه اجــرای ایــن مصوبــه نمــی
دهند.برایــن اســاس،با توجــه بــه افزایــش هزینــه هــای تولیــد و عــدم اجــرای
مصوبــه شــیر خــام بایــد گفــت کــه خریــد حمایتــی بــه تنهایــی نمــی توانــد مرهــم
درد دامــداران و جبــران زیــان گذشــته آنــان باشــد از ایــن رو الزم اســت کــه دولــت
بــا اجــرای هرچــه ســریع تــر مشــوق هــای صادراتــی بــه کمــک دامــداران بیایــد.
احمــد مقدســی رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران بــا اشــاره بــه تاثیــر خریــد
حمایتــی شــیر خــام بــر بهبــود وضعیــت دامــداران ،اظهــار داشــت :در شــرایطی
کــه کارخانــه هــای لبنــی قــادر بــه رقابــت در بازارهــای هــدف نبودنــد اجــرای
خریــد حمایتــی تاثیــر بســزایی در جــذب شــیر خــام دامــداران از ســوی کارخانــه
هــا بــه همــراه داشــت چــرا کــه پرداخــت مشــوق صادراتــی از ســوی اتحادیــه
اروپــا بــه کارخانــه هــای لبنــی ،تولیــدات داخــل را تحــت شــعاع خــود قــرار داده
بــود.وی افــزود :روزانــه هزارتــن شــیر خــام بــا میانگیــن قیمــت هــر کیلــو هــزار
و  160تومــان از دامــداران خریــداری مــی شــود و ایــن درحالیســت کــه قبــل از
اجــرای ایــن طــرح نــرخ شــیر خــام در برخــی اســتان هــا بــه کمتــر از هــزار تومــان
رســیده بود.مقدســی بــا بیــان اینکــه نــرخ فعلــی خریــد شــیر خــام از دامــداران
ایــده آل نیســت ،گفــت :امیدواریــم بــا تخصیــص هرچــه ســریع تــر مشــوق هــای
صادراتــی ضمــن رقابــت بــا رقبــا و احیــای بازارهــای هــدف بــه قیمــت تعادلــی نیــز
دســت یابیم.رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کارخانــه
هــای لبنــی بــه ســبب رکــود بــازار حاضــر بــه اجــرای نــرخ مصــوب نیســتند ،بیــان
کــرد :بــا وجــود گذشــت ســه ســال از آغــاز اجــرای ایــن مصوبــه بایــد گفت کــه در
صــورت عــدم اجــرای کامــل و بــه موقــع آن از ســوی کارخانــه هــا  ،تولیــد شــیر
خــام متوقــف خواهــد شــد ،از ایــن رو الزم اســت کــه دولــت بــا تخصیــص مشــوق
صادراتــی بــه داد دامــداران برســد .خریــد حمایتــی شــیر خــام تاثیــر مثبتــی در
بــازار داشــته اســت :همچنیــن علیرضــا عزیزاللهــی مدیــر عامــل اتحادیه دامــداران
 ،گفــت :اجــرای طــرح خریــد توافقــی شــیر خــام تاثیــر مثبتــی بــر رونــد بــازار بــه
همــراه داشــته چــرا کــه تــا قبــل از اجــرای ایــن طــرح قیمــت شــیر خــام رونــد
کاهشــی بــه خــود گرفتــه بــود کــه خوشــبختانه از دو مــاه گذشــته تــا کنــون ایــن
طــرح بــه تعــادل بــازار شــیر کمــک کــرده اســت.وی بــا بیــان اینکــه امــکان اجرای
ایــن طــرح در تمامــی اســتان هــا وجــود نــدارد ،افــزود :طــرح خریــد توافقــی شــیر
خــام تنهــا در پنــج قطــب اصلــی تولیــد عملیاتــی شــده و در ســایر اســتان هــا بــه
ســبب عــدم وجــود کارخانــه هــای تولیــد شــیر خشــک و بــه صرفــه نبــودن حمل و
نقــل اجــرا نشــده اســت.عزیزاللهی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نــرخ مصوب شــیر
خــام از ســوی کارخانــه هــا چــه زمانــی عملیاتــی مــی شــود ،بیــان کــرد :بــا وجــود
رکــود بــازار و کاهــش هزینــه هــای تمــام شــده دامــداران بایــد ایــن نــرخ را بــه
فراموشــی بســپارند ( .باشــگاه خبرنــگاران جــوان  6شــهریور )95

مزیــت بــرای کشــور مــا تلقــی شــود .ضمــن اینکــه وزیــر کشــاورزی رومانــی نیــز وعــده داد کــه در ایجــاد ارتبــاط ایــران بــا اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان پلــی ارتباطــی عمــل

تفویض صدور گواهی بهداشتی
دامپزشکی در راستای توسعه دولت
 :الکترونیک صورت گرفت
اداره کل دامپزشــکی اســتان خراســان رضــوی ،خبر

از تفویــض اختیارصــدور گواهــی بهداشــتی حمــل

ونظــارت بــر رعایــت ضوابــط بهداشــتی قرنطینــه

ای بــرای بخــش خصوصــی دامپزشــکی اســتان داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل دامپزشــکی

اســتان خراســان رضوی ،رئیــس اداره قرنطینــه و

امنیــت زیســتی ایــن اداره کل اعــام داشــت :ایــن

مهــم ،در راســتای سیاســتهای اقتصادمقاومتــی،
توســعه دولــت الکترونیــک ،توانمندســازی

وتقویــت بخــش خصوصــی ،افزایــش صــادرات
غیرنفتــی و واگــذاری وظایــف تصــدی گــری بــه

بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت.دکتر مســعود
ابراهیمــی خاطرنشــان ســاخت :بــا اجــرای ایــن

موضــوع ،نســبت بــه بکارگیــری مســئولین فنــی
بهداشــتی درمراکــز تولیــد ،توزیــع ،بســته بنــدی

ونگهــداری فــراورده هــای خــام دامــی دراســتان

وتفویــض اختیــار صــدور گواهــی بهداشــتی حمــل
و نظــارت بــر رعایــت ضوابــط بهداشــتی قرنطینــه

ای بــر حمــل و نقــل ایــن محمولــه هــا اقــدام الزم

توســط دامپزشــکان بخــش خصوصــی و بــا نظــارت
اداره قرنطینــه و امنیــت زیســتی دامپزشــکی

