














ریاست محترم جمهور

جناب آقای دکتر روحانی 

رأی اعتماد دوباره ملت شریف ایران به جنابعالی و کسب توفیق خدمت مجدد به این ملت نجیب رابه 

حضرتعالی تبریک عرض می نماییم. مطمئنًا در خلق این حماسه ماندگار پیروز اصلی ،ملت بزرگوار ایران است 

که با حضور حداکثری خود زمینه ساز این رخداد عظیم ملی شدند.

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

جناب آقای دکتر محمد حاجیان شهری

توفیق شما را در راستای انجام رسالتی سترگ در پنجمین شورای خدمت به مردم 

بزرگوار و شریف مشهد مقدس ازخداوند متعال خواهان و خواستاریم .

اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی
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گاوداران
فصلنامه ) داخلی ( آموزشی - علمی - خبری

فصل نامه گاوداران از ارسال مقاالت و مطالب تخصصی و علمی 

 . نماید  می  استقبال  محترم  دانشجویان  و  کارشناسان  و  اساتید 

یا  و  نویسنده  عهده  به  صرفاً  مطالب  سقم  و  صحت  مسئولیت 

مترجم می باشد . 

استفاده از مندرجات مجله با ذکر ماخذ بالمانع است .  

فصل نامه گاوداران در رد ، پذیرش و اصالح مقاالت آزاد است . 

خوانندگان و عالقمندان عزیز می توانند هر گونه نظر و پیشنهاد 

خود را به نشانی های ذیل ارسال نمایند : 

اول  طبقه   –  2 پالک  امامت14–  نبش   – امامت  بلوار   – مشهد 
تلفن : 36041043 – 36045632 – 36040952 – 36049908 ) 051 ( 

دورنگار : 6051092 3  ) 051 (  

tech@kdfu.ir                     www.Kdlfu.ir

khorasan R . Industrial Dairy&Livestock Farmers Union

فهرست مطالب 

- ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای 

شیری 

-تاثیر راهبردهای مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع 

بر درستی ارزشیابی ژنگانی در جمعیت گاو شیری

-تاثیر تغذیه منابع چربی برعملکرد رشد گوساله  های 

پرواری نر هلشتاین

- اثر پنبه دانه برتولید ، ترکیبات شیر، قابلیت هضم و

فراسنجههايخونيدرگاوشیرينژادمونتبیلیارد

- تاثیر استفاده از افزودنی های باکتریایی و اسانــس 

رزماری، رازیانه و زنیان 

- بنتونیت و جنبه های کاربردی آن

- اخبار 
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چکیده

جهــت ارزیابــی مــدل دینامیکــی متابولیســم نیتــروژن در گاوهــای شــیرده ارائــه شــده توســط کبریــت و همــکاران )2002( از دو پایــان 
نامــه کارشناســی ارشــد تحــت عناویــن " تاثیــر مقادیــر مختلــف NFC بــر عملکــرد گاوهــای شــیرده هلشــتاین و بیــان مــدل ریاضــی 
آن بــر تــوازن نیتــروژن " و " اثــر زمــان برداشــت یونجــه اوایــل غنچــه دهــی بــا نســبت هــای مختلــف علوفــه بــه کنســانتره بــر 
ترکیــب شــیمیایی، خصوصیــات تخمیــری و عملکــرد گاوهــای شــیری هلشــتاین در  اوایــل شــیردهی" اســتفاده شــد. هــر آزمایــش 
ــب 28±107 و  ــه ترتی ــیردهی ب ــای ش ــن روزه ــامل میانگی ــش ش ــکم زای ــد ش ــا چن ــتاین ب ــیری هلش ــداد 8 رأس گاو ش ــامل تع ش
ــای  ــا دوره ه ــده ب ــرار ش ــن 4×4 تک ــع التی ــرح مرب ــب ط ــرم در قال ــب 68±644 و 58±616 کیلوگ ــه ترتی ــن وزن ب 11±59 و میانگی
ــش دوم  ــره و در آزمای ــک جی ــاده خش ــد NFC در م ــامل 33، 36، 39 و 42 درص ــش اول ش ــا در آزمای ــود. تیماره ــش 21 روزه ب آزمای
ــطح 60 و 50 درصد کنسانتره و یونجه برداشته شده در صبح با دو سطح 60 و 50  ــده در بعد از ظهر با دو س ــت ش ــه برداش ــامل یونج ش
ــود . همسـو بـا نتـایج کبریـب و همکـاران بـا افزایش میزان مصرف نیتروژن، نیتروژن دفع شده  درصد کنسانتره در ماده خشک جیره ب
از مدفوع و همچنین ادرار بــه طور خطی افزایش یافــت . همچون نتایج کبریب و همکـاران و کاسـتیلو و همکاران، براي نیتروژن دفع شده 

ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم 
نیتروژن در گاوهای شیری

سعید کامل ارومیه 1- عباسعلی ناصریان 2 * - رضا ولی زاده2- فاطمه هلن قانع3- محمد بنایان اول 4

Nitrogen metabolism

نوشته مجله علوم دامـــی ایران
جلد 8 / شماره 4 / زمستان 1395

1- دانشجوي کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي ، دانشگاه فردوسی مشهد،
2- استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد،
3- استاد گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد،

4- استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد.

Dairy cow

از ادرار پیش بینــی  هــا در مقایسه با مدل هاي ارائـه 
و  کـوهن  و   )1996( همکـاران  و  دوو  توسـط  شـده 
همکـاران )1997( تطابق بهتري با مشاهدات داشتند . 
در نیتروژن وارد شده در شیر و دفع شده از ادرار مشابه 
در  مدل  هاي  بینــی  پیش  همکاران  و  کبریب  نتایج 
این آزمایــش نیز بیشتر از مشاهدات بود . کمتریــن 
بــا  سطح   RMSPE میانگیــن درصد خطا و اختالف 
مطلوب آن به ترتیب در نیتروژن دفع شده از مجمـوع 
ادرار و مدفــوع، نیتروژن مترشحه در شیر، نیتروژن 
از  شده  دفع  نیتروژن  نهایت  در  و  ادرار  از  شده  دفع 
مدفوع مشاهده شــد . نتایج حاصل از پیش بینــی هاي 
ــن  ــده توسط کبریب و همکاران در ای مـدل ارائـه ش
دفع  نیترژون  مجموع  در  را  تخمین  بهترین  آزمایش 
شده از ادرار و مدفوع و کمتریــن دقت را در تخمین 
نیتروژن دفع شده از مدفوع دارد. ارزیابی مدل نشان 
داد اگر چه رابطه دو خطی )bi-Linear( در ارزیابی هاي 
اما  نشد  مشاهده  آزمایش  این  در  همکاران  و  کبریب 
نتـایج بــه دست آمده شــباهت  زیادي با نتایج کبریب 
و همکاران داشت با این وجود به نظر میرســد جهت 
بیشتر  ارزیابی  و  بررسی  به  نیاز  مدل،  دقت  افزایش 

ــد. ــی باش مـدل و پارامترهاي آن م

گاو  بینــی،  پیش   ، مدل  ارزیابی   : کلیدي  هاي  واژه 
. نیتروژن   ، شــیری 

مقدمه

اهمیــت نقــش مزرعــه هاي دامپروري در آلودگی 
چشم  طـور  بـه  جهان  سرتاسر  در  زیسـت  محیــط 
ــری رو بـه افـزایش است )27(. در گاوهاي شیري  گی
منبع  ترین  عمــده  مدفوع  و  ادرار  از  نیتروژن  دفع 
ــت  ــط زیس ــد )28(. آلودگی در محی ــی  باش آلـودگ
مــی باشــد)28(.  آلودگــی نیتـروژن بـه وسـیله 
گاوهـاي شیري در سیستم هاي دامپروري متراکم در 
اروپا و آمریکا و کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران 
ــای پروتئینی  ــه دلیـل افـزایش مصـرف مکمـل ه ب
در حال افزایش است . افزایش تولیدات گاوهاي شیري 
سبب افزایش هدر رفت نیتـروژن در مـدفوع و ادرار 
دفع  کاهش  راهکار جهت  اولیــن   .)24( مـی شـوند 
نیتروژن از ادرار )2 و 15( یا مدفوع و یا هـر دو آنهــا 
در جیــره هاي  نیتروژن  کاهش مصــرف   ،  )20 و   8(
غـذایی است. این راهکار زمانی دست یافتنی است که 
تأثیر معنـی داري بـر کـاهش عملکرد دام ها نداشته 
باشــد . یکی دیگر از راه هاي کاهش دفع نیتروژن در 
دام ها، بهبود رانـدمان مصـرف نیتـروژن مـی باشـد 
)6(. متابولیسم نیتروژن در شکمبه کــه بــه عنوان مهم 
تـرین عامـل در بهبـود رانـدمــان مصــرف نیتــروژن 
ــت)28( ، به دو بخـش پـروتئین  ــده اس ــناخته ش ش
قابـل تجزیه در جیره غـذایی و پـروتئین میکروبـی 
سـنتز شـده در شــکمبه تقسیم مــی شــود )4(. بــه 
ــن قابل  خوبی شناخته شده است که نیتـروژن پروتئی
دو  دام  بـدن  در  آمونیاك  و چرخه  در شکمبه  تجزیه 
منبـع اصـلی مصــرف نیتروژن توسط میکروارگانیسم 
ها می باشــد )16(.  بنابراین میزان پروتئین قابل تجزیه 
و  میکروبی  رشد  جهت  منابع  گذارترین  تأثیر  از  یکی 
  .)25( می باشــد  مصرفی  نیتروژن  راندمان  بهبود 

تجزیـه  قابلیـت  بر  جیره  انرژي  میزان  همچنین 
پـذیري پـروتئین در شـکمبه و نـرخ تخمیر شکمبه 
ای )14 و 26(  و اثر متقابل بین هضم پروتئین و سوخت 
سنتز  عالوه،  بــه   .)12( است  گذار  اثر  آن،  ســاز  و 
طبیعی  اکوسیستم  بـه  وابسـته  میکروبـی  نیتروژن 
نـوع  مطـابق  که  باشــد،  مــی  ها  میکروارگانیسم 
جهت  بنابراین    .)5( می کنــد  تغییر  جیره  انــرژی 
ها  دام  در  نیتروژن  دفع  از  ناشـی  آلـودگی  کـاهش 
بایــد هر یک از عوامل مورد بررسـی قـرار گرفتـه و 
ــدل هـاي  ــا مشخص شود )11(. از گذشته م نقش آنه
در  نیتروژن  دفع  پتانسیل  بینی  پیش  جهت  ریاضـی 
گرفتــه  مــی  قـرار  اسـتفاده  مورد  شیري  گاوهاي 
انــد. بــه طور عمده این مدل ها داراي ماهیتی از نـوع 
ــه ی یک فرایند مشخصـی  ــر پای تجربی هستند که ب
نــم باشــند )1، 18 و 23(.  دوو و همــکاران )10(  و 
ــی را جهت جریان  ــدل های کوهن و همکـاران )22( م
که  کردند  ایجاد  مزرعه  یک  سطح  در  نیتروژن  کمیت 
در ســطح باالتري از مجموعه داده، نسبت به یک مدل 
تمام حیوانی که نیـاز بـه توصیف دفع نیتروژن دارد، 
است )21(. مؤلفه هـاي حیـوانی در این مــدل  هــا 
ها خود  این سیستم  که  پایــه ی CNCPS است  بــر 
 )Empirical ـامل تعـداد زیادي عناصر تجربی )مدلهــای ش
هسـتند و بـر پایـه ي تعدادي از فرضیات بحث برانگیز 
می باشــند )3 و 9(.  جانکر و همکـاران )17( مدلی بر 
پایه حیوان کامل بر اساس مجموعــه ای از داده هـا 
ارائه دادند و نشان دادند مدل مــی توانــد با سطح 
دقتی باال نیتـروژن دفعـی از ادرار را از نیتروژن اوره 
آنهــا  حـال  ایـن  با    .)17( کند  بینی  پیش  شیر  ای 
ــه دلیل کمیت  نشان دادند هنگامی که دفع نیتروژن ب
پـروتئین، تجزیه پذیري پروتئین، انرژي ناکافی و غیره 
باشد مدل شناسایی و پیش بینــی خود را نمی تواند 
مدل  یک  توسعه  به  نیاز  بنابراین    .)18( دهد  انجام 
و  حیوانـات  در  بیولوژیکی  هاي  پروسه  بتواند  کـه 
تغییـرات تغذیه اي جهت تشخیص سهم دقیق آنهــا 
  .)21( دارد  وجـود  کند  ارزیابی  را  محیط  آلودگی  در 
 )21( همکـاران  و  کبریـب  مــدل سـازي  از  هـدف 
توسـعه مـدلی دینامیکی بر پایــه ی روشی مشـخص 
ــی کمیـت و ماهیت نیتروژن  ــش بین ــه توانـایی پی ک
دفع شده در گاوهاي شیري تحت جیــره هاي تغذیه 
بتواند  مدل  همچنین  و  باشد،  داشته  را  متفاوت  یــا 
ارزیابی  دیگر  آزمایشات  هــای  داده  از  اسـتفاده  با 
ارائه  مدل  ارزیابی  مطالعه  این  هدف   .)21( بود  شود، 
شده توسط کبریب و همکاران )21( بــه وسیله نتایج 
عنـاوین  بـا  مستقل  آزمایش  دو  از  آمــده  دست  به 
"تـأثیر مقـادیر مختلف  NFC بــر عملکــرد گاوهاي 
ــوازن  شیرده هلشتاین و بیان مـدل ریاضـی آن بـر ت
اوا  یونجه  برداشـت  زمـان  اثر   " و   )19(  " نیتروژن 
ــای مختلف علوفه  ــبت ه ــی  بـا نس یـل غنچـه ده
خصوصیــات  شــیمیایی،  ترکیــب  بر  کنسانتره  به 
ــتاین در  ــیری هلش ــری و عملکرد گاوها ي ش تخمی