اســتان انجــام خواهــد شــد.وی اظهــار داشــت:
اغلــب تفویــض اختیارهــای صدورمجــوز انجــام
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قرمــز وســفید وفــراورده هــای آن،آالیــش خوراکــی

وغیرخوراکــی ،مــرغ زنــده ،پولــت وجوجه یکــروزه،

شــیرخام و ...مــی باشــد.ابراهیمی ،اعــام داشــت :از
ابتــدای راه انــدازی ســامانه یکپارچــه قرنطینــه در

ایــن اســتان تاکنــون ،بیــش از  80مــورد تفویــض
اختیــار صــدور مجــوز واعطــای نــام کاربــری و
رمــز ورود بــه ســامانه مذکــور بــه مســئولین فنــی

بهداشــتی مراکــز مرتبــط انجــام گردیــده اســت
کــه بیشــترین مــوارد آن بــه مربــوط بــه شهرســتان

مشــهد بــا  55مــورد صــادره اســت

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور گفــت :بــرای ورود بــه بازارهــای دیگــر کشــورها بایــد شــاخص هــای بهداشــتی
محصــول ســالم را رعایــت کــرد؛ بــه عبــارت دیگــر ،الزامــات بهداشــتی شــرط الزم بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی
اســت ((مهــدی خلــج)) در پنجمیــن نشســت هــم اندیشــی صنعــت خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان ایــران کــه در
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار شــد ،اضافــه کــرد :بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی
دو شــاخص قیمــت و الزامــات بهداشــتی ،قابــل توجــه و اثرگــذار اســت.وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت رعایــت الزامــات
بهداشــتی نســبت بــه قیمــت ،گفــت :در شــرایطی کــه نتوانیــم قیمــت را چنــدان کاهــش دهیــم ،مــی تــوان ایــن
موضــوع را بــا اعطــای یارانــه جبــران کــرد امــا اگــر الزامــات بهداشــتی رعایــت نشــده باشــد ،نمــی تــوان بــرای
جبــران آن هیــچ اقدامــی کرد.رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در مــورد اهمیــت خــوراک دام ســالم در تولیــد
محصــول ســالم گفــت :اگــر بخواهیــم بــه غــذای ســالم برســیم ،بایــد از ســامت غــذای دام شــروع کنیم.خلــج از
واردات ســالیانه  11میلیــون تــا  12میلیــون تــن اقــام خــوراک دام بــه کشــور خبــر داد و گفــت :ایــن اقــام بایــد بــا
کشــتی هــای واجــد شــرایط حمــل شــود؛ موقــع تخلیــه بــار بایــد اســکله و بنــدر مناســبی وجــود داشــته باشــد؛ در
انبارهــای مناســب نگهــداری شــود و نــاوگان حمــل و نقــل مناســب نیــز جابجایــی خــوراک دام را بــر عهــده گیــرد.
وی از واردات کنســانتره مــورد اســتفاده در خــوراک دام انتقــاد کــرد و گفــت :در شــرایطی کــه تولیــد مناســب

هاشــمی نــژاد مشــهد برگزارشــد .مدیــر شــیالت وامورآبزیــان اســتان خراســان رضــوی در ایــن رابطــه اظهــار

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از پایــگاه

داشــت :با توجــه بــه مراجعــات متعــدد متقاضیــان پــرورش زالــو ودرخواســت فعالیــت درایــن زمینــه ،اولیــن دوره

اطالعرســانی وزارت جهــاد کشــاورزی ،علــی
اکبر مهرفــرد بــه همــراه رئیــس هیــات مدیــره و
مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی و
تعــدادی از مدیــران اســتانی در بازدیــد از طرحهــای
کشــاورزی و باغــی ایــن اســتان ،درباره صــادرات
کاالهــای کشــاورزی از کشــور گفــت :بیــش از 6
میلیــارد دالر کاالی کشــاورزی پارســال از کشــور
صــادر شــد کــه پیشبینــی میکنیــم ،امســال
بــا یــک میلیــارد دالر افزایــش بــه  7میلیــارد دالر
برســد.قائم مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور
بازرگانــی دربــاره طلــب گنــدمکاران گلســتانی گفــت:
تاکنــون  1200میلیــارد تومــان بــه کشــاورزان پرداخــت
شــده کــه معــادل  77درصــد طلــب آنهاســت و 23

داخلــی وجــود دارد ،بایــد بــا افزایــش تعرفــه هــای وارداتــی از ورود کنســانتره هــای خارجــی جلوگیــری کــرد.

درصــد باقیمانــده طلــب کشــاورزان گلســتانی هــم

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور همچنیــن از راه انــدازی سیســتم رتبــه بنــدی کارخانــه هــای تولیدکننــده و

بــه زودی پرداخــت خواهــد شــد.وی افــزود :امســال

شــرکت هــای واردکننــده فعــال در زمینــه خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان خبــر داد و گفــت :بــر اســاس ایــن رتبــه
بنــدی مجموعــه هایــی کــه در جایــگاه هــای برتــر قــرار بگیرنــد ،از یارانــه هــای تشــویقی بهــره منــد مــی شــوند.
اکنــون کارخانــه هــای تولیــد خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان بــا ظرفیــت اســمی  19میلیــون تــن در کشــور فعالیــت
مــی کننــد امــا بــه گفتــه کارشناســان ،از کل ایــن ظرفیــت اســتفاده نمــی شــود.رئیس هیــات مدیــره انجمــن
صنفــی گاوداران بیــان کــرد :در چنیــن شــرایطی کــه دام روی دســت عشــایر مانــده و کســی گوشــت را از دامــداران
خریــداری نمــی کننــده عــده ای بــه دنبــال افزایــش قیمــت هســتند کــه الزم اســت مســئوالن مربوطــه جلــوی ایــن
امــر را بگیرنــد.وی بــا اشــاره بــه تاثیــر قاچــاق دام بــر افزایــش قیمــت گوشــت تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه رفــع
موانــع و محدودیــت هایــی همچــون عــوارض و مالیــات  ،معنــا نــدارد کــه قاچــاق بتوانــد بــر افزایــش قیمــت اثــر
گــذار باشــد

مقاومت های آنتی بیوتیکی ،خطری بزرگ برای سالمت
در قرن بیست و یکم:
رئیــس اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی اداره کل دامپزشــکی اســتان خراســان رضــوی ،مقاومــت
هــای آنتــی بیوتیکــی را در قــرن بیســت و یکــم خطــری بــزرگ بــرای ســامت انســان عنــوان کرد.جعفــر عطــار
باشــی مقــدم گفــت :مقاومــت آنتــی بیوتیکــی ریشــه در مصــرف و تجویــز بــی رویــه آنتــی بیوتیــک هــا بــه طــور
مســتقیم توســط پزشــکان بــه بیمــاران و همچنیــن مصــرف بــی رویــه آنتــی بیوتیــک هــا در جمعیــت دام و طیــور و
آبزیــان مــی باشــد .ایــن مقاومــت مــی توانــد از جمعیــت دامــی بــه جمعیــت انســانی نیــز انتقــال یابــد.وی مقاومــت

آنتــی بیوتیکــی را خطــری جــدی بــرای بشــریت دانســت و افــزود :براســاس گزارشهــای ســازمان بهداشــت جهانــی مصــرف آنتــی بیوتیــک هــای انســانی در ایــران  16برابــر
اســتاندارد جهانــی اســت کــه نشــان از تجویــز و مصــرف بــی رویــه آن هــا توســط پزشــکان بــه بیمــاران دارد.عطارباشــی خاطــر نشــان کــرد :در مــزارع پــرورش طیــور تخمگــذار و
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هــای آنتــی بیوتیکــی در اثــر مصــرف ایــن نــوع آنتــی بیوتیــک هــا بیشــتر اســت .درحالیکــه اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــا بــه منظــور درمــان ،دارای یــک دوره چنــد روزه بــوده
وخطــر کمتــری را در پــی دارد.وی تصریــح کــرد :بــه منظــور همراهــی بــا مبــارزه جهانــی برعلیــه ایجــاد مقاومــت هــای آنتــی بیوتیکــی بــه عنــوان یــک خطــر بــزرگ ســامت در قــرن
بیســت و یکــم ســازمان دامپزشــکی کشــور اقــدام بــه اجــرای طــرح تولیــد گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک در طــول دوره پــرورش ،در ســطح کشــور نمــوده
اســت .عطارباشــی بــا اشــاره بــه اینکــه خراســان رضــوی بــه عنــوان پیشــتاز در تولیــد مــرغ گوشــتی بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک از ســال  1387تــا کنــون بــا افزایــش تولیــد ،
نیــاز رو بــه رشــد بــازار مصــرف را فراهــم کــرده اســت؛ گفــت :درســال  1392تولیــد تخــم مــرغ بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک بــه میــزان  3تــن در روز در اولیــن واحــد تولیــدی آغــاز
شــده و تاکنــون تعــداد ایــن واحدهــا افزایــش یافتــه اســت.وی اظهــار داشــت :امــکان تولیــد روزانــه  40تــن از ایــن محصــول در اســتان موجــود مــی باشــد کــه هــم در زمینــه تولیــد
مــرغ گوشــتی بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک و هــم تخــم مــرغ آن  ،متقاضیــان و بــه تبــع آن رونــد تولیــد رو بــه افزایــش اســت .

اولیــن دوره آموزشــی تکثیروپــرورش زالــو در خراســان رضــوی از  18تــا 20مردادمــاه  95در مرکــز آمــوزش شــهید

آموزشــی تکثیــر وپــرورش زالــو ،باهــدف تکثیروپــرورش علمــی زالــوی طبــی ،براســاس ســرفصل اســتاندارد ابالغــی
ســازمان شــیالت ایــران بــرای  15نفــر فراگیربــه مــدت 3روز برگزارگردیــد .محمــد رضــا مهدیــزاده افزود:امــروزه در
کشــورهایی نظیــر روســیه ،انگلیــس وچیــن زالــو بــه صــورت عمــده تولیــد میشــود و روســیه یکــی از بزرگتریــن
پــرورش دهندهــای اروپــا میباشــد کــه در ســطح وســیعی صــادرات انجــام میدهــد بطوریکــه ســود صــادرات
زالــو در روســیه چنــد برابــر نفــت در ایــران میباشــد.وی ادامــه داد :متاســفانه در کشــور مــا ایــن صنعــت هنــوز
جایــگاه ویــژه ای در درآمــد زایــی و تولیــد کشــورمان باحجــم بــاال نداشــته و فقــط بــه صــورت فــارم هــا و مزرعــه
هــای کوچــک پــرورش زالــو بــرای نیــاز داخلــی پــرورش داده میشــود .وی بیــان کرد:خراســان رضــوی در حــال
حاضرتعــداد یــک مرکــز باظرفیــت 50هزارقطعــه ،مشــغول فعالیــت مــی باشــدو تــا بحــال تعداد7موافقــت اصولــی بــه
ظرفیت430هزارقطعــه در اســتان صادرشــده اســت .مدیــر شــیالت وامورآبزیــان اســتان خراســان رضــوی گفت:زالــو
در کشــورهای توســعه یافتــه بــه عنــوان ابــزار پزشــکی معرفــی مــی گــردد کــه متاســفانه بــا اینکــه در کشــور ایــران
اســتفاده از زالــو قدمــت زیــادی دارد و اطبــای نظیــر حکیــم بوعلــی ســینا کاربــرد هــای زیــادی را بــرای زالــو تعریــف
کــرده انــد هنــوز آن طــور کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیرد.زالــو هنــگام مکیــدن خــون  ،مــواد متنوعــی
ترشــح مــی کنــد کــه خــواص درمانــی دارنــد .معــروف تریــن مــاده مترشــحه از زالــو هیرودیــن اســت .آب دهــان
زالــو ( بــزاق ) حــاوی تعدادزیــادی مــاده حیاتــی مفیــد اســت کــه موجــب درمــان بیماریهــای مختلفــی مــی شــود

از گنــدمکاران گلســتانی بیــش از یــک میلیــون و 300
هــزار تــن گنــدم تضمینــی خریــداری شــده اســت.
همچنیــن حســین صفایــی رییــس هیــات مدیــره و

مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی :تخصیص  ۲هزار میلیارد ریال یارانه

مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایران

صادراتی محصوالت لبنی

شهرســتان رامیــان گفــت :پرداخــت تســهیالت بــرای

مدیــرکل توســعه صــادرات وزارت جهــاد کشــاورزی کــه بــه منظــور بازدیــد از کارخانجــات لبنــی خراســان