ــود )13 و 19(. ــیردهی" ب ــل ش اوای

مواد و روش ها

داده هاي مورد استفاده در مدل کبریب و همکاران )21( 
از داده هاي 5 آزمـایش تعـادل نیتروژن انجام شده در 

 )CEDAR( واحد متابولیسم مرکز تحقیقات گاو شـیري
استفاده  خود  مدل  توسعه  براي  ریدینگ  دانشگاه 
کردند )جـدول 1(. در آزمایشات از 30 گاو فریزیــن- 
یا  اوایل شیردهی  در  زایـش  با چند شـکم  هلشتاین 
اواسط شیردهی استفاده شـد . گاوهـا بـا 30 جیـره 
ــی متفاوت تغذیه شدند که شــامل 10 نوع سیالژ  غذای
آزمایش  هر  براي   . بود  کنســانتره  نوع   6 و  گراس 
کل نیتروژن مصرفی و دفع شده از مدفــوع، ادرار و 
ــه عالوه غلظـت  ــد. ب ــدازه گیري ش نیتروژن شیر ان
پروتئیــن  خشــک،  مــاده  از  خـوراك  ترکیبـات 
ــدرات محلول  ــته، کربوهی ــام،ADF ، NDF ، نشاس خ
آمونیاکی،  نیتروژن  فسفر،  کلسیم،  خاکستر،  آب،  در 
انـرژي   ،  pH فـرار،  چـرب  اسیدهاي  کـل  اتانول، 
قابــل  متابولیسم  قابـل  انـرژي  و  متابولیسـم  قابـل 
همکـاران  و  کبریب  شــدند.  تعیین   )FME( تخمیر 
مستقل  هاي  داده  از  خود  مدل  ارزیابی  جهت   )22(
آزمایشات انجـام شـده در خــــدمات مشــاوره ای و 
توســعه کشــاورزي )ADAS( در Bridgets استفاده 
کردند )جدلــو 1(. داده ها از 4 آزمایش انجام شده که 
بــه عنــوان  بخشی از مطالعه حداقل سیستم هاي گاو 
شــیری )MIDaS(  مرتبط بـا تعادل نیتروژن بر روي 
یا  شـیردهی  ابتداي  در  فریزیــن-هلشتاین  گاوهاي 
ــدند )21(. براي هر آزمایش  اواسط آن بود، استفاده ش
ادرار  از مدفوع،  و دفع شده  نیتــروژن مصرفی  کـل 
آنالیز  تعیین شد همچنیــن جزئیات  نیتروژن شیر  و 

ــود. ــره هاي غذایی در دسترس ب شیمیایی جی

ساختار مدل

مدل شامل چهار مخــزن : 1- مخزن نیتروژن جیـره 
 -3 ،) )QMiنیتروژن میکروبی ، 2 - مخزن   )QDi(ای
مخـزن نیتـروژن اسـید آمینه )QAa(  و 4 - مخزن 
نیتـروژن اوره و آمونیــاك )QUr ( مـی باشـد کـه 
ــه وسیله پیکان هـا  ورودي و خروجی هاي هر مخزن ب
عالمات  شرح   .)1 )شکل  است   شــده  داده  نشـان 
است،  مشـاهده  قابـل   2 جـدول  در  ها  نشــان  و 
به کار  همچنین در بخش ضمیمه معادالت دیفرانسیل 
رفتـه رد مدل ذکر گردیده است . بــه دلیل ساده شدن 
مـدل، نیتـروژن اوره ای و آمونیاکی ادغام شده است 
خارج  آمونیــاك  شـکل  به  شکمبه  از  که  )نیتروژنی 
مــی شــود و در کبـد بـه اوره تبـدیل می شــود(.  
نرم  از  استفاده  با  و  ریزي  برنامه   ACSL در  مـدل 
افزارهـاي Concord ، MGA و MA بهینــه ســازی 
جهت  چهار  درجه  رونگه-کوتاي  معادالت  از  شــد. 
کـه  زمانی  تا  مدل  و  استفاده  عددي  سازي  یکپارچه 
وضـعیت ثـابتی بـراي هـر سطح از نیتروژن مصرفی 
سـازي  بهینـه  جهـت   . شــد  اجرا  آمد  دست  بــه 
ــای مدل، کبریب و همکاران )21( از نرم افزار  پارامتره
MGA استفادهکردند. یک بهینه سازي نامحدود از تمام 
مقـادیر )همه پارامترها( بـــا اســتفاده از بهینه سازی

ACSL  ) نرم افزار MGA(  انجام شـد. در این مرحله 
جهت بهینه ســازی پارامترها از مقادیر اولیه استفاده 
ــایر پارامترهاي اولیه که  ــد. از یـک دامنه براي س ش
فاقد یک مقدار مشخص یا ثابــت بودند استفاده شــد . 
برآودر پارامترها بــر پایــه ی بهینه سازي یـک تطابق 
خوب و به حداقل رساندن اشــتباهات )خطاها ( بود.
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جریانات بین مخزن ها

مخزن نیتروژن جیره

این مخزن داراي یک ورودي است و آن میزان نیتروژنی 
ــود  ــی ش ــه از نیتروژن جیره به مخزن وارد م است ک
این مخزن وجود دارد  از  1(. دو خروجـی   /1 )معادلـه 
شــکمبه  در  تجزیه  غیرقابل  پروتئین  نیتروژن   -1  :
)N-RUP( که به مخزن نیتروژن اســید آمینــه ای وارد 
شده و یا به شکل مدفوع دفع مــی شود. 2- نیتـروژن 
 )N-RDP( شــکمبه  در  تجزیـه  قابـل  پـروتئین 
نیتروژن  مخزن  و  میکروبی  نیتروژن  مخزن  به  که 
 / )معادلـه 3  وارد مــی شــود  و آمونیـاکی  اوره ای 
ــره ای در دسترس جمعیت  ــروژن جی ــزان نیت 1(.  می
ــی  میکروبی در شکمبه برابر با کـل نیتـروژن پروتئین
ــیل نیتـروژن  ــای N-RUP است. بنابراین پتانس منه
شکمبه  هاي  میکروارگانیسم  بـراي  دسـترس  در 
 ،  1/3 )معادلــه  است  جیره  نیتروژن  میزان  از   %  57

.)  kDiMi=0/57/d

مخزن نیتروژن میکروبی

یکی از ورودی هاي مخزن نیتـروژن میکروبـی میـزان 
نیتروژن  از مخزن  پپتید  به شکل  نیتروژنـی است که 
ــا توجه به عدم برآورد  ــود . ب ــی ش ــره اي وارد م جی
درشــکمبه  آمینـه  اسـیدهاي  تجزیه  میزان  دقیق 
پتانسیل نیتروژن قابل تجزیه در شکمبه بین 5 تـا 30 

ــد. درصـد در نظرگرفته ش

)معادله YMiDi ≤ 0/3 ،2 /1 ≥ 0/05(  ورودي دیگـر بـه این 
مخزن از مخزن نیتـروژن اوره و آمونیــاك مــی باشــد 
کـه میـزان پتانسیل در دسترسی نیتروژن در شکمبه 
را نشــان مــی دهد) معادلــه YMiUr=1/0، 2/2( . تنها 
خروجی از این مخزن مجموع مقـدار پروتئیــن حقیقی 
میکروبی قابل تجزیه و نیتـروژن میکروبـی مدفــوع 

.) kMiAa =1/0/ d  ، 2 /3 ــه ــی باشـد )معادل م
مخزن نیتروژن اسید آمینه 

این مخزن داراي یک ورودي از نیتروژن جیره به شکل 
RUP-N که قابلیت هضم و سپس جذب به شکل اســید 

 )1993( AFRC آمینــه را دارد مــی باشــد. مطابق
ــه صورت اسـید آمینه  ــدود 80 درصد از RUP-N ب ح
 .) YAaDi جذب مــی شــوند )معادلـه 3/1 ، 0/8 = 
ــزن ورودی هایی از نیتروژن مخزن  همچنـین این مخ
حقیقی  میکروبی  پروتئیــن  شـکل  بـه  میکروبـی، 
قابل هضم، دارد . به طــور کلی 64 درصـد ازنیتــروژن 
از  آن  درصد   36 و  هضم  میکروبی  حقیقی  پروتئین 
طریق مـدفوع دفع مــی شود )معادلــه3/2 ،0/64= 
جهت  تواننـد  مــی  آمینه  اســیدهای   .)  YAaMi
رســوب گذار ي در بافت بــدن )سـاخت عضـالت(  
 ،  UAaBd مدل  این  در   .)UAaBd( شـوند  اسـتفاده 
ــه 3/3 ( ، این  داراي یک مسیر دو طرفـه است )معادل
ــنتز  مسیر دو طرفه به جهت مقایسه بخش در حال س
) kAaBd QAa ( یا در حال تجزیه )NDg(  مــی باشــد. 
ثابت در نظر گرفته شده است  بـه عنـوان یک   NDg

ــان دهنده تعـادل نیتـروژن در بدن گاو شیري  که نش
است . زمانی کــه NDg بزرگتــر از kAaBd QAa باشــد 
استفاده  بدنش  در  شده  ذخیره  نیتروژن  از  حیوان 
kAaBd و  خواهد کــرد . تخمیــن درستی از مقدار 
 kAaBd مــدل  ایـن  در  و  نیست  دسترس  در   NDg
ــاوی 1 در  ــر مس ــر مساوي 0/01 و NDg کوچکت بزرگت
ــه 3/3 (. عالوه بر نیتروژنی که  ــد )معادل نظرگرفته ش
در تبادل با بافـت بــدن است، دو خروجی دیگر از این 
مخزن وجود دارد . 1- بخشی از نیتروژن اســید آمینــه 
نیتروژن شـیر اســتفاده مــی  اي که جهت ساخت 
شــود کـه مطابــق AFRC  )1( رانــــدمان اســتفاده از 
نیتــــروژن پروتئیــن حقیقــــی میکروبی قابل هضم 
و همچنیــن RUP-N جهت تولید شـیر در حـدود68 
درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت )معادلـه 
kAaMk=0/68/d ، 3/ 4( 2- مجموع بخشی از نیترو 
ــه  ــید آمین ــم اس ــه ای و کاتابولیس ــید آمین ژن اس
ــاك  ــا در بدن که وارد مخزن نیتـروژن اوره و آمونی ه
.)kAaUr =0/32/d ، 3/5 (مــی شود )معادلــه QUr  (

مخزن نیتروژن اوره و آمونیاك

ورودي هاي این مخزن از دو منبــع منشــأ مــی گیرند . 
بخش ناکارآمـد حاصل از مصــرف اســیدهای آمینـه و 
کاتابولیسـم آنهــا کـه از مخـزن نیتروژن اسید آمینه 
بخش   .)  YUrAa  =1  ،  4/1 معادلـه   ( مــی شود  وارد 
دیگر از پروتئین تجزیه شده و همچنین نیتروژن غیر 

پروتئینی که بـه آمونیــــاك تبــــدیل مــی شــود 
ــی هاي  اســــت )معادلـه YMiDi ، 4/2  -1(. خروج
این مخزن از طریق مصرف آمونیاك به وســیله جمعیت 
ــروژن اوره ای خـون  ــکمبه، چرخـه نیت میکروبی ش
ــکمبه همچنین از طریق تبدیل آمونیاك  بـه بافـت ش
باشــد.  مــی  ادرار  طریـق  از  دفع  و  اوره  به  اضافی 
میـزان حـداکثر کمیـت نیتـروژن مصـرف شــده بـه 
بازاي هر واحد  وســیله میکروارگانیسم هاي شکمبه 
  AFRC انرژي قابـل متابولیسم قابل تخمیر توسـط  از 
 =  30/6/d  ،  4/3 معادلـه   ( اسـت  تعیـین شـده   )1(
kUrMi (. از یــــک معادلــــه بــــا یــک کمیــت 
وابســــته ثابـت ) KUrMi ( که نشــان دهنده میزان 
نیتروژن  مخـزن  بـه  یافتـه  جریـان  نیتـروژن 
 ≤  0/1 ، ) معادلـه 4/3  ، اسـتفاده شـد  بود  میکروبی 
KUrMi (. میزان نسبتی از نیتروژن که به اوره تبدیل 
شده و از طریـق ادرار دفع مــی شود غیرقابل دسترس 
ــای ابتـدایی اسـتفاده شده  است، بنابراین در داده ه
  ≤ kUrUn ≤ 1/0/dدر مدل از یک دامنه در محـدوده ي

ــه 4/ 4 (. ــد ) معادل 0/01 استفاده ش

نیتروژن دفع شده

نیتروژن دفع شده از مدفوع و ادرار به وســیله مدل 
در  موجود  نیتروژن  باشــد.  مــی  محاسـبه  قابـل 
جیره،  هضم  قابل  غیر  نیتــروژن  مجموع  از  مدفوع 
نیتروژن میکروبی دفـع شـده و نیتـروژن انـدوژنوس 
بــه دســت مــی آید . در آزمایشات استفاده شده 
اندوژنوس  نیتروژن  مدل،  )ســاخت(   توسعه  جهت 
بـا  مشـاهدات  بـین  تفـاوت  طریـق  از  )که  مدفوع 
نیتروژن جیره بــه دست آمد(  نیتـروژن میکروبی و 
دامنه ا ي بین 5 تــا 20 درصد از نیتروژن مدفوع غیر 
ــی شـد ) 7( ، )معادلـه 2/ 5 ،  ــامل م ــره اي را ش جی