در بازدیــد از مــزارع و مجتمــع تولیــد گوشــت مــرغ در
تاســیس کشــت و صنعتهــا و زنجیرهــای تولیــد از
سیاســتهای جدیــد وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.
وی افــزود :اعطــای تســهیالت بــرای خریــد زمیــن
هــم بــه تولیــد کننــدگان بــرای نخســتین بــار از
د بــود.
برنامههــای مهــم توســط ایــن وزارت خواهــ 
مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایران
در عیــن حــال ،از حمایــت وزارت جهــاد کشــاورزی از
شــرکت تعاونیهــای تولیــد بخــش کشــاورزی خبــر
داد.مختــار مهاجــر رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
گلســتان نیــز در بازدیــد از پروژههــای بخــش
کشــاورزی شهرســتانهای رامیــان و آزادشــهر
اظهــار داشــت :تاکنــون  ۴۲هــزار هکتــار از مــزارع
اســتان بــه سیســتم نویــن کشــاورزی مجهــز شــدند.
وی افــزود :در ســال  95قــرار اســت کــه  5هــزار
هکتــار دیگــر از مــزارع نیــز تحــت پوشــش ایــن
سیســتم قــرار گیرند.مهاجر خاطرنشــان کــرد :بــه
منظــور ذخیرهســازی و تقویــت آب ســفرههای
زیرزمینــی ،احــداث آببنــدان در نــوار جنوبــی اســتان
از اولویتهــای ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان
در ســال جــاری اســت.

رضــوی بــه مشــهد ســفر کــرده اســت در مصاحبــه بــا خبرنــگاران رســانه هــای گروهــی بــا بیــان ایــن مطلــب
اظهــار داشــت 2 :هــزار میلیــارد ریــال یارانــه صادراتــی بــه محصــوالت کشــاورزی در نظــر گرفتــه شــده
کــه  500میلیــارد آن بابــت خســارت خریــد شــیر خشــک و یکهــزار و  500میلیــارد تومــان آن بــه عنــوان
یارانــه محصــوالت لبنــی در ســال  95در نظــر گرفتــه شــده اســت.دکتر شــجری افــزود :مقــرر گردیــد ایــن
یارانــه بــه کارخانجــات لبنــی کــه میــزان صــادرات آنهــا در ســال ( )94یــک میلیــون دالر بــوده  ،تعلــق گیــرد.
وی بیــان کــرد  :در همیــن راســتا در مرحلــه اول  4شــرکت و در مرحلــه دوم  5شــرکت کــه یکــی از آنهــا مربــوط
بــه خراســان رضــوی اســت محصــوالت لبنــی خــود را بــه روســیه صــادر مــی  کننــد.وی ادامــه داد  :در رابطــه بــا
اقتصــاد مقاومتــی یارانــه ســود تســهیالت و تســهیالت صادراتــی بــه میــزان دو درصــد بــرای کشــاورزی و دو نیــم
درصــد بــرای صنایــع غذایــی اختصــاص یافتــه اســت.مدیرکل توســعه صــادرات وزارت جهــاد کشــاورزی اضافــه
کــرد :بــه همیــن منظــور مبلــغ  160میلیــارد ریــال یارانــه ســود تســهیالت در مجمــوع بــه بخــش کشــاورزی و
صنایــع غذایــی تخصیــص پیــدا کــرده اســت.مدیر عامــل اتحادیــه تعاونیهــای لبنــی کشــور نیــز در ایــن مصاحبــه
گفــت :بــا مشــوقهای صادراتــی وزارت جهــاد کشــاورزی شــرایط مطلوبــی بــرای توســعه بازگانــی محصــوالت لبنــی
بوحــود آمــده اســت.گنجی بــا اشــاره بــه تولیــد بــاالی شــیر در خراســان رضــوی افــزود  :تعــدادی از واحدهــای
صنایــع لبنــی در خراســان رضــوی در حــال برنامــه ریــزی بــرای صــادرات محصــوالت لبنــی هســتند کــه در بازدیــد
انجــام شــده توانمندیهــای مناســب آنهــا در ایــن زمینــه تاییــد شــد .وی ادامــه داد :عــاوه بــر فرهنــگ ســازی
بــرای مصــرف شــیر و فــرآوده هــای لبنــی بایــد از فرصــت بوجــود آمــده بــرای صــادرات نیــز اســتفاده نمود.مدیــر
عامــل اتحادیــه تعاونیهــای لبنــی کشــور خاطــر نشــان کــرد :ماشــین آالت نصــب شــده در کارخانجــات بــرای فــر
آوری  3برابــر حجــم شــیر خــام تولیــد شــده در کشــور کــه حــدود  6/5میلیــون تــن مــی باشــد ،کفایــت مــی
کنــد .

55
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گوشــتی در ایــران از آنتــی بیوتیــک هــای مشــوق رشــد تقریبــا اســتفاده نمــی شــود .آنتــی بیوتیــک هــای مشــوق رشــد همیشــه در جیــره مرغــان وجــود دارد و خطــر ایجــاد مقاومــت

اولین بارصورت گرفت
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54

شــده مربــوط بــه واحدهــای مرتبــط بــا گوشــت

رئیس سازمان دامپزشکی :الزامات بهداشتی ،شرط ورود به بازار جهانی است

پیشبینی صادرات 7
میلیارد دالر کاالی
کشاورزی در سال 95

برگزاری دوره آموزشی تکثیر وپرورش زالو در خراسان رضوی برای

کالسهای هفتگی آموزشی

• آلودگیهــای شــیمیایی نیــز توســط خــوراک یــا تیمــار دام ،اضافــه کــردن افزودنــی هــای غیــر مجــاز یــا از بیــش از حــد الزم ،بــه گاو شــیری و یــا مســتقیما

بــه شــیرمنتقل شــده و از طریــق آن وارد بــدن انســان مــی شــوند .از جملــه مهمتریــن آالینــده هــای شــیمیایی در شــیر و فــرآورده هــای آن مــی تــوان بــه

باقیمانــده هــای دارویــی ،آفالتوکســین ،فلــزات ســنگین و آفــت کــش هــا اشــاره کــرد.

بنابرایــن در جلســه حاضــر عوامــل مذکــور و روش هــای ورود آنهــا بــه شــیر بصــورت مختصــر معرفــی و راهکارهــای حــذف و یــا کاهــش آنهــا مــورد بحــث و

بررســی قــرار خواهنــد گرفــت .زیــرا چنانچــه بــه درســتی چــاره اندیشــی نشــود ،ایــن آالینــده هــای خطرنــاک ســبب آلودگــی ســایر محصــوالت غذایــی شــده
و در درازمــدت لطمــات جبــران ناپذیــری بــر ســامت عمومــی جامعــه وارد خواهنــد ســاخت.

کارخانجات خوراک دام ،بایدها و نبایدها

سخنران:سرکار خانم دکتر مقدس ( -استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد) 1395/04/21
چکیــده :وظیفــه منــدی کنتــرل کیفیــت
خــوراک دام  ،طیــور و آبزیــان کشــور

 نظــارت بهداشــتی بــر مراکــز عرضــه و طبــخفــراورده هــای خــام دامــی

 عــداد کارخانــه خــوراک دام دارای پروانــهبهداشــتی 42:واحــد

 صــدور پروانــه هــــــــــــــــــــــایبهداشــتی

 تعــداد کارخانــه و کارگاه خــوراک دام در خراســان 118و ا حد

 تعــداد اعضــای شــرکت تعاونــی تولیدکننــدگانخــوراک دام و طیــور 31 :کارخانــه

 نظــارت بهداشتـــــی بــر تمــام مراحــل ازتولیــد تــا عرضــه

 تعــداد کارخانــه خــوراک دام دارای پروانــه بهداشــتی 42:واحــد

 میــزان تولیــد اعضای شــرکت تعاونی  تولیــدکننــدگان خــوراک دام و طیــور  5.1 :میلیــون تــن در
ســال ظرفیــت اســمی درحــال حاضــر یــک ســوم
ظرفیــت بهــره بــرداری مــی شــود (  1.5میلیــون تــن در
ســال)

 کنترل باقیمانده های داروئی ،سموم و... شناســایی و رهگیــری دام و فــراورده هــایخــام دامـــــی
 شناســایی و بررســی بیمـــــاری هــای دام وطیــور و آبزیــان
 نمونــه بــرداری و آزمایشــات برنامــه نظــارتبهداشــتی بــر فــراورده هــای خــام دامــی،
خــوراک دام و...

 میــزان تقریبی تولیــد خــوراک دام و طیــور درکارگاههــای مجــاز و غیــر مجــاز اســتان در ســال  8:میلیــون
تــن  .بیــش از  60درصــد خــوراک دام و طیــور اســتان
توســط واحــد هــای پــرورش و کارگاه هــای غیــر مجــاز
تویلــد مــی شــود
 تعــداد اعضای شــرکت تعاونــی تولیــد کننــدگانخــوراک دام و طیــور  31 :کارخانــه
 تعــداد کارخانــه و کارگاه خــوراک دام در خراســان118 :و ا حد

 میــزان تولیــد توســط واحــد هــای آزاد غیــر عضــو: 2.5میلیــون تــن در ســال
  748واحــد تولیــد خــوراک دام و طیــور در کشــور بــاظرفیــت اســمی  17میلیــون تــن در ســال کــه  12میلیــون
تــن آن بالاســتفاده اســت.

راهکارهای مدیریتی در جهت بهبود کیفیت سیلوی ذرت
سخنران:جناب آقای مهندس هادی قربانی-دانشجوی دکتری تغذیه دام95/05/11 :-
چکیده  :اهمیت و مدیریت سیلوی ذرت

بــا توجــه بــه اینکــه ســیلوی ذرت حــدود  60 -50درصــد  TMRگاوهــای شــیری و علوفــه اصلــی و گاه تنهــا علوفــه مــورد اســتفاده در جیــره گاوهــای

غیــر شیری(تلیســه هــا و گاوهــای خشــک و پــرواری) را تشــکیل مــی دهــد ،بنابرایــن کیفیــت آن مــی توانــد تاثیــر بســزایی در بهبــود تولیــد و راندمــان
شــیر و گوشــت ،پــرورش تلیســه هــا ،افزایــش راندمــان آبســتنی ،کاهــش ســقط جنیــن ،کاهــش بیمــاری هــای متابولیــک ،افزایــش ســطح ایمنــی گلــه،

افزایــش مصــرف خــوراک ،کتــوز و ...داشــته باشــد .بنابرایــن بهبــود کیفیــت ســیلو در ابعــاد مختلــف آن مــی توانــد کلیــد واژه اصلــی بهبــود و افزایــش
راندمــان در گاوداری هــا قلمــداد شــود .متاســفانه ایــن مســاله مهــم در ســال هــای اخیــر معــوق مانــده و توجــه کســی بــه آن نشــده اســت.
مزایای استفاده از سیالژ

معایب استفاده از سیالژ

• ممانعت از افت شدید مواد مغذی

• فساد پذیری باال

• فضای کمتر موردنیاز برای نگهداری

• مدیریــت اشــتباه در خریــد علوفــه و پــر

• بهبود کیفیت TMR

دارد

• داشــتن قندهــای محلــول بــه انــدازه

• یکنواختی باالتر

کــردن ســیلو خطــرات فــراوان بــه همــراه

• قابلیت هضم خیلی باالتر

• نیــاز بــه تکنولــوژی مناســب بــرای فــراوری
آن
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مقایسه ذرت با یونجه از نظر سیلو شدن

در تولیــد مــواد غذایــی رو بــه افزایــش گذاشــته و آثــار ســوء آن بــه صــورت ســرطان و ناهنجاریهــای مــادرزادی بــه ویــژه در کــودکان در سراســر

جهــان تظاهــر یافتــه اســت .در بیــن انــواع مختلــف مــواد غذایــی ،اهمیــت تغذیــه ای شــیر و تاثیــر آن بــر ســامتی انســان بــر کســی پوشــیده
نیســت .شــير تركيبــي كلوئيــدي و بســيار پيچيــده اســت كــه عمــده تركيبــات آن را آب ،چربــي ،پروتئينهــا ،الكتــوز ،ويتامينهــا و مــواد معدنــي

تشــكيل ميدهنــد .ایــن مــاده غذایــی تقریبــا نیازهــای غذایــی همــه گــروه هــای ســنی را برطــرف مــی کنــد .امــا نگرانــی بــه مراتــب مهمتــر
کیفیــت ایــن مــاده غذایــی اســت کــه بــه ســهولت در معــرض انــواع آالینــده هــا قــرار مــی گیــرد .آالینــده هــا ترکیبــات مضــر بــرای ســامت
انســان هســتند کــه ممکــن اســت از منشــا تولیــد ،وســیله حمــل و نقــل ،آب هــای آلــوده ،ســوخت هــای فســیلی ،اجــزای رادیواکتیــو ،متابولیــت

هــای ســمی میکروارگانیســم هــا ،بقایــای مــواد شــیمیایی بــه کار رفتــه در کشــاورزی و ترکیبــات دارویــی اضافــه شــده بــه خــوراک دام بــه مــواد
غذایــی رخنــه کننــد .بــر اســاس اصــول حاکــم بــر سیســتم هــای ایمنــی مــواد غذایــی ،خطــرات در کمیــن مــواد غذایــی را مــی تــوان بــه ســه

دســته طبقــه بنــدی نمــود:

G A V D A R A N

خفگــی  ،مســمومیت غذایــی و یــا ســرطان مــی شــوند.