 .)0/05  ≤ NEn ≤  0/20

ساختار داده هاي مورد استفاده جهت ارزیابی مدل

 در آزمایشات مورد استفاده جهت ارزیابی مدل کبریب 
و همکـاران )21 ( از 16 رأس گاو هلشتاین در دو طرح 
ــا  ــد )1 و 2 (. گاو ها ب مربع التـین 4 × 4 اسـتفاده ش
هـر  بـراي  شـدند.  تغذیـه  متفـاوت  غذایی  تیمار   8
آزمایش کل نیتروژن مصرفی و دفع شـده از مـدفوع، 
ادرار و نیتـروژن شیر انــدازه گیري شــد )جــدول 3(.  
ــه عـالوه غلظـت ترکیبـات خـوراك شــامل مــاده  ب
ــک، پــــروتئین خـام،ADF ، NDF ، نشاسـته  خش
کربوهیـدرات هاي غیر الیافی، خاکستر، کلسیم، فسفر 
متابولیسم  قابل  انرژي  و   pH آمونیاکــی،  نیـتروژن   ،

ــد. تعیین شدن

داده هاي مشاهده شده از هر دو آزمـایش کامـل )19(  
پارامترهاي  از  و  داده  قرار  مدل  در   )13( فیـروزي  و 
ــی  نهایی مدل کبریب و همکاران )21 ( جهت پیش بین
 . آمد  بــه دسـت  نتـایج  و  استفاده شـد  مدل  هاي 
موجود  خطاي  ارزیابی  و  مدل  بینی  پیش  دقت  میزان 
در پیش بینــی هـا ازطریق محاسبه معــادالت 6 تــا 9 
ــی  ــش بین بـه ترتیـب میـانگین مربعـات خطـاي پی
شــده  )MSPE ( ، ریـشـه دوم میــانگین مربعـات 

خطـــای پیش بینی شده )RMSPE( ، میانگین درصد خطا ) MPE ( و میانگیــن خطــا )MBE( بــه دســت آمــد 
ــدول 4(. )ج
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نتایج و بحث

پیش بینیهاي مدل و ارزیابی آن

هدف اصلی ارائه مدل توسط کبریب و همکاران )21 ( 
، پیش بینـی مقدار و ماهیت نیتروژنی است که توسط 
گاوهاي شیري تحـت جیـره غذایی مختلف بــر پایه 
سیالژ ذرت دفع مــی شود، مــی باشــد) 21(. در ایــن 
ــا 8 رابطه بین  ــب شکل هاي 2 ت ــه ترتی ــش ب آزمای
ادرار،  مدفوع،  از  شده  دفع  و  شده  مصرف  نیتروژن 
و  ادرار  مجمـوع  از  شده  دفع  و  شیر  در  مترشحه 
مـدفوع را نشـان میدهنـد . همچنین میـزان خطاي 
ــدول 4 قابل  ــی هاي مدل در ج موجـود در پیش بین
همکاران  و  نتایجکبریب  و  ارزیابی  در   . است  مشاهده 
ــی هـاي مـدل داراي یـک رابطـه دو  )21( ، پیش بین

خطی بین میزان نیتروژن مصرفی و نیتروژن دفع شده 
از مدفوع بــود.کبریب و همکاران )20 ( و کاستیلو و 
انــدازه  همکاران )7 ( نتـایج مشـابهی بـراســاس 
تعـادل  آزمایشـات  در  نمونـه   580 هاي  گیــری 
و   7  ( نـد  کرد  گـزارش  درگاوهاي شـیري  نیتـروژن 

.)21( همکـاران  و  کبریـب   .)  21

ــوع،  ــروژن دفع شده از مدف ــی در نیت ــه دو خط رابط
ادرار و نیتروژن مترشحه در شیر بین مشاهدات و پیش 
نیتروژن مصرف  تـا 600 گرم  بینــیها در دامنه 300 
بـا  خط  دو  ها  آن  در  که  دادند  نشان  را  روز  در  شده 
شیب هاي متفاوت در قبل و بعد از نقطــه420 گـرم 
نیتـروژن مصـرف شده در روز مشاهده شـد )21 (. در 
آزمایشـات کامـل )19(  و فیروزی )13( پیش بینــی 
ها به دلیل مصرف بیش از 420 گـرم نیتـروژن در روز 

رابطه دو خطی را نشان نداد اما مشـابه نتایــج کبریـب 
نیتروژن،  مصرف  میزان  افزایش  بـا  همکـاران  و 
ــه طور خطی  نیتروژن دفع شده از مدفوع و ادرار نیز ب

ــت ) شکل 1 و 3(. افزایش یاف

میزان  به  پاسخ  در  مدفوع  نیتروژن  خطی  افزایش 
نیتروژن مصـرف شده مورد انتظار بود چرا که نیتروژن 
مدفوع  نیتروژن  عمــده  که  جیره  در  هضم  غیرقابل 
شده  مصرف  پروتئین  مقدار  با   ، شود  مــی  شامل  را 
مرتبــط بــوده و افزایش مصرف آن منجر به افزایش 
مصرف نیتروژن غیر قابــل هضم و در نتیجه افزایش 
دفع نیتروژن مــی شــود . بـه طـور مشـابه، تـا زمانی 
دسـترس  در  ها  میکروارگانیسم  نیاز  مورد  انرژي  که 
ــدا  ــش پی ــی افزای ــروژن میکروب ــزان نیت بـود، می
کــرده و لــذا بخشــی از نیتروژن میکروبی که وارد 

مدفوع مــی شود نیز افزایش پیدا کرد. با این حال از 
بهینه ) سـطح  آنجایی کــه در صورت وجود شرایط 
انـرژي و نیتـروژن مـورد نیـاز میکروارگانیسم هــا( 
مـی  بـاقی  ثابت  ها  میکروارگانیسم  تولید  میزان 
ــه دلیل  مانـد بنابراین افزایش نیتروژن مدفوع اغلب ب
افـزا یش نیتـروژن غیر قابل هضم از پروتئین مصرف 
انرژي  با  مقایسـه  در  نیتروژن  میزان  اگر  بود.  شده 
آنگاه  باشد،  محدود  شکمبه  در  میکروبی  سنتز  جهت 
ــبت  ــامل نس ــوع ش ــده در مدف ــع ش ــروژن دف نیت
بیشتري از نیتـروژن میکروبـی غیر قابل هضم خواهد 
افزایش  با  هماهنگی  بدون  نیتروژن  افزایش  اگر  بود. 
خواهد  مازاد  نیتروژن  تولید  سبب  باشد،  انرژي  سطح 
مصرف  به  ها  میکروارگانیسم  توسط  نمیتواند  که  شد 
ادرار  به  ورود  و  اوره  بـه  تبدیل  طریق  از  لذا  برسد 
ــه طـور عمـده مقـدار نیتـروژن  ــد. ب دفع خواهد ش
در دسترس جهت سنتز  انرژي  از طریق سطح  مـازاد 

میکروبی تعیین مــی شود .

نیتــروژن دفع شده در ادرار نیز شامل دفع از طریق 

آمینه  اسیدهاي  حیوان،  نگهداري  نیازهــای  مـازاد 
طور  بــه  و  گرفتــه  قرار  مورد مصرف  و  جذب شده 
ــد. اگر چه  ــی باش عمده نیتروژن مازاد مصرف شده م
بــر خــالف نتایج کبریب و همکاران ) 21( ، پیش بینی 

مـدل از داده هـاي آزمـایــش

کامــل )19( و فیروزی )13( رابطه د و خطی را نشان 
نـداد امـا در تأییـد نتایج آنهــا روند خطی افزایشی 
نیتروژن  افـزایش  بـا  شـیر  بـه  نیتروژن  ترشح  در 
افزایش  این    .)  6 شــد)شکل  مشاهده  شده  مصرف 
آمینه  اسید  مقدار  در  تغییر  دلیل  بـه  توانـد  مــی 
 . باشــد  شیر  سنتز  جهت  شده  جذب  دسترس  در 
مصرف  افزایش   )21( همکاران  و  کبریب  آزمایش  در 
نیتروژن تـا حدود 420 گرم در روز و افزایش ورود آن 
به مخزن نیتروژن اسیدهاي آمینه بــه دلیل نســبت ها 
و مقادیر وارد شده از سنتز میکروبی و نیتـروژن جیره 
بود. با این وجود هنگامی که میزان سنتز میکروبی به 
سطح ایــده آل خود مــی رســد سهم ورود نیتروژن از 
ــد  ــی مان آن به مخـزن اسـیدهاي آمینه ثابت باقی م

ــش  و افزایش سنتز نیتروژن شیر تنها وابسته به افزای
نتایج  در  دلیل  همین  به   . بود  خواهد  جیره  در   RUP
افزایش  ناچیز در  نزولی  و همکاران یک شیب  کبریب 
نیتروژن وارد شده در شیرمشــاهده  شــد. در صورتی 
که در آزمایش کامـل )19( و فیـروزي )13( بــه دلیـل 
مصرف بیش از 420 گرم نیتروژن در روز پیش بینــی 
نتایج  در   .)  6 بود)شکل  خطی  کـامال  مـدل  هــای 
)21(  پیش  و همکـاران  ارزیـابی کبریـب  از  حاصـل 
بینــیهاي دفع نیتروژن از طریق مدفوع با داده هاي 
مشـاهده شده نزدیک بود اما مقدار نـاچیزي پیــش 
ــود  ــای مشاهده شـد ه ب ــی هـا کمتـر از داده ه بین
آزمـایش  ایـن  نتـایج  از  حاصـل  ارزیـابی  در   .)21(
پیش بینــی ها به مشاهدات نزدیک نبـوده و مقـدار
مطـلـوب  )سطح  بــود   41  /  8 حـدود  در   RMSPE
RMSPE  برابر بــا 10 درصد میانگیــن مشاهدات است(  
ــود  ــی ش ــدول 4 مشاهده م ــه در ج ــور ک ــان ط هم
از  دفع شده  نیتروژن  میانگین مشاهدات  10 درصــد 
مدفوع برابــر بــا 18/5 مــیباشـد که اختالف زیادي با 
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ــد(. ــدود 23 واح RMSPE دارد )ح

عــالوه  بر آن میانگین خطا در نیتروژن دفع شده از 
ــد . عالمت منفی  ــی باش مدفوع برابر بـا 4 / 34 – م
نشان دهنده کمتر بودن پیش بینــی هــا از مشاهدات و 
کمیت آن میانگین اختالف بین مشاهدات و پیشبینــی 
ــان طور که در  ــی دهد) جدول 4(.  هم هـارا نشان م
شکل هــای 2 و3  ) الـف و ب(  مشاهده مــیشود 
. در  باشند  از مشاهدات مــی  بینــی ها کمتر  پیش 
شکل 3 )ب(  اختالف بین مشاهدات و پیشبینــی ها 
نشان داده شده است بـهگونــه اي که هر چه نقاط به 
خط افقــی )صفر(  نزدیکتر پیش بینــیهـا بـه واقعیت 
ــی از  ــود . نقـاط مثبـت حاک نزدیک تر خواهنـد بـ
هـا  بینـی  پیش  به  نسبت  مشاهدات  بـودن  بیشـتر 
مـی باشـد و بـالعکس نقـاط منفـی نشــان دهنده 
ــی  ــی ها نسبت به مشاهدات م بیشتر بودن پیش بین
در  آمده  به دست  نتایج  مشابه  کلی  بـه طور   . باشـد 
ــی هاي  آزمـایش کبریـب و همکـاران )21( پیش بین
از  کمتـر  مـدفوع  از  شـده  دفـع  نیتـروژن  در  مدل 

. بود  مشاهدات 

کبریــب و همــکاران )21( احتمال در راندمان بهتر 
افـزایش سـهم  تبـع آن  به  و  نیتروژن مصـرف شده 
غیر  نیتروژن  بـا  مقایسـه  در  میکروبـی  نیتـروژن 
قابل هضم را دلیل این تفاوت دانستند . بدین مفهـوم 
مصـرف  نیتـروژن  از  اسـتفاده  راندمان  چه  هر  کـه 
شـده کـاهش مـی یابـد نیتروژن کمتر مورد استفاده 
قـرار گرفتـه و در نتیجـه دفـع آن بیشــتر خواهد 
بود لذا با توجه به نتایج به دست آمده در این آزمایش 
کار  به  پارامترهاي  یا  و  معادالت  رسد  مــی  نظر  بـه 
از  اسـتفاده  رانـدمان  افـزایش  موجب  مدل  در  رفته 
در  کمـتـري  تخـمین  نتیجـه  در  و  شده  نیـتروژن 
را محــاسبه مـی کند.  از مدفوع  نیتروژن دفع شده 
نیتـروژن  بهتر  راندمان   )21( همکـاران  و  کبریـب 
مصـرف شـده را بـه دلیـل تعـادل بهتـــر جیره هاي 
افـزایش  به  منجر  که   ADASآزمایشــات در  مصرفی 
 CEDRA در مقایســــه بــا آزمایشــات FMEبیشــتر
شــد، مـیداننــد. پــیش بیـنی هــاي کبریــب 
و همکــــاران )21(  در راســتاي نتــایج کاســتیلو 
و همـکـاران )7( بــراي نیـتـروژن دفـع شده از ادرار 
مربوط    RMSPE بود.  مشاهدات  به  نزدیـک  بسـیار 