• آلودگــی میکروبــی نیــز مــی توانــد در اثــر رشــد ،نمــو و تکثیــر میکروارگانیســم هــا گســترش یابــد و موجــب فســاد و تغییــرات شــیمیایی در شــیر

و فــرآورده هــای لبنــی در شــیر و فــرآورده هــای لبنــی و در نهایــت ،مســمومیت غذایــی گــردد.

کربوهیدرات محلول

 3-5درصد

 7-15درصد

قدرت بافری

باال

کم

قابلیت تراکم

4.3 –4.5

3.6-4.2

HP

سخت

متوسط

پایداری هوازی

کم

زیاد

غلظت باکتری ها

زیاد

کم

پاسخ به افزودنی ها

مثبت

تاثیر اندک

کافــی حداقــل  80گــرم در کیلوگــرم
• داشتن قدرت بافری پایین

• داشتن ماده خشک مناسب

مشکالت تهیه سیالژ در دامدارای های ایران
پایین بودن ماده خشک

مشکالت مربوط به پساب
نحوه پر کردن سیلوها
ساختن سیلوها

فساد باال سیلوها

ارتفاع نامناسب برداشت
نحوه پوشاندن سیلوها

استفاده از کاتر نامناسب
وزن مــورد نیــاز بــرای فشــرده کــردن ســیلوها وزن مــورد نیــاز بــرای کوبیــدن

 *800میــزان ســیالژ وارد شــده در ســاعت( تــن) بــا توجــه بــه اینکــه مشــکل

عمــده ســیلوی ذرت در ایــران مــاده خشــک پاییــن آن مــی باشــد ،مــی تــوان

بــرای حــل آن از مــواد جــاذب رطوبــت از جملــه تفالــه چغندرقنــد اســتفاده

نمــود.

57
G A V D A R A N

• آلودگــی فیزیکــی مــی توانــد بــه علــت حضــور مــواد خارجــی زیــان آور و پرتوهــای رادیواکتیــو بــه شــیر و فــرآورده هــای لبنــی راه یابــد و موجــب

یونجه

ذرت

الکتیــک
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چکیــده :در دهــه هــای اخیــر بــا گســترش علــوم کشــاورزی و دامپــروری ،مصــرف افزودنــی هــا ،آفــت کــش هــا  ،آنتــی بیوتیــک هــا و هورمــون هــا

مطلــوب

• داشــتن باکتریهــای تولیــد کننــده اســید

آالینده های شیر و روش های کنترل مدیریتی و تغذیه ای آن ها در گاوهای شیری
سخنران  :جناب آقای دکتر سبحانی راد(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مشهد) 95/04/28

چهــار شــرط اصلــی بــرای تهیــه یــک ســیلو

اگــر ســطح آمونیــاک شــکمبه بــرای مــدت طوالنــی بــاال باقــی بمانــد مــی توانــد روی بــازده مصــرف پروتئیــن توســط دام ،تأثیــر گذاشــته و آن را کاهــش

دهــد .نســبت هــای متفاوتــی از نیتــروژن جیــره غذایــی تحــت تأثیــر هضــم میکروبــی داخــل شــکمبه قــرار مــی گیــرد و ممکــن اســت بــه قســمت هــای
بعــدی دســتگاه گــوارش راه پیــدا کنــد و در آن جــا بوســیله آنزیــم هــای تولیــدی خــود حیــوان هضــم شــود و یــا ایــن کــه از طریــق مدفــوع دفــع گــردد.

حــدود  70تــا  80درصــد از کل پروتئیــن اکثــر جیــره هــای غذایــی در شــکمبه مــورد هضــم قــرار مــی گیــرد و در بعضــی از جیــره هــای غذایــی ایــن

میــزان بــه  30تــا  %40کاهــش پیــدا مــی نمایــد .پروتئیــن میکروبــی از قابلیــت هضــم باالیــی برخــوردار اســت و ارزش بیولوژیکــی آن زیــاد اســت.
آمونيــاك ،اســيدهاي آمينــه و پپتيدهــاي خــارج ســلولي مــي تواننــد بــه عنــوان تركيبــات نيتروژنــه مــورد اســتفاده ميكروارگانيســم هــا قــرار گرفتــه و

اهمیت تغذیه ای مواد معدنی در گاوهای شیری

سخنران:جناب آقای دکتر علی محرری -استاد گروه علوم دامی دانشگاه شهرکرد95/05/18-
چکیــده :بطــور کلــی مــواد معدنــی بــرای رشــد ماهیچــه هــا ،فعالیــت هــای عصبــی ،مخصوصــا در قســمت هایــی از آنزیــم هــای بــدن ،هورمــون هــا و
ســلول هــا مــورد نیازنــد .اگرچــه مــواد معدنــی قســمت کمــی از جیــره گاوهــای شــیری را تشــکیل میدهنــد ،امــا تاثیــرات آنهــا در هنــگام کمبــود  ،عــدم

پروتئيــن ميكروبــي و يــا ســاير اجــزاي ســلول را بســازند .حــدود  %30نيتــروژن ســلولي ميكروارگانيســم هــا از اســيدهاي آمينــه و پپتيدهايــي اســت كــه
وارد ســلول ميكــروب شــده و مســتقيم ًا بــه پروتئيــن تبديــل شــده اســت .مقــدار زيــادي از اســيدهاي آمينــه كاتابوليــز شــده و بــه آمونيــاك تبديــل مــي

شــوند .ســپس ايــن آمونيــاك بــه عنــوان منبــع اصلــي نيتــروژن مــورد اســتفاده ســلول قــرار مــي گيــرد .اغلــب باكتــري هــاي شــكمبه قادرنــد آمونيــاك
را بــه عنــوان منبــع اصلــي نيتروژنــه مصــرف نمــوده و يــا حتــي گاهــي اوقــات بــه آن نيازمندنــد .ايــن دســته از باكتــري هــا نيــز مــي تواننــد از منابــع

هيدروكربنــه بــه عنــوان منبــع انــرژي و يــا واكنــش هايــي كــه منجــر بــه توليــد اســيدهاي آمينــه و ســاير اجــزاي ســلولي مــي شــوند ،اســتفاده نماينــد

تنظیــم و یــا بیــش بــود آنهــا در خــوراک غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت .مــواد معدنــی بــه دو دســته :ماکرو(کلســیم ،فســفر  ،ســدیم ،کلــر  ،منیزیــوم ،

پتاســیم و.گوگــرد) و میکــرو (روی  ،آهــن  ،مــس  ،منگنــز ،ســلنیوم) تقســیم میگــردد .امــروزه مــواد معدنــی یکــی از محصــوالت رقابتــی محســوب مــی

شــوند .میــزان نیــاز بــدن بــه ایــن عناصــر وابســته بــه ســن  ،ســایز  ،پایــه فیزیولوژیکــی (آبســتنی ،تولیــد شــیر  ،و رشــد) متغییــر اســت ..از جملــه اثــرات
دریافــت ناکافــی روی شــامل کاهــش ســلول هــای ایمنــی  ،کاهــش پاســخ آنتــی بــادی هــا و قطــع رشــد بافــت لنفــی اســت .پوســت اولیــن خــط دفاعــی

سیســتم ایمنــی بــدن اســت .روی و منگنــز از عناصــر کلیــدی جهــت ســاخت بافــت مخاطــی هســتند .یکــی از نقــش هــای اصلــی بافــت مخاطــی انتقــال
اســپرم  ،رشــد رویــان و متعلقــات جنیــن اســت .ســطوح بــاالی کلســیم و فســفر موجــب کاهــش جــذب روی از خــوراک مــی شــود .ســلنیوم خــاک قســمت

هــای عمــده ای از مراتــع کشــاورزی از نظــر میــزان ســلنیوم فقیرنــد .در نتیجــه گیاهــان رشــد یافتــه در ایــن مناطــق بــا کمبــود ســلنیوم مواجهــه انــد.
کمبــود ســلنیوم در گاو هــای خشــک موجــب جفــت ماندگــی میشــود  .در آزمایشــات انجــام گرفتــه هنگامــی کــه گاو هــا مکمــل ســلنیوم و ویتامیــن E
دریافــت کردنــد ،ایــن عارضــه برطــرف شــد .کمبــود ســلنیوم همچنیــن موجــب متریــت و تولــد گوســاله هــای ضعیــف و یــا مــرده مــی گردد .یــد بــا

تاثیــر بــر غــدد تیروئیــد موجــب تــو لیــد تیروکســین و تیرییدوتردونیــن میشــود  .میــزان ناکافــی تیروئیــد تاثیــر منفــی بــر نــرخ متابولیســم بــدن دارد.
اثــرات یــد بــر تولیــد مثــل بــا تاخیــر در بلــوغ و غالبــا اثــر بــر فعالیــت چرخــه هــای تخمدانــی اســت .ســایر اثــرات شــامل کاهــش نــرخ گیرایــی و دوران
آبســتنی طوالنــی تــر و تولیــد گوســاله هــای ضعیــف  ،بــی مــو و مــرده اســت  .بنابرایــن مکمــل یــد بــا توجــه بــه میــزان نیــاز بایــد در نظــر گرفتــه شــود و
روزانــه هــر گاو بایــد  20-15میلــی گــرم یــد مصــرف کنــد  .مصــرف بیــش از حــد یــد نیــز موجــب ســقط جنیــن وکاهــش مقاومــت نســبت بــه بیمــاری هــا

میشــود . .منگنــز و کبالــت منگنــز نقــش مهمــی در متابولیســم انــرژی و فعالیــت هــای آنزیمــی دارد .دســته ای از گزارشــات اثــرات منفــی غلظــت بــاالی

ســطوح منگنــزو گوگــرد در جــذب کلســیم را خبــر داده انــد و نیــز اثــرات تداخلــی ســطح بــاالی آهــن بــرای جــذب روی کلســیم و منگنــز و نیــز کاهــش
جــذب روی در هنــگام وجــود کلســیم بــاال در جیــره دیــده شــده اســت .تغذیــه ســطوح بــاالی کلســیم موجــب کاهــش جــذب آن در کبــد گشــته و یکــی
از خطــرات کاهــش کلســیم در کبــد ،ضعــف سیســتم دفاعــی در هنــگام اســترس و بیمــاری هــای باکتریایــی اســت .میــزان بــاالی کلســیم در خــون نتیجــه
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را و توانایــی حیوانــات بــرای بازگشــت بــه وضعیــت عــادی راکاهــش میدهــد . .در هنــگام وجــود ســطوح کافــی روی  ،کلســیم و منگنــز انجــام تولیــد مثــل

سخنرانان :جناب آقای مهندس مجید جعفری(دانشجو دکتری تغذیه دام و مسئول مرکز اصالح نژاد عباس آباد) 95/06/08
امــروزه دامپــروری ارگانیــک یکــی از مهــم تریــن نظــام هــای پایــدار جایگزیــن سیســتم هــای رایــج دامپــروری بشــمار میــرود .در ایــن سیســتم ،رعایــت

اصــول اولیــه و اســتانداردهای مصــوب ضــروری اســت کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا ،موضــوع رفــاه دام مــی باشــد .از آنجــا کــه ســامت انســان تابعــی
از ســامت دام بــوده و بــا توجــه بــه آنکــه در ســالیان اخیــر موضوعــات ســامت انســان ،رفــاه حیــوان و حفــظ محیــط زیســت از ســوی افــکار عمومــی

بشــدت دنبــال مــی شــود لــذا ضــرورت دارد کــه بــه رفــاه دام در سیســتم هــای پــرورش توجــه جــدی بعمــل آیــد .رفــاه دام شــاخه ای از علــم حقــوق
حیوانــات اســت کــه در قــرن  18میــادی بنیــان گــذاری شــده و تــاش جامعــه جهانــی در حــال حاضــر پیگیــری تصویــب اعالمیــه جهانــی رفــاه در