این  از  نتایج حاصل  در  ادرار  از  دفع شده  نیتروژن  به 
ــی باشـد و در حـدود 26/8  ــا 56/4 م آزمایش برابر ب
واحـد بیشتر از سطح مطلوب مــی باشــد )جــدول 
ــیشـود  ــان طور که در جـدول 4 مشاهده م 4(. هم
میـانگین خطا  برابر 17/8 مـی باشـد کـه مطابــق 
ــش  ــان دهنده بیشـتر بـودن پی شکل هاي 4 و 5 نش
بینــی هـا نسـبت بـه مشاهدات مــی باشــد . همچون 
نتایج کبریب و همکاران )21( و کاســتیلو و همکاران 
ادرار  از  شده  دفع  نیتروژن  هاي  بینــی  پیش   ،  )7(
تطابق بهتري در مقایسه با پیشبینــی هـاي حاصـل 
از دفـع نیتـروژن د ر مـدفوع، در مقایسه با مشاهدات 
نیتـروژن  (. در  الف  و  الف 5  داشــتند)شکل هاي 3 
همکاران  و  کبریب  از  حاصل  نتایج  شیر  در  مترشحه 
)21( هنگامی کـه مصرف نیتروژن بیش از 500 گرم در 
 . روز بود، پیش بینــی هـا بیشـتر از مشاهدات بود 
همسو با نتایج کبریب و همکاران )21( پیشبینــی هاي 
مــدل در این آزمایش نیـز بیشـتر از مشـاهدات بود 
این  دلیل   )21( همکاران  و  کبریب   .)MBE=  23/4  (
تفاوت را ثابت در نظر گـرفتن نــرخ تبدیل نیتروژن 
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ــن  ــطح مطلوب و همچنین کمتری ــن RMSPE و س بی
ــل  ــای حاص ــی ه ــش بین میانگین درصد خطـا در پی
ــوع ادرار و مـدفوع  ــده از مجم ــع ش ــروژن دف از نیت
مشـاهده شـد )جــدول 4(. به نظر مــی رسد ادغام 
شـدن نیتـروژن دفع شـده از ادرار و مدفوع موجب 
نتایج  بینی  پیش  در  موجود  خطاي  و  اختالف  کاهش 
درصـد  میانگین  کمتریــن  کلی  طور  به   . است  شده 
خطـا و همچنـیناختــالف RMSPE با سطح مطلوب 
از مجموع  دفـع شـده  نیتـروژن  در  ترتیـب  بـه  آن 
نیتروژن  شیر،  در  مترشحه  نیتروژن  مدفوع،  و  ادرار 
دفع شـده از ادرار نهایت نیتروژن دفع شده از مدفوع 
تـوان  مــی  بنابراین   .)4 )جــدول  شـد  مشاهده 
کبریـب  توسـط  شـده  ارائـه  مـدل  گرفـت  نتیجـه 

و همکاران بهترین تخمین و پیش بینی را در مجموع 
کمتریــن  و  مدفوع  و  ادرار  از  دفع شــده  نیتروژن 
مدفوع  از  شـده  دفـع  نیتـروژن  تخمین  در  را  دقت 
دارد . همچنین نتایج حاصل از ارزیابی مدل کبریب و 
همکـاران )21( نشان داد اگر چه میزان نزدیکی پیش 
بینــی ها به مشـاهدات بــاال نبــود، اما پیش بیــیهاي 
با  از آزمایشات کامــل)19( و فیــروزی)13(  حاصل 
پیش بینــیهاي کبریب و همکاران )21( در یک راستا 
ــن  ــی رسد ارزیابی بیشتر ای بود. با این حال به نظرم
افزایش  و همچنـین جهت  بـوده  نیـاز  مـدل مـورد 
دقت مدل نیاز بــه بررسی بیشتر مـدل و پارامترهـاي 

ــد. ــی باش آن م

ــتند . چـرا  اسید آمینه به نیتروژن شیر در مدل دانس
کـه هنگامی که میزان مصرف نیتروژن باال باشد، برخی 
از اسیدهاي آمینه ممکن است بــه عنــوان منبع انرژي 
جهت  لذا  شوند  تجزیه  و  گرفتـه  قرار  استفاده  مورد 

تبدیل به نیتروژن شیر در دسترس قرار ندارنــد.

این  در  شیر  در  مترشحه  نیتروژن  براي   RMSPE
از  بیشتر  واحد   12/1 بودکــه  بـا 28/9  برابر  آزمایش 
ــی  ــن اختالف بین پیش بین سطح مطلوب بود . کمتری
از  شـده  دفـع  نیتروژن  مجموع  در  مشاهدات  و  ها 
ادرار و مدفوع مشاهده شــد )جــدول 4( با این حال 
ــده  ــکل 9  )الف و ب(  مشاه ــان طـور کـه در ش هم
مــی شــود پیش بینــی ها کمی کمتر از مشاهدات 
بودند  )MBE= – 16 / 6 (. به عالوه کمتریــن اختالف 
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آزاده بوستان 1* ، الهام رضوان نژاد 2، اردشیر نجاتی جوارمی 3، نعمت هدایت ایوریق 4 و رضا سید شریفی 4 

چکیده

یکــی از پرسشــهای مطــرح در زمینــه ارزیابــی ژنگانــی )ژنومیــک(، تأثیرگــذاری یــا تأثیرگــذار نبــودن اســتفاده از حیوانــات برتــر بــه عنــوان گــروه 
مرجــع، بــر درســتی ارزش اصالحــی بــرآوردی کاندیــدای انتخــاب اســت. در ایــن تحقیــق درســتی ارزیابــی ژنگانــی در شــرایطی کــه تنهــا حیوانــات 
برتــر در جمعیــت مرجــع بودنــد )راهبــرد1 ( بــا شــرایطی کــه حیوانــات گــروه مرجــع نمونــه ای تصادفــی از جمعیــت بودنــد )راهبــرد2 ( و شــرایطی 
کــه ایــن گــروه از بیــن برتریــن و ضعیــف تریــن حیوانــات انتخــاب شــده بودنــد ) راهبــرد3 ( مقایســه شــد. بــرای بــرآورد اثــرات نشــانگرها از مــدل 
بهتریــن پیــش بینــی نــا اریــب خطــی اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد کــه بــه کار بــردن تنهــا حیوانــات برتــر بــه عنــوان جمعیــت مرجــع میتوانــد 
باعــث کاهــش درســتی ارزیابــی ژنگانــی شــود. اگــر نســبت حیوانــات در گــروه مرجــع کــم باشــد )بــه طــور مثــال 10 درصــد( تفــاوت بیــن راهبــرد 
)1(  و دیگــر راهبردهــا بیشــتر از شــرایطی اســت کــه ایــن نســبت زیــاد باشــد )بــه طــور مثــال 50درصد(بــه عنــوان مثــال در شــرایطی کــه 10درصــد 
حیوانــات نســل چهــارم )نســل پیــش از گــروه تأییــد( بــه عنــوان جمعیــت مرجــع اســتفاده شــدند، درســتی ارزش هــای اصالحــی بــرآوردی راهبــرد3، 

GENOMICS

تأثیر راهبردهای مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع 
بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت پذیری 
متوسط در جمعیت گاو شیری

1. استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
2.استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی محیطی و علوم پیشرفته، دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
3.دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4.استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

نوشته مجله علوم دامــی ایران
جلد 48 / شماره 1 / بهار 1396

0/34بیشــتر از راهبــرد )1 ( بــود ولــی تفــاوت ایــن 
ــات در  ــد حیوان ــه 50 درص ــی ک ــرد هنگام دو راهب
ــج  ــود. نتای ــا0/04 ب ــد، تنه ــع بودن ــت مرج جمعی
ــه ارزش  ــر ک ــات برت ــر حیوان ــزون ب ــان داد اف نش
اصالحــی بــرآوردی ســنتی بــا درســتی بــاال دارنــد، 
ــر  ــه از نظ ــی ک ــماری از حیوانات ــپ ش ــن ژنوتی تعیی
ــا در  ــن آنه ــرار گرفت ــتند و ق ــر نیس ــی برت ژنتیک
جمعیــت مرجــع، میتوانــد باعــث افزایــش درســتی 

ارزیابــی ژنگانــی شــود.

ــده،  ــی برآوردش ــدی: ارزش اصالح ــای کلی واژه ه
جمعیــت مرجــع، حیوانــات برتــر، درســتی ارزیابــی 

ــد ــروه تأیی ــی، گ ژنگان

مقدمه

ــة  ــاوری در زمین ــعة فن ــر توس ــه اخی ــه ده در س
ــت.  ــوده اس ــه ب ــایان توج ــی ش ــک مولکول ژنتی
امــروزه ژنــگان )ژنــوم( بســیاری از حیوانــات اهلــی 
تعییــن توالــی و نقشــه یابــی شــده اســت. تعییــن 
توالــی ژنــگان بــر پایــه SNPدر مــورد ژنــگان گاوی 
ــت و  ــترس اس ــاری در دس ــکل تج ــه ش ــروزه ب ام
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــتفاده از روش ــه اس ــر ب منج
انتخــاب ژنگانی)ژنومــی( نامیــده میشــود. نخســتین 
ــال 2001  ــازی در س ــی همانندس ــک بررس ــار در ی ب
مراحــل تجزیــه  ارزیابــی ژنگانــی در صــورت وجــود 
نقشــه هــای نشــانگری بــا تراکــم بــاال، ارائــه شــد 
ــث  ــی باع ــاب ژنگان ــه انتخ ــد ک ــان داده ش و نش
دگرگونــی بنیــادی در اصالــح نــژاد حیوانــات خواهد 
ــالح  ــه اص ــد(MEUWISSEN  et  al.,2001(در برنام ش
نــژادی گاو شــیری، ارزیابــی ژنگانــی میتوانــد منجــر 
ــن،  ــیار پایی ــنین بس ــات در س ــاب حیوان ــه انتخ ب
ــات  ــورد حیوان ــه رک ــی ب ــتن دسترس ــش از داش پی
ــی  ــاب ژنگان ــت، انتخ ــده اس ــان داده ش ــود. نش ش
ــدن  ــر ش ــم دو براب ــت ک ــه دس ــر ب ــد منج میتوان
میــزان پیشــرفت ژنتیکــی و همچنیــن صرفــه 
جویــی 92 درصــد از هزینــه هــا بــه دلیــل تعییــن 
ارزشــهای اصالحــی در زمــان تولــد و بــه دنبــال آن 
)SCHAEFFER  , 2006)ــود ــل ش ــه نس ــش فاصل کاه

ــتگی  ــل بس ــه دو عام ــی ب ــی ژنگان ــتی ارزیاب درس
دارد:

  1(درســتی بــرآورد اثرگذاری نشــانگرها 2( نســبتی 

از واریانــس ژنتیکــی کــه توســط این نشــانگرها نشــان 
 )Daetwyler et al., 2008; Goddard, 2009)داده میشود

نســبتی از واریانــس ژنتیکــی کــه توســط نشــانگرها 
بیــان میشــود بــه طــور شــایان مالحظــه ای  تحــت 
ــر در  ــن ام ــرار دارد. ای ــانگرها ق ــم نش ــر تراک تأثی
ــه  ــی شــده اســت. ب بســیاری از بررســی هــا ارزیاب
ــج  ــازی پن ــبیه س ــی ش ــک بررس ــال در ی ــور مث ط
ــانگر  ــا 2343نش ــف)119 ت ــانگری مختل ــم نش تراک
SNP در یــک ژنــگان3  مورگانــی( ارزیابــی شــد و 

ــانگری،  ــم نش ــش تراک ــا افزای ــد، ب ــان داده ش نش
درســتی بــرآورد ارزش هــای ژنگانــی افزایــش 
ــی،  ــی ژنگان ــد ( callus  et  al., 2008( در ارزیاب مییاب
ارزش اصالحــی بــرآوردی حیوانــات جــوان بــر پایــه 
ــت  ــک جمعی ــانگرها از ی ــرآوردی نش ــذاری ب اثرگ
ــت  ــه دس ــع ب ــت مرج ــام جمعی ــه ن ــی ب حیوان
مــی  ایــد. در ایــن جمعیــت )مرجــع( ژنوتیــپ هــای 
SNP و فنوتیــپ ویژگــی هــای مــورد نظــر موجــود 

ــذار  ــم و تأثیرگ ــای مه ــل ه ــی از عام ــتند. یک هس
در درســتی بــرآورد اثرگــذاری نشــانگرها، عاملهــای 
ــن  ــه ای ــه جمعیــت مرجــع اســت. از جمل ــوط ب مرب
ــراد جمعیــت مرجــع و شــمار  عامــل هــا، شــمار اف
ــوان  ــات ج ــع و حیوان ــت مرج ــن جمعی ــل بی نس
)جمعیــت بــدون رکــورد فنوتیپــی( اســت. در یــک 
ــری 0/5 و  ــت پذی ــا وراث ــی ب ــرای صفت ــش ب پژوه
فاصلــه هــای نشــانگری 1 ســانتی مــورگان هنگامــی 
ــه 1000  ــرد ب ــراد جمعیــت مرجــع از 500 ف شــمار اف
ــه از  ــرایطی ک ــت در ش ــش یاف ــرد افزای و 2200 ف
)BLUP(مــدل بهتریــن پیــش بینــی نااریــب خطــی
بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده شــد، 
درســتی بــرآورد ارزیابــی ژنگانــی از 0/58 بــه ترتیــب 
 )Meuwissenet al., بــه 0/66 و 0/73افزایــش یافــت
ــت  ــا وراث ــی ب ــرای صفت ــری ب ــی دیگ  (2001در بررس

پذیــری0/1، هنگامــی شــمار افــراد دارای رکــورد از 500بــه 
ــک  ــی ژنگانی ــتی ارزیاب ــت درس ــش یاف ــرد افزای 1100 ف
ــه  ــید  (Calus&Veerkamp, 2007(ب ــه 0/55 رس از 0/38 ب
ــا  ــه دامه ــگان هم ــاال، ژن ــبت ب ــه نس ــه ب ــل هزین دلی

تعییــن توالــی نمــی شــود.