ســازمان ملــل متحــد اســت .طبــق تعاریــف ارایــه شــده ،رفــاه حیوانــات بــه معنــای عــدم آزار و اذیــت جســمی و روانــی حیــوان و یــا میــزان تعامــل او
بــا شــرایطی اســت کــه در آن قــرار دارد .برنامــه هــای اجرایــی مختلفــی بــرای رفــاه حیوانــات وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا برنامــه هــای ارایــه شــده

توســط  OIEو  ISOاســت .طبــق برنامــه  OIEتلفیــق ســامت جســمی و روحــی حیــوان و رعایــت  5اصــل ضــروری آزادیهــای حیوانــات و طبــق برنامــه
 ،ISOایجــاد یــک نظــام اجرایــی بــا تکیــه بــر  5اصــل فــوق ،ارزیابــی ورودی و خروجــی رفــاه و کمــی ســازی مشــکالت رفاهــی مــورد تاکیــد اســت .توجــه

بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه پــرورش صحیــح و حفــظ ســامت و شــادابی حیوانــات یکــی از اصــول مهــم دامپــروری ارگانیــک اســت .بعبــارت دیگــر
اســتانداردهای دامپــروری ارگانیــک یعنــی رفــاه بیشــتر و باالتــر بــرای دام و در نتیجــه رفــاه و ســامت بســیار باالتــر بــرای مصــرف کننــده تولیــدات.

بطــور خالصــه اصــول رفــاه دام در دامپــروری ارگانیــک بشــرح زیــر اســت :اصــل تغذیــه -اصــل ســامت دام -اصــل اصــاح نــژاد و تولیــد مثــل -اصــل

جایــگاه -اصــل حمــل و نقــل و کشــتار -اصــل حقــوق و رفــاه پرســتاران دام.

بــدون مشــکل ممکــن میگیــرد.از نشــانه هــای رایــج کمبــود کلســیم در گاو شــیری ،تاخیــر و یــا عــدم فحلــی ،تاخیــر در بلــوغ  ،عــدم آبســتنی ،ســقط
جنیــن و تخمــک نابالــغ میشــود.

روشی نوین در اندازه گیری پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی

سخنران:جناب آقای دکتر علی فرامرزی-دکتری تغذیه دام95/06/01-

چکیــده :متابولیســم اجــزای نیتروژنــه جیــره دام و همچنیــن اوره ای کــه از طریــق سیســتم گــردش خــون یــا بــزاق وارد شــکمبه مــی شــود ،خیلــی فعــال
بــوده و بنابرایــن اهمیــت بســیار زیــادی در بــازده تولیــدی حیــوان دارد .تصویــر کلــی و نحــوه انجــام ایــن عمــل کــه توســط میکروارگانیســم هــا انجــام

مــی گیــرد را مــی تــوان در مــوارد زیــر خالصــه نمــود:

 -1بسیاری از مواد پروتئینی تحت تأثیر آنزیم های پروتئاز و پیتیداز هیدرولیز شده و به پیتیدها و اسیدهای آمینه آزاد تبدیل می شوند.
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بــا ســایر اســیدهای آمینــه ی دیگــر بــرای ســنتز و ســایر اجــزای ســلول میکروبــی ماننــد دیــواره ســلولی و اســییدهای نوکلئیــک بــکار مــی رونــد و یــا،

95/06/29

ســازمان موقوفــات ملــک از ســازمان هــای زیــر مجموعــه آســتان قــدس رضــوی مــی باشــد کــه در زمینــه هــای کشــاورزی ،دامپــروری و امــاک فعالیــت
دارد .مجموعــه فعالیــت هــای ایــن ســازمان در امــاک مرحــوم حــاج حســین آقــای ملــک بزرگتریــن واقــف ایــران واقــع شــده اســت.
واحد های گاوداری
واحــد شهرســتان چنــاران :در ســال  1370در اختیــار ســازمان قــرار گرفــت و ابتــدا یــک واحــد ســنتی بــود .در حــال حاضــر  1480راس دام 545 ،راس
گاو دوشــا ،تولیــد روزانــه  20500کیلوگــرم بــا میانگیــن  5/37کیلوگــرم شــیر روزانــه مــی باشــد

واحــد شهرســتان فریمــان  :ایــن واحــد کــه از بــه روزتریــن واحدهــای اســتان و کشــور مــی باشــد توســط کارشناســان خــود مجموعــه طراحــی و
احــداث گردیــده اســت.در ســال  1388عملیــات اجرایــی ســاخت شــروع و در ســال  1390اولیــن تلیســه هــای خریــداری شــد ولــی افتتــاح رســمی در

ســال  1391انجــام شــد.در حــال حاضــر  1820راس دام دارد کــه بــا دارابــودن  720راس گاو دوشــا از بزرگتریــن واحدهــای گاو شــیری اســتان مــی باشــد

 -3آن ها کاتابولیز شده و تولید اسیدهای چرب فرار ،دی اکسید کربن و آمونیاک می کنند.

 .تولیــد شــیر روزانــه  28000کیلوگــرم بــا میانگیــن  5/38کیلوگــرم شــیر در روز مــی باشــد .

 -4اوره نیز توسط آنزیم اوره به آمونیاک تبدیل می شود.

واحــد شهرســتان ســنگ بســت :ایــن واحــد در ســال  93بــه منظــور پــرورش گوســاله هــای نــر تولیــدی واحــد هــای گاوداری احــداث و در حــال حاضــر

 -5اجزای نیتروژنه ای نظیر نیترات ،احیا شده و به آمونیاک تبدیل می شوند.

بالــغ بــر  650راس گوســاله نــر در ایــن واحــد نگهــداری و پــرورش داده مــی شــوند
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 -2پیتیدهــا و اســیدهای آمینــه بــه داخــل ســلول میکروارگانیســم هــا وارد مــی شــود و در آن جــا پیتیدهــا بــه اســیدهای آمینــه تبدیــل شــده و همــراه

گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیری
کادر مدیریتی و فنی واحد گاوداری سازمان موقوفات ملک
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همولتیــک چربــی در حیوانــات اســت .نتیجــه برخــی مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه اســترس بــه طــور موثــری ســطوح مقاومــت در برابــر آلودگــی هــا

رفاه در دام

جواب جدول تخصصی شماره 44
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 .a .17تب
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 .c .17پی

9

 .16منداب

 .b .17تنی
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 .a .18گلو

 .b .18رحم

 .a .19سیلو

 .b .19شبدر

 .20استرس گرمایی
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