در جمعیــت گاو شــیری اغلــب کشــورها تنهــا ژنگان 
دام هــای برتــر )گاوهــای مــاده برتــر و گاوهــای نــر 
آزمــون نتــاج شــده یــا کاندیدشــده بــرای آزمــون 

ــت  ــن جمعی ــود. بنابرای ــی میش ــن توال ــاج( تعیی نت
مرجــع بــه طــور عمــده شــامل دامهــای برتــر اســت. 
بــه طــور مثــال ارزیابــی ژنگانــی در ســال 2008 بــرای 
ــا ارزیابــی بــرای 5285  گاوهــای هلشــتاین آمریــکا ب
ــس از  ــد. پ ــی ش ــده معرف ــاج ش ــون نت ــر آزم گاو ن
ــده در  ــاج ش ــون نت ــر آزم ــای ن ــمار گاوه ــز ش آن نی
آمریــکا کــه تعییــن ژنوتیــپ شــده انــد چندیــن برابر 
)VanRadenetal., 2009; Lourencoet al., 2014) شــد 
دربررســی Lourencoet Al ( 2014(کــه بــرای بررســی 
اســتفاده از روشــهای مختلــف ارزیابــی ژنگانــی، در 
یــک جمعیــت گاو شــیری هلشــتاین بــا اســتفاده از 
دامهــای تعییــن ژنوتیــپ شــده انجــام شــده بــود، 
نیــز در جمعیــت مرجــع تنهــا حیوانــات مــاده برتــر 
و حیوانــات نــر آزمــون نتــاج شــده حضور داشــتند.

ــی  ــة ارزیاب ــرح در زمین ــای مط ــش ه ــی از پرس یک
ــتفاده از  ــتن اس ــر نداش ــا تأثی ــر ی ــی، تأثی ژنگان
دام  هــای برتــر در ارزیابــی ژنگانــی گاوهای شــیری 
و در صــورت تأثیرگــذاری میــزان ایــن تأثیــر اســت. 
ــی  ــی ژنگان در ایــن تحقیــق تفــاوت درســتی ارزیاب
ــط، در  ــری متوس ــت پذی ــا وراث ــی ب ــی های در ویژگ
شــرایطی کــه دام هــای جمعیــت مرجــع از دامهــای 
برتــر باشــند نســبت بــه شــرایطی کــه ایــن دامهــا 
ــش  ــلهای پی ــت نس ــی از جمعی ــه ای تصادف نمون
ــن  ــف تری ــن و ضعی ــی از برتری ــا ترکیب ــند و ی باش

ــا باشــند، بررســی شــده اســت. دام ه

مواد و روشها

ــازی  ــبیه س ــاز از راه ش ــورد نی ــت م ــی جمعی طراح
ــی  ــه نویس ــط برنام ــتفاده از محی ــا اس ــی و ب تصادف
 Microsoft VisualBasic 6انجــام شــد. اثرگــذاری 

ــا میانگیــن صفــر  QTL هــا از یــک توزیــع نرمــال ب
ــی  ــه ارزیاب ــا ک ــد. ازآنج ــه ش ــس 50 گرفت و واریان
ژنگانــی بــا اســتفاده از نداشــتن تعــادل پیوســتگی 
ــرد،  ــی گی ــام م ــا انج ــانگرها وQ T L ه ــن نش بی
ــتن  ــادل نداش ــاد تع ــرای ایج ــق ب ــن تحقی در ای
ــرد )  ــر 100 ف ــدازة مؤث ــا ان ــی ب ــتگی جمعیت پیوس
ــرای  ــا ب ــد ت ــازی ش ــبیه س ــاده( ش ــر و 50 م 50 ن
ــته  ــی داش ــزش تصادف ــر آمی ــا یکدیگ ــل ب 50 نس
ــت  ــل، اندازةجمعی ــت 50 نس ــس از گذش ــند. پ باش
ــج  ــس از آن پن ــت و پ ــترش یاف ــرد گس ــه 2500 ف ب
نســل آمیــزش تصادفــی شــبیه ســازی شــد و ثبــت 
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ــا  ــده خط ــان دهن ــز نش eنی
i
ــی  ــس ژنتیک واریان

اســت کــه از یــک توزیــع نرمــال بــا میانگیــن صفــر 
و واریانــس یــک بدســت مــی آیــد. در ایــن تحقیــق 
ــداول  ــی مت ــهای اصالح ــان 1 ارزش ــت اطمین قابلی
ــا  ــل 1 ت ــراد نس ــر در اف ــت ن ــیک( در جمعی )کالس
  0/55, 0/70،  0/75 ،  0/86، 0 ترتیــب   93/  بــه   5
ــب 0/80، 0/75، 0/70،  ــه ترتی ــاده ب ــت م ودر جمعی
ــج  ــه نتای ــر پای ــد )ب ــه ش ــر گرفت 0/65 و 0/55 در نظ
(Khansefid2010 (بــه طــور مثــال بــرای شــبیه ســازی 

ــل 1، در  ــت نس ــداول جمعی ــی مت ــهای اصالح ارزش
ــا 0/93 و  ــر ب ــان براب ــت اطمین ــر از قابلی ــت ن جمعی

ــد. ــتفاده ش ــاده از0/8 اس ــت م در جمعی

همچنین بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگرها در جمعیت 
مرجــع از روش ریــدج رگرســیون یــا RR-BLUP    و مــدل 

 )Hayes, 2007)زیــر اســتفاده شــد

µ میانگیــن جامعــه، ĝ بــردار اثرگــذاری برآوردشــده 
ــای  ــس ضریبه ــراد، x ماتری ــمار اف ــانگرها، n ش نش
 y ــانگرها و ــه نش ــراد ب ــپ اف ــده ژنوتی ــاط دهن ارتب
ــر  ــت موردنظ ــرای صف ــی ب ــهای اصالح ــردار ارزش ب

ــل  ــر نس ــرای ه ــی ب ــی و فنوتیپ ــات ژنوتیپ اطالع
ــرای هــر نســل  ــدازه جمعیــت ب صــورت گرفــت. ان
ــرای  ــد. ب ــه ش ــر گرفت ــرد در نظ ــان 2500 ف هم
ــتگی  ــتن پیوس ــادل نداش ــزان تع ــری می ــدازه گی ان
ــر  ــار از صف ــن معی ــد. ای ــتفاده ش ــارr2 اس از معی
بــرای جفــت مــکان هایــی کــه در تعــادل نداشــتن 
پیوســتگی کامــل هســتند ، متغیــر اســت . ازآنجاکه 
ویژگیهــای تولیــدی مهــم وراثــت پذیــری متوســط 
ــرای  ــر ب ــورد نظ ــت م ــری صف ــت پذی ــد، وراث دارن
ایــن شــبیه ســازی0/3 در نظــر گرفتــه شــد. شــمار 
کرومــوزوم هــا ســه عــدد و طــول هــر کرومــوزوم 
ــمار  ــد. ش ــه ش ــر گرفت ــورگان در نظ ــانتی م 100 س
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــدد در نظ ــاه ع ــا، پنج Q T L ه
ــورگان  ــة 0/1 ســانتی م ــا فاصل نشــانگرهایS N P  ب
ــرای  ــدند. ب ــازی ش ــبیه س ــوزوم ش ــر کروم روی ه
شــبیه ســازی ارزش اصالحــی ســنتی حیوانــات بــا 
قابلیــت اطمینــان هــای مختلــف، از رابطــه هــای 1 و 

)Saatchi, 2009) ــد ــتفاده ش 2 اس

ــی  ــی حقیق TBV ارزش اصالح
i
ــا  ــه ه ــن رابط در ای

ــان و  ــت اطمین ــذر و R2  قابلی ــوان i وSQR ج حی
 σ2

g
ــده و  ــی ش ــش بین ــای پی ــس خط PEV واریان

ــر  ــد ب σ بای
g

ــزان 2 ــبه λ می ــه محاس ــت. در رابط اس
شــمار m یــا همان شــمار نشــانگرها تقســیم شــود.

بــرآورد ارزش اصالحــی ژنگانــی در جمعیــت تأییــد 
از راه حاصــل جمــع اثرگــذاری قطعــه هــای مختلــف 
ــه4 ( ــوان )رابط ــپ حی ــه ژنوتی ــر پای ــی ب کروموزوم

)Hayes, 2007) صــورت گرفــت

ــاط  ــب  هــای ارتب X ماتریــس ضری
i
ــن رابطــه  در ای

ــردار  ــانگرها و ˆg ب ــپ نش ــه ژنوتی ــده افرادب دهن
ــن  ــت.در ای ــانگرها اس ــده نش ــذاری برآوردش اثرگ
بررســی همبســتگی بیــن ارزشــهای اصالحــی 
برآوردشــده و ارزشــهای اصالحــی واقعــی بــه 
عنــوان درســتی بــرآورد ارزشــهای اصالحــی 
ــای  ــس خط ــد. واریان ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ژنگان
ــای  ــرای راهبرده ــز ب ــی )PMSE( نی ــش بین پی
ــق ســه  ــن تحقی ــد.در ای ــف محاســبه ش مختل
ــتفاده  ــع اس ــت مرج ــاب جمعی ــرای انتخ ــرد ب راهب
ــر  ــت ب ــر جمعی ــات برت ــاب حیوان ــد. -1 انتخ ش
ــاب  ــداول -2 انتخ ــی مت ــهای اصالح ــه ارزش پای
حیوانــات بــه طــور تصادفــی -3 انتخــاب برتریــن و 
ضعیفتریــن حیوانــات بــر پایــه ارزشــهای اصالحــی 
متــداول. نســل اول، نســل چهــارم و ترکیــب نســلی 
اول و دوم بــه عنــوان گــروه مرجــع اســتفاده شــدند. 
ــد  ــامل 10، 20، 30، 40 و 50 درص ــع ش ــت مرج جمعی
حیوانــات )نــر و مــاده( از نســلهای یادشــده بــود که 
بــا ایــن ســه راهبــرد انتخــاب شــده بودنــد. نســل 
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــروه تأیی ــوان گ ــه عن ــم ب پنج
ــه  ــرایطی ک ــی در ش ــی ژنگان ــتی ارزیاب ــد. درس ش
ــات  ــد و حیوان ــه باش ــورت نگرفت ــی ص ــچ انتخاب هی
ــه عنــوان گــروه مرجــع  نســلهای اول تــا چهــارم ب
ــازی ده  ــبیه س ــن ش ــد. ای ــرآورد ش ــز ب ــند نی باش
مرتبــه تکــرار شــد و میانگیــن نتایــج گــزارش شــد.

نتایج و بحث

جدولهــای 1 تــا 3 درســتی ارزیابــی ژنگانــی ) 
 ±خطــای اســتاندارد( را بــرای راهبردهــای مختلــف 
ــف  ــای مختل ــبت ه ــتفاده از نس ــرایط اس و در ش
حیوانــات )10درصــد تــا 50درصــد( در صــورت 
ــلهای  ــب نس ــل اول، ترکی ــت نس ــتفاده از جمعی اس
اول و دوم و همینطــور نســل چهــارم بهعنــوان 

ــد. ــی ده ــان م ــع نش ــت مرج جمعی

یکــی از عاملهــای تأثیرگــذار بــر درســتی ارزیابــی ژنگانــی 
نســبتی از واریانــس ژنتیکــی اســت که توســط نشــانگرها 
 )Daetwyleret al., 2008;)Goddard, 2009 ــود ــی ش ــه م توجی
همانطور کــه در نتایج مشــخص اســت اســتفاده از حیوانات 
برتــر جمعیــت بــه تنهایــی )راهبــرد1( باعــث کاهش 
درســتی ارزیابــی ژنگانــی شــد. ایــن امــر میتوانــد 
ــرایطی  ــن ش ــه در چنی ــد ک ــت باش ــن عل ــه ای ب
ــر  ــورد نظ ــت م ــرای صف ــی ب ــس ژنتیک ــه واریان هم
توســط نشــانگرها توجیــه نمیشــود. همچنیــن 

نتایــج نشــان میدهــد کــه در شــرایطی کــه شــمار 
کمتــری حیــوان تعییــن ژنوتیــپ شــوند اســتفاده از 
حیوانــات برتــر جمعیــت بــه عنــوان جمعیــت مرجع 
منجــر بــه کاهــش شــدیدتری در درســتی ارزیابــی 
ــد  ــز میتوان ــر نی ــن ام ــی خواهــد شــد کــه ای ژنگان
ــا  ــه تنه ــرایطی ک ــه در ش ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ب
ــتفاده  ــع اس ــت مرج ــر در جمعی ــات برت از حیوان
ــد،  ــر باش ــات کمت ــن حیوان ــمار ای ــه ش ــود هرچ ش
ــورد  ــت م ــورد صف ــه در م ــی ک ــس ژنتیک واریان
ــش  ــود، کاه ــه میش ــانگرها توجی ــط نش ــر توس نظ
ــی  ــتی ارزیاب ــی آن درس ــد و در پ ــتری مییاب بیش

ــت. ــد یاف ــتری خواه ــش بیش ــی کاه ژنگان

ــه  ــای ب ــی از راهبرده Boligonet al( 2012(. در بررس

ــات  ــرای انتخــاب حیوان کاررفتــه در ایــن تحقیــق ب
ــرآورد  ــپ و ب ــن ژنوتی ــرای تعیی ــع ب ــروه مرج گ
اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده کردنــد . قابــل 
ــات  ــده از حیوان ــق یادش ــه در تحقی ــت ک ــان اس بی
ــارکت در  ــی و مش ــرای تالق ــع ب ــروه مرج ــر گ برت
ــد) 2  ــتفاده میش ــد( اس ــروه تأیی ــده )گ ــل آین نس
تــا 34 درصــد از حیوانــات برتــر(. در ایــن تحقیــق 
ــن  رکوردهــای فنوتیپــی شــبیه ســازی شــدند و ای
رکوردهــا بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری 
اســتفاده شــدند. رونــد نتایــج بــه دســت آمــده در 
ــود.  ــی ب ــن بررس ــج ای ــان نتای ــق همس ــن تحقی ای
ــن  ــز باالتری ــده نی ــق یادش ــی در تحقی ــه عبارت ب
ــی  ــی ژنگان ــای اصالح ــن ارزش ه ــتگی بی همبس
ــی، در  ــی واقع ــهای اصالح ــده و ارزش ــرآورد ش ب
ــر و  ــات برت ــه حیوان ــد ک ــت آم ــه دس ــرایطی ب ش
ضعیــف تــر جامعــه بــه طــور انتخابــی بــرای تعییــن 
ــتفاده  ــانگری اس ــذاری نش ــرآورد اثرگ ــپ و ب ژنوتی
ــق( و  ــن تحقی ــرد 3 در ای ــان راهب ــدند )همس ش
اســتفاده از حیوانــات برتــر جامعــه مرجــع )همســان 
ــری  ــن ت ــرد پایی ــق( عملک ــن تحقی ــرد 1 در ای راهب
ــه  ــات جامع ــی حیوان ــاب تصادف ــه انتخ ــبت ب نس

ــان داد. ــع نش مرج

ــا  ــود در جدوله ــج موج ــه از نتای ــور ک ــان ط هم
ــرایطی  ــا در ش ــه راهبرده ــت در هم ــخص اس مش
کــه از یــک نســل پیــش )نســل چهــارم( از گــروه 
ــع  ــروه مرج ــوان گ ــه عن ــم( ب ــل پنج ــد )نس تأیی
ــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده شــد  ــرای ب ب
ــود  ــرایطی ب ــتر از ش ــا بیش ــی ه ــتی ارزیاب درس
ــه  ــات چهــار نســل پیــش )نســل اول( ب ــه حیوان ک
عنــوان گــروه مرجــع، اســتفاده شــدند. ایــن نتیجــه 
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــز نش ــر نی ــات دیگ درتحقیق
ــل  ــد نس ــت چن ــا گذش ــان داد،ب Muir (2007( نش

ــتی  ــانگرها، درس ــذاری نش ــرآورد اثرگ ــس از ب پ
ارزشــهای اصالحــی ژنگانــی کاهــش  بــرآورد 
مــی  یابــد و از کارایــی اثرگــذاری نشــانگری 
ــی  ــهای اصالح ــرآورد ارزش ــرای ب ــده ب برآوردش
کاســته میشــود و الزم اســت اثرگــذاری نشــانگری 
ــن  ــرای ای ــل ب ــک دلی ــود. ی ــرآورد ش ــاره ب دوب
ــا افزایــش شــمار نســل  موضــوع ایــن اســت کــه ب
بیــن گــروه مرجــع و گــروه تأییــد، تعــادل نداشــتن 
پیوســتگی بیــن نشــانگر و QTL کاهــش مــی یابــد 

ــته  ــی کاس ــی ژنگان ــتی ارزیاب ــه از درس و در نتیج
ــتی  ــش درس ــرای کاه ــر ب ــل دیگ ــود. دلی ــی ش م
ــل  ــردن نس ــه کار ب ــه ب ــی در نتیج ــی ژنگان ارزیاب
ــد  ــع، میتوان ــروه مرج ــوان گ ــه عن ــر ب ــای دورت ه
ــع و  ــروه مرج ــن گ ــاوندی بی ــه خویش ــش رابط کاه
ــان  ــد.Wientjeset al (2013( . نش ــد باش ــروه تأیی گ
ــن  ــاوندی بی ــاط خویش ــطح ارتب ــر س ــد، تأثی دادن
ــر درســتی  کاندیــدای انتخــاب و جمعیــت مرجــع ب
ــتن   ــادل نداش ــزان تع ــی از می ــا حت ــی ه ارزیاب

پیوســتگی بیــن نشــانگر و QTL نیــز بیشــتر اســت. 
ــانگرهایی  ــه نش ــرد چنانچ ــان ک  Hayes (2007(بی

کــه در انتخــاب ژنگانــی اســتفاده میشــوند درواقــع 
ــرآورد  ــد، ب ــان میدادن ــا را نش ــذاری QTLه اثرگ
اثــر قطعــه هــای کروموزومــی در یــک نســل بــرای 
ــن  ــت ای ــی واقعی ــود ول ــی ب ــا کاف ــل ه ــه نس هم
ــتن  ــادل نداش ــا، تع ــه نشــانگرها و QTLه ــت ک اس
ــول  ــد. در ط ــط دارن ــا متوس ــن ی ــتگی پایی پیوس
زمــان نوترکیبــی بیــن نشــانگرها و QTLهــا، باعــث 

ــد. ــد ش ــرآورد GEBV خواه ــتی ب ــش درس کاه

ــی  ــش بین ــای پی ــس خط ــای 1 و 2 واریان ــکل ه ش
ــه  ــرایطی ک ــا 3 را در ش ــای 1 ت )PMSE( راهبرده
ــه  ــارم ب ــل اول و چه ــی از نس ــای مختلف ــد ه درص
ــان  ــد نش ــتفاده کردن ــع اس ــروه مرج ــوان گ عن
ــا  ــن نموداره ــه در ای ــور ک ــان ط ــد . هم می ده
نیــز مشــخص اســت واریانــس پیــش بینــی خطــای 
راهبــرد 1 بیشــتر از دو راهبــرد دیگــر بــوده اســت و 
بــه عبارتــی درســتی راهبــرد 1 از راهبــرد 2 و 3 بــر 

ــج  ــر اســت. از نتای ــز پاییــن ت ــار نی ــن معی ــه ای پای
موجــود در ایــن نمودارهــا مــی تــوان داوری کــرد در 
شــرایطی کــه از نســبت کمتــری از افــراد جمعیــت 
)10 درصــد( بــه عنــوان گــروه مرجع اســتفاده شــود 
تفــاوت واریانــس پیــش بینــی خطــای راهبــرد 1 بــا 
راهبــرد 2 و 3 بســیار بیشــتر از هنگامــی اســت که از 
نســبت بیشــتری از افــراد جمعیــت )50 درصــد( بــه 

عنــوان گــروه مرجــع اســتفاده شــود.
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ــد  ــن رون ــز همی ــا نی ــدول ه ــود در ج ــج موج نتای
ــدول 1،  ــج ج ــر نتای ــا ب ــال بن ــور مث ــه ط را دارد. ب
ــر جمعیــت  ــر و ضعیــف ت ــات برت اســتفاده از حیوان
)راهبــرد3 ( در گــروه مرجــع در شــرایطی کــه نســل 
اول بــه عنــوان نســل گــروه مرجــع در نظــر گرفتــه 
ــات،  ــد حیوان ــتفاده از 10درص ــورت اس ــد در ص ش
درســتی ارزیابــی ژنگانــی را تــا حــدودی 0/31 
ــت  ــر جمعی ــات برت ــتفاده از حیوان ــه اس ــبت ب نس
بــه تنهایــی )راهبــرد 1 ( افزایــش داد، درحالــی کــه 
در همیــن شــرایط در صــورت اســتفاده از 50درصــد 
ــش  ــزان 0/06 افزای ــه می ــا ب ــتی تنه ــات درس حیوان

یافــت.

ــاج و  ــون نت ــر آزم ــر برت ــای ن ــت گاوه ــه اهمی البت
ــل  ــی قاب ــی ژنگان ــده در ارزیاب ــپ ش ــن ژنوتی تعیی
ــر  ــن ام ــت ای ــن عل ــت مهمتری ــی نیس ــم پوش چش
ــات  ــن حیوان ــی ای ــه ارزش اصالح ــت ک ــن اس ای
باالتریــن درســتی را نســبت بــه دیگــر دام هــا دارد

حیوانــات  اصالحــی  ارزش  درســتی  هرچــه  و 
ــی  ــتی ارزیاب ــد درس ــتر باش ــع بیش ــت مرج جمعی
ژنگانــی بــرای گــروه تأییــد افزایــش خواهــد 
یافــت. بنابرایــن میتــوان گفــت در هیــچ شــرایطی 
ــاج  ــون نت ــر آزم ــر برت ــای ن ــردن گاوه ــاب نک انتخ
ــذاری  ــرآورد اثرگ ــپ و ب ــن ژنوتی ــرای تعیی ــده ب ش
نشــانگری معقــول و منطقــی نیســت. دلیــل دیگــر 
اهمیــت گاوهــای نــر برتــر در جمعیــت مرجــع، اریــب 
نبــودن ارزشــهای اصالحــی بــرآورد شــده بــرای ایــن 
ــوان  ــت. .Dassonnevilleet  al  (2012(  عن ــا اس دام ه
کردنــد کــه تیمارهــای ترجیحــی کــه روی گاوهــای 
ــی  ــی ژنگان ــد ارزیاب ــود میتوان ــام میش ــاده انج م
ــع  ــت مرج ــا در جمعی ــن دام ه ــه ای ــی ک را هنگام
ــرار دهــد و  ــر ق حضــور داشــته باشــند تحــت تأثی
ایــن امــر بــه خاطــر اریبــی ناشــی از ایــن تیمارهــا 
اســت. تیمارهــای ترجیحــی اعمــال مدیریتــی 
ــرای برخــی از گاوهــا  هســتند کــه ممکــن اســت ب
در گلــه انجــام شــود و بــرای دیگــر گاوهــا در همــان 
گلــه انجــام نگیــرد. ایــن اعمــال مدیریتــی میتوانــد 
ــی  ــد مثل ــه، ســامانة تولی ــوع تغذی ــر ن شــامل تغیی
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــا باش ــن دامه ــگاه ای ــا جای و ی
ــرای  ــع ب ــروه مرج ــای گ ــپ دامه ــه از فنوتی چنانچ
ــود، در  ــتفاده ش ــانگری اس ــذاری نش ــرآورد اثرگ ب
ــران  ــرد دخت ــراف عملک ــر، انح ــای ن ــورد گاوه م
ــرد  ــامل عملک ــه ش ــود ک ــتفاده میش )DYD( اس
ــرای  ــه ب ــت ک ــر اس ــای ن ــران گاوه ــط دخت متوس

همــة اثرگذاریهــای ثابــت )ماننــد گلــة ســال فصــل( 
اثرگــذاری محیطــی دائمــی و ژنتیــک مــادران آنهــا 
ــاده(  ــادر گاو م ــی م ــی افزایش ــف ارزش ژنتیک )نص
  )VanRaden&Wiggans, 1991)تصحیــح شــده اســت
ــرد  ــراف عملک ــه انح ــت ک ــوان گف ــی آن میت در پ
دختــران، میتوانــد عملکــرد دام نــر را بــا اریــب کــم 
ــری  ــدازه گی ــپ ان ــه فنوتی ــد. درحالیک ــان ده نش
شــده بــرای گاوهــای مــاده عملکــرد خــود دام بــه 
ــوط  ــپ مرب ــلم فنوتی ــه طورمس ــت. ب ــی اس تنهای
ــب بیشــتر از انحــراف  ــاده دارای اری ــه گاوهــای م ب
ــر  ــن ام ــت و ای ــر اس ــای ن ــران گاوه ــرد دخت عملک
یکــی از دشــواریهای اســتفاده از دام هــای مــاده در 
جمعیــت مرجــع بــرای ارزیابــی ژنگانــی اســت. البته 
ــاده  ــای م ــی دامه ــا ارزش اصالح ــپ ی ــب فنوتی اری
ــا  ــن دامه ــه ای ــود دارد ک ــرایطی وج ــتر در ش بیش
ــی  ــه عبارت ــوند. ب ــتفاده ش ــی اس ــور انتخاب ــه ط ب
ــوان  ــه عن ــر )ب ــاده برت ــای م ــه از دامه ــی ک هنگام
ــتفاده  ــع اس ــت مرج ــا( در جمعی ــادر نره ــال م مث
)2011) Ibañez-Es- ــود دارد. ــب وج ــن اری ــود ای  ش
ــد در ارزیابــی  criche& Gonzalez –Recio بیــان کردن

ژنگانــی بهتریــن و بدتریــن حیوانــات بــرای صفــت 
مــورد نظــر بایســتی تعییــن ژنوتیــپ شــوند،  اگــر 
ایــن ارزیابــی بــرای چندیــن صفــت مــورد اســتفاده 
ــا  ــی ب ــت تصادف ــک جمعی ــت ی ــد، الزم اس باش
ــت  ــه کل جمعی ــک ب ــی نزدی ــی آلل ــن فراوان میانگی
ــج  ــوان جمعیــت مرجــع منظــور شــود. نتای ــه عن ب
موجــود در ایــن پژوهــش ایــن نظریــه را تأییــد مــی 
کند.جــدول 4 درســتی ارزیابــی ژنگانــی )± خطــای 
اســتاندارد( را در شــرایطی کــه گــروه مرجــع 
ــل  ــتفاده از نس ــورت اس ــد و در ص ــی نباش انتخاب
ــلهای  ــارم، نس ــل چه ــلهای اول و دوم، نس اول، نس
ــای اول  ــل ه ــات نس ــه حیوان ــارم و هم ــوم و چه س
تــا چهــارم بــه عنــوان گــروه مرجــع نشــان میدهد. 
باالتــر بــودن درســتی بــرآورد ارزشــهای اصالحــی 
ــت  ــی در جمعی ــه انتخاب ــرایطی ک ــی در ش ژنگان
مرجــع صــورت نگیــرد و همــه حیوانــات بــه عنــوان 
جمعیــت مرجــع تعییــن ژنوتیــپ و اســتفاده شــوند 
ــت  ــه جمعی ــرایطی ک ــه ش ــبت ب ــدول 4( ، نس )ج
ــاب  ــه ای انتخ ــه گون ــات ب ــن حیوان ــع از بی مرج
شــوند )جدولهــای 1 تــا 3( ، بــه علــت بیشــتر بــودن 
شــمار حیوانــات در جمعیــت مرجــع اســت. ایــن امر 
ــیده  ــات رس ــه اثب ــز ب ــر نی ــای دیگ ــش  ه در پژوه
 Zhouet)2013)al. اســت. بــه طــور مثــال در تحقیــق
هنگامیکــه از 80 گاو نــر و 2091 گاو مــاده هلشــتاین 

چینــی بــه عنــوان جمعیــت مرجــع اســتفاده 
شــدند، درســتی پیــش بینــی ارزشــهای  اصالحــی 
ــی و  ــیر و چرب ــد ش ــای تولی ــرای ویژگیه ــی ب ژنگان
پروتئیــن شــیر بــه ترتیــب 0/22، 0/15 و 0/11 بــود و 
هنگامــی 5216 گاو نــر از جمعیتــی کــه خویشــاوندی 
ژنتیکــی بــه ایــن جمعیــت داشــت بــه گــروه مرجع 
ــه 0/51، 0/47 و  اضافــه شــد درســتیهای یادشــده ب
0/36 افزایــش یافــت. در رابطــه بــا جامعــه مرجــع از 
مــوارد دیگــری کــه میتوانــد باعــث افزایــش قابلیت 
اطمینــان ارزش اصالحــی بــرآوردی شــود، اســتفاده 
از ترکیــب اطالعــات تولیــدی نژادهــای مختلــف و یا 
یــک نــژاد در مناطــق متفــاوت در جمعیــت مرجــع 
  ) Brøndumet al., 2011; )Hayeset al., 2009اســت
ــه  ــواردی ک ــر م ــزون ب ــز اف ــرد نی ــن راهب ــه ای ک
ــرای بهبــود قابلیــت  ــد ب ــه آن اشــاره شــد میتوان ب

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــهای اصالح ــان ارزش اطمین

نتیجه گیری کلی

ــال  ــور مث ــه ط ــی )ب ــبت کم ــه نس ــرایطی ک در ش
ــع  ــروه مرج ــوان گ ــه عن ــت ب ــد( از جمعی 10درص
ــر و  ــات برت تعییــن ژنوتیــپ شــوند، انتخــاب حیوان
ــه عنــوان جمعیــت مرجــع  تعییــن ژنوتیــپ آنهــا ب
میتوانــد درســتی ارزیابــی ژنگانــی را بکاهــد. 
ــس  ــی از واریان ــش مهم ــرایطی بخ ــن ش در چنی
ژنتیکــی بــرای صفــت موردنظــر توســط نشــانگرها 
شناســایی نمیشــود. در ایــن شــرایط چنانچــه 
ــر  ــی برت ــر ژنتیک ــه از نظ ــی ک ــماری از حیوانات ش
نیســتند نیــز تعییــن ژنوتیــپ و در جمعیــت مرجــع 
بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده شــوند 
میتــوان درســتی ارزیابــی هــا را افزایــش داد. 
ــوان  ــه عن ــات ب ــادی از حیوان ــبت زی ــه نس چنانچ
ــور  ــوند حض ــپ ش ــن ژنوتی ــع تعیی ــت مرج جمعی
ــتند  ــر نیس ــی برت ــر ژنتیک ــه از نظ ــی ک حیوانات
ــه  ــری دارد. البت ــت کمت ــع، اهمی ــت مرج در جمعی
ــود  ــرایط وج ــه ش ــه در هم ــت ک ــان اس ــایان بی ش
گاوهــای نــر برتــر آزمــون نتــاج و تعییــن ژنوتیــپ 
ــتی  ــل درس ــه دلی ــع )ب ــت مرج ــده در جمعی ش
ــی  ــی ژنگان ــی( در ارزیاب ــهای اصالح ــاالی ارزش ب

ــت. ــی نیس ــم پوش ــل چش قاب

سپاسگزاری

ــگاه  ــی دانش ــرح تحقیقات ــل ط ــر حاص ــه حاض مقال
ــتراتژی  ــن اس ــوان ”تعیی ــا عن ــی ب ــق اردبیل محق
ــرای انتخــاب جامعــه مرجــع در ارزیابــی  مناســب ب
ــال  ــاه س ــوب تیرم ــیری“ مص ــای ش ــک گاوه ژنومی
ــی  ــای مال ــیله از حمایته ــن وس ــوده و بدی 1393 ب
و  تشــکر  دانشــگاه،  ایــن  پژوهشــی  معاونــت 

ــردد ــی گ ــی م قدردان

Accuracy of genomic evaluation
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چکیده
هــدف از ایــن تحقیــق بررســی تأثیــر جایگزینــی ســطوح مختلــف چربــی و انــواع مکمــل هــای آن بــه جــای منابــع نشاســته ای، 
جیــره بــر عملکــرد رشــد، تخمیــر شــکمبه ای و شــاخص هــای خونــی در تغذیــه گوســاله هــای نــر پــرواری هلشــتاین بــود. در ایــن 
آزمایــش 28 رأس گوســالة نــر پــرواری هلشــتاین) Kg BW 31/9 ± 274 ( در قالــب طــرح کامــل تصادفــی بــه مــدت صــد روز بــا چهــار 
جیــر ة غذایــی ) 1 - ســطح بــاالی چربــی اشــباع شــده2- ســطح پاییــن چربــی اشــباع شــده 3- ســطح بــاالی چربــی غیراشــباع 
، 4- ســطح پاییــن چربــی غیراشــباع ( تغذیــه شــدند. جیــره هــا صــورت هــم انــژری و هــم پروتئیــن  ترکیــب و مخلــوط )فرمولــه 
ــه محاســبه  ــه صــورت روزان ــه و تغییــر پذیــری وزن بــدن ب ــه مصــرف خــوراك روزان ( شــدند. شــاخص هــای عملکــردی مربــوط ب
شــد نتایــج مربــوط بــه تغییــر وزن روزانــه، وزن نهایــی، مصــرف خــوراك روزانــه و ضریــب تبدیــل غذایــی تفاوتــی را میــان تیمارهــا 
نشــان ندادنــد شــاخص  هــای شــکمبه ای و خونــی نیــز انــدازه گیــری شــدند و بیــن میانگیــن تیمارهــا تفــاوت معنــی داری دیــده 
نشــد ، غیــر از ســطح کلســترول خــون کــه در تیمارهــا بــا ســطح چربــی بــاال میــزان باالتــری ) P >0/ 05 ( داشــت . درنهــا یــت بــا 
توجــه بــه شــاخص هــای انــدازه گیــری شــده مشــخص شــد کــه بــا در نظــر گرفتــن هزینــة نهایــی جیــره هــا و دسترســی بــه مــواد 

خوراکــی مختلــف مــی تــوان از پــودر چربــی بــرای تأمیــن انــرژی جیــر ة پــرواری اســتفاده کــرد.
واژه های کلیدی: پودر چربی، گوسالة پرواری، نشاسته.

تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی برعملکرد رشد ، 
شاخص  های خونی و شکمبه ای
گوساله های پرواری نر هلشتاین
شاهپور خیرآبادی 1- مهدی دهقان – بنادکی2 * و مهدی گنج خانلو2
1 و 2 .دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج

نوشته مجله علوم دامـــی ایران
جلد 48 / شماره 1 / بهار 1396

 Fat supplement

مقدمه
یکــی از هدفهــای پیشــرو در جیره نویســی بیشــینه 
کــردن انــرژی دریافتــی نشــخوارکنندگان بــه منظور 
ــود  ــی وج ــه گاه ــت ک ــای آنهاس ــش تولیده افزای
ــرف  ــش مص ــث کاه ــترس( در دام باع ــش )اس تن
خــوراك شــده و در نتیجــه کاهــش تولیــد را 
بــه دنبــال دارد، بــا اســتفاده از مکمــل هــای 
ــوان  ــی ت ــا م ــره ه ــرژی جی ــظ ان ــی و تغلی چرب
ــید(   ــق بخش ــم را تحق ــن مه ــه ای ــی ب دسترس
 .Firkins  et  al.,  2001;  In verniz zi  et al., 2016)

ــته در  ــای نشاس ــه ج ــی ب ــردن چرب ــن ک جایگزی
ــرژی  ــظ ان ــر تغلی ــزون ب ــرواری اف ــای پ ــره ه جی
ــروب  ــط میک ــان توس ــد مت ــش تولی ــب کاه موج
هــای شــکمبه ای، موجــب افزایــش عملکــرد، 
ــه و در  ــه الش ــوط ب ــای مرب ــاخص ه ــش ش افزای
ــود(   ــی ش ــرژی در دام م ــازدة ان ــود ب ــه بهب نتیج
(  NRC, 1996; Domingues, 2015 . در برخــی بررســی 

هــای پیشــین جیــره هــای پــرواری حــاوی مکمــل 
چربــی در مقــا یســه بــا جیــره هــای بــدون چربــی 
ــش داده  ــه را کاه ــی روزان ــوراك مصرف ــن خ میانگی
ــع  ــر آن دیگــر مناب اســت ( Zinn, 1989 ( و افــزون ب
ــا  ــیده ی ــود بخش ــوراك را بهب ــی خ ــی بازده چرب
 ) Brandt & Anderson, اینکــه تأثیــری نداشــته انــد
ــل  ــورد مکم ــه در م ــژه ای ک ــکات وی ــا ن ( 1990 ام

ــت  ــژری اهمی ــع ان ــوان مناب ــه عن ــی ب ــای چرب ه
ــت  ــل، قابلی ــام مکم ــرژی خ ــامل ان ــه ش ــد ک دارن
ــر  ــم دیگ ــت هض ــر قابلی ــر آن ب ــل تأثی ــم مکم هض
ــت  ــا ی ــره و درنه ــود در جی ــی موج ــواد خوراک م
 ) Weiss تأثیــر آن بــر مصــرف مــاده خشــک اســت
ــی هــای غیراشــباع  ( et al., 2011 . اســتفاده از چرب

ــی  ــی آن م ــدد یون ــه ع ــه ب ــورت توج ــز در ص نی
ــای  ــاله ه ــرد گوس ــر عملک ــی ب ــر مثبت ــد تأثی توان
پــرواری داشــته باشــد (  Grummer, 1996  (بــه 
ــل  ــتفاده از مکم ــر اس ــترین تأثی ــول بیش طورمعم
ــاوی  ــای ح ــره ه ــوان در جی ــی را می ت ــای چرب ه
ــه  ــر ک ــی تندتخمی ــواد خوراک ــاالی م ــد ب درص
ــد،  ــیدوز  دارن ــاد اس ــرای ایج ــی ب ــت باالی ظرفی
مشــاهده کــرد ( Krehbiel et al., 1995  ( . شــمار 
محــدودی از محققــان بــه مشــاهدة رفتــار جویــدن 
در هنــگام مصــرف چربــی هــا پرداختــه انــد مــدت 
ــه  ــد در پاســخ ب زمــان ایــن رفتــار خــود مــی توان
ــی  ــدة غذای ــک وع ــوراك در ی ــرف خ ــزان مص می

ــه  ــا توج ــد ب ــا  باش ــده ه ــان وع ــة می ــا فاصل و ی
ــد  ــی توان ــه م ــره ک ــی جی ــل چرب ــود مکم ــه وج ب
ارســال  موجــب  گوارشــی  نظــام دســتگاه  در 
ــی  ــرف خوراک ــة مص ــده ادام ــیگنال های بازدارن س
و یــا افزایــش دهنــدة بــازة زمانــی مصــرف 
) Harva- ــد ــی باش ــدة غذای ــک وع ــوراك در ی  خ

ــق  ــن تحقی ــدف از ای ( tine  &  Al len,   2006a . ه

ــع  ــن کــردن بخشــی از مناب بررســی تأثیــر جایگزی
نشاســته ای )جــو و ذرت( بــا منابــع مختلــف پــودر 
ــر  ــای ن ــاله ه ــردی گوس ــات عملک ــر صف ــی ب چرب
ــون و  ــای خ ــت ه ــطوح متابولی ــن س ــرواری، تعیی پ
ــا  مشــاهدة مصــرف خــوراك و رفتارهــای مرتبــط ب
ــود. ــردن ب ــخوار ک ــوردن و نش ــد خ ــدن مانن جوی

مواد و روش ها
ــر  ــالة ن ــش 28 رأس گوس ــن آزمای ــام ای ــرای انج ب
هلشــتاین بــا میانگیــن 9 / 31 ± 274 کیلوگــرم 
ــی )  ــرة خوراک ــار جی ــا چه ــی ب ــورت تصادف ــه ص ب
هــر تیمــار هفــت تکــرار .( تغذیــه شــدند. آزمایــش 
ــد  ــدت ص ــه م ــی و ب ــل تصادف ــرح کام ــب ط در قال
ــوراك(  ــگاه و خ ــه جای ــی ب ــادت ده روز ) ده روز ع
ــاالی  ــطح ب ــامل 1 - س ــا ش ــت. تیماره ــام گرف انج
ــم(،  2 -  ــی پال ــودر چرب ــده )پ ــباع ش ــی اش چرب
ــی  ــودر چرب ــی اشــباع شــده )پ ســطح پاییــن چرب
ــودر  ــی غیراشــباع )پ ــاالی چرب ــم( 3 - ســطح ب پال
چربــی پرشــیافت( ، 4- ســطح پاییــن چربــی 
غیراشــباع ) پــودر چربــی پرشــیافت( بــود کــه بــا 
 NRC - 1996 ــزار جیــره نویســی ــرم اف اســتفاده از ن
ــه صــورت هــم  )نیازهــای غذایــی گاو گوشــتی( و ب
ــة  ــدند. تجزی ــم ش ــن تنظی ــم  پروتئی ــرژی و ه ان
ــن  ــور تعیی ــه منظ ــا ب ــس مانده ــا و پ ــوراك ه خ
ــی پروتئیــن خــام  ــر مــاده خشــک، مــادة آل مقادی
دیــوارة  و    )AOAC 1990)از روش و چربــی خــام 
 Van Soest et al. ــة روش ــر پای ــا NDF ب ــه ی یاخت
ــواد  ــا و م ــره ه ــب جی ــد. ترکی ــه ش  (1991(تجزی

مغــذی بــه ترتیــب .در جــدول 1 آورده شــده اســت 
ــوراك  ( AOAC,  1990; Van Soest  et  al.,  1991 ( . خ

روزانــه بــه کلــی مخلــوط و در دو نوبــت ســاعت ) 8 
و 16 ( در اختیــار گوســاله هــا قــرار گرفــت. تغذیــه 
بــه صــورت انفــرادی و خــوراك مصرفــی بــه صورت 
ــش از  ــوراك، پی ــای خ ــس مانده ــت و پ ــه ثب روزان
وعــدة صبــح توزیــن شــد. بــرای تعییــن تغییــر وزن 
بــدن، گوســاله هــا بــه صــورت ســی روز یــک بــار 

ــی  ــار وزن کش ــر ب ــش از ه ــدند) پی ــی ش وزن کش
ــت  ــد( و درنهای ــال ش ــنگی اعم ــاعت گرس 14 س
ــبه  ــوراك محاس ــازدة خ ــه و ب ــش وزن روزان افزای
ــی،  ــای خون ــاخص ه ــة ش ــور تجزی ــه  منظ ــد. ب ش
ــوراك  ــرف خ ــس از مص ــاعت پ ــری 4س ــون گی خ
ــت و  ــورت پذیرف ــش ص ــای 0 و 90 آزمای در روزه
ــانتریفیوژ  ــتگاه س ــتفاده از دس ــا اس ــگ ب ــی درن ب
بــه مــدت پانــزده دقیقــه بــا چرخــش 3000 دور در 
ــده و  ــی جداش ــای خون ــه ه ــمای نمون ــه پالس دقیق
ــز،  ــد گلوک ــر مانن ــای موردنظ ــاخص ه ــپس ش س
ــام  ــن ت ــترول کل و پروتئی ــرید، کلس ــری گلیس ت
ــرکت  ــیمیایی ش ــای بیوش ــت ه ــتفاده از کی ــا اس ب
ــوان   ــزا خ ــتگاه االی ــط دس ــون توس ــارس آزم پ
یــا  اوره  نیتــروژن  و   Hiperion-model: MPR4+

ــوری  ــنج ن ــف  س ــتگاه طی ــط دس ــما توس پالس
 Clima Plus, RAL, Madrid, )اســپکترفتومتری 
Spain ( خــودکار در آزمایشــگاه اندازه گیــری شــد.
ــت  ــری غلظ ــدازه گی ــرای ان ــز ب ــکمبه نی ــع ش مای
نیتــروژن آمونیاکــی، pH و درصــد اســیدهای چــرب 
ــپ  ــتفاده از پم ــا اس ــش ب ــرار در روز 85 آزمای ف
ــر  ــی لیت ــد.  5 میل ــتخراج ش ــکمبه اس ــالء از ش خ
ــه حجــم 25  از اســید متــا فســفریک 25 درصــد ب
ــای  ــرف ه ــکمبه درون ظ ــع ش ــر از مای ــی لیت میل
ســرپوش دار بــرای تعییــن غلظــت اســیدهای 
ــة  ــای 20- درج ــد و در دم ــه ش ــرار اضاف ــرب ف چ
سلســیوس تــا زمــان تزریــق بــه دســتگاه آنالیــزور 
ــرب  ــیدهای چ ــرادی اس ــت انف ــدند. غلظ ــز ش فری
ــا اســتفاده از دســتگاه فــام   فــرار مایــع شــکمبه ب
 ( Hewlett-Pack- ینــگار گازی ) گاز کروماتوگرافــ

( ard, mode l 5890,  Avondale, PA تعییــن شــد. 

ــال  ــة متق ــتفاده از پارچ ــا اس ــکمبه را ب ــع ش مای
چهــار الیــه صــاف و pH آن بــا اســتفاده از pH متــر 
ــگ  ــی درن ــل( Sentron, model A102-003(  ب پرتاب
ــوردن+  ــدن )خ ــت جوی ــد. فعالی ــری ش ــدازه گی ان
نشــخوارکردن (، خــوردن، اســتراحت کــردن و 
ــدت 24  ــمی در م ــه روش چش ــردن ب ــخوا ر ک نش
ــه  ــردی ک ــط ف ــش توس ــاعت در روز 80 آزمای س
ــی  ــا م ــالن ه ــار وارد س ــک ب ــه ی ــج دقیق ــر پن ه
شــد، ثبــت شــد ( Colenbrander et al., 1991 ( . رخ 
نمــای )پروفایــل( اســیدهای چــرب و میــزان چربــی 
ــدول 2  ــتفاده در ج ــورد اس ــی م ــودر چرب ــع پ مناب

ــت. ــده اس ــان داده ش نش
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تجزیه  و تلحیل آماری
آزمایــش در قالــب یــک طــرح آمــاری کامــل 
ــا از  ــة داده ه ــرای تجزی ــد. ب ــام ش ــی انج تصادف
نــرم افــزار SAS-1999 بــا بــه کارگیــری  رویــه هــای 
ــز  ــاری نی ــدل آم ــد. م ــتفاده ش GLM و MIXED اس
ــای  ــدام از داده ه ــرای هرک ــه ب ــورت جداگان ــه ص ب

ــد. ــف ش ــرار تعری ــدون تک ــونده و ب تکرارش
رابطــه آمــاری بــرای داده هایــی کــه در دوره هــای 
زمانــی پرشــمار تکــرار شــدند بــا رابطــة )1 ( 

ــد: ــبه ش محاس

ــک  ــا ی ــه تنه ــی ک ــرای داده های ــاری ب ــه آم رابط
ــة )2  ــا  رابط ــز ب ــد نی ــت آم ــه دس ــان ب ــار در زم ب

ــد : ــبه ش ( محاس

نتایج و بحث
ــاله  ــک گوس ــادة خش ــرف م ــد و مص ــرد رش عملک
ــا توجــه بــه داده هــای بــه دســت آمــده .در  هــا: ب
ــل  ــب تبدی ــددی ضری ــزان ع ــه می ــدول 3 اگرچ ج
خــوراك در تیمارهــای بــا ســطح چربــی بــاال پاییــن 
ــردی  ــات عملک ــا صف ــه ب ــا در رابط ــود ؛ ام ــر ب ت
اختــالف معنــی داری بیــن میانگیــن مــادة خشــک 
ــل  ــب تبدی ــه و ضری ــش وزن روزان ــی، افزای مصرف
غذایــی، بیــن تیمارهــا در ســطوح مختلــف نشاســته 
ــج  ــی معنــی دار نشــد. در نتای ــواع مکمــل چرب و ان
همســان( Litherland et al )  2005  افزونــد 5 درصــد 
ــرواری در  ــای پ ــه ه ــرة تلیس ــه جی ــویا ب ــة س دان
ــرد  ــر عملک ــری ب ــم 102 روز تأثی ــت ک ــدت دس م
رشــد و مصــرف مــادة خشـــــــــــک نداشــت
ــماری  ــن در ش ( Litherland et al.,  2005 (  . همچنی

ــع مختلــف چربــی و  ــا تغذیــه مناب از بررســی هــا ب
ــان  ــی می ــت تفاوت ــام گرف ــی انج ــای روغن ــه ه دان
 ) Abuelfatah  عملکــرد رشــدی دام هــا دیــده نشــد
 et al., 2013; Felton & Kerley, 2004; Karami et al.,

( 2013 . امــا در بررســی (Pouzo et al. )2015 افــزودن 

ــتهای  ــع نشاس ــای مناب ــه ج ــی ب ــای روغن ــه ه دان
ــد و در  ــک ش ــادة خش ــرف م ــش مص ــب افزای موج
عملکــرد رشــد تفاوتــی میــان تیمارهــا دیــده نشــد 

) Pouzo et al., 2015 .)

ــش  ــی، افزای ــل چرب ــزودن مکم ــه اف ــه ب ــا توج ب
غلظــت انــرژی جیــره هــا موجــب بهبــود عملکــرد 
ــازدة خــوراك مــی شــود  پــرواری گوســاله هــا  و ب

. در بررســی هایــی کــه   )  Gudla et al., 2012 )

( Brandt & Anderson ) 1995 انجــام دادنــد ، افــزودن 

ــی ) 6  ــای دورة پایان ــره ه ــه جی ــی ب ــل چرب مکم
درصــد چربــی( موجــب بهبــود عملکــرد رشــد دام 
 ) Brandt هــا و بیشــینه شــدن بــازدة خــوراك شــد
ــه  ــی ک ــن در آزمایش  ( Anderson, 1990 &. همچنی

(Zinn & Shen )1996 و(Bindel et al )2000  روی دام 

ــل  ــتفاده از مکم ــد اس ــام دادن ــرواری انج ــای پ ه
ــی  ــک مصرف ــادة خش ــش م ــب ) کاه ــی موج چرب
 Bindel et al., 2000; Zinn & Shen, ــد )P> 0 /  01 ( ش
 Brandt & Anderson ) 1995 ) 1996 ، افــزون بــر آن )

نشــان دادنــد ، اســتفاده از مکمــل چربــی در جیــرة 
ــل  ــب تبدی ــرواری ضری ــای پ ــاله ه گوس

  ) Brandtرا بهبــود مــی بخشــد ) P > 0/ 05  (خــوراك
( Anderson, 1990& . افــزودن مکمــل چربــی در 

گاوهــای شــیری نیــز در بررســی هایی بررســی شــد 
کــه در نتیجــه جیــره هــای حــاوی مکمــل چربــی در 
مقایســه بــا جیــرة کنتــرل موجــب افزایــش تولیــد 
شــیر ) بیــن 3 / 2 تــا 5 / 4 کیلوگــرم در روز( و دورة 
 ) Erickson et al., 1992; Lucy et شــیردهی  شــدند

al., 1992; Sklan et al., 1994 ) .

ــف  ــای مختل ــم ه ــر مکل ــز تأثی (He et al. )2014 نی

ــاعت  ــگا - 6 و48 س ــگا - 3 ، ام ــامل ام ــن ش روغ
ــه و  ــای الش ــی ه ــرد ویژگ ــنگی را روی عملک گرس
ــر  ــای ن ــاله ه ــرب درگوس ــیدهای چ ــای اس رخ نم
ــد و درنهایــت نتیجــه  اختــه پــرواری بررســی کردن
گرفتنــد کــه میــزان مصــرف خــوراك گوســاله هــا 

ــش  ــوراك افزای ــازدة خ ــش )  P > 0/ 05 ( و ب کاه
  )  P > 0/ 05 (یافــت ( He et al., 2014 ( . در یــک 
بررســی جامــع نیــز کــه توســط (Allen ) 2000 روی 
مکمــل هــای چربــی مختلــف )اشــباع و غیراشــباع( 
انجــام و متوجــه شــد ، مکمــل هــای چربــی 

ــک  ــادة خش ــرف م ــش مص ــب کاه ــباع موج غیراش
مــی شــوند امــا مکمــل هــای چربــی اشــباع شــده 
ــر مصــرف مــادة خشــک داشتنـــــد تأثیرکمــی ب

.  ) Allen, 2000 )

pH شکمبه و دیگر شاخص های شکمبه ای
زمــان نشــخوار کــردن، جویــدن، خــوردن و جویــدن 
بــه ازای هــر کیلوگــرم مــادة خشــک مصرفــی تحت 
ــا کل  ــت ام ــرار نگرف ــی ق ــای آزمایش ــر تیماره تأثی
زمــان خــوردن در 24 ســاعت میــان تیمارهــا تفاوت 
ــته  ــار نشاس ــه در تیم ــت ک ــود داش ــی دار وج معن
 P> 0 / 05 ( بــاال و منبــع چربــی غیراشــباع بیشــتر
  Harvatine & Allen ( 2006).از دیگــر تیمارهــا بــود )
نیــز بــا آزمایشــی کــه روی گاوهــای شــیری انجــام 
ــر  ــی اثــری ب ــد تیمارهــای حــاوی مکمــل چرب دادن
زمــان نشــخوار کــردن ، خــوردن، جویــدن )نشــخوار 
ــتند،  ــا نداش ــتراحت دام ه ــوردن( و اس ــردن + خ ک
امــا مکمــل چربــی غیراشــباع نــرخ جویــدن را بــر 
پایــة کیلوگــرم مــادة خشــک مصرفــی بــه صــورت 
. ) 2006a ,Allen & Harvatine ( خطــی افزایــش داد
نتوانســتند  نیــز   )  2001  (  Reynolds  &  Benson
ــرب در  ــیدهای چ ــیردانی اس ــق درون ش ــا تزری ب
ــد،  ــی کــه آن ار دریافــت نکردن ــا گاوهای مقایســه ب
ــاهده  ــردن مش ــخوار ک ــان نش ــان زم ــی را می تفاوت
ــش  ــا کاه ــد ( Benson & Reynolds, 2001 ( . ب کنن
ناگهانــی pH شــکمبه مولکــول هــای چربــی و 
کلســیم از یکدیگــر جــدا مــی شــوند و خــواص بــی 
اثــر بــود ن مکمــل هــای چربــی را کاهــش مــی دهد  
( Sukhija & Palmquist, 1990 ( . بــا توجــه بــه نتایــج 

کســب شــده از نمونــه هــای مایــع شــکمبه )جــدول 
ــاال و پاییــن نشاســتة  4 ( تیمارهــا یعنــی ســطوح ب
جیــره تأثیــر معنــی داری بــر pH شــکمبه و غلظــت 

ــا  ــاوت ب ــتند و متف ــی آن نداش ــروژن آمونیاک نیت
نتجیــة تحقیــق( Gudla et al.  ) 2012  بــود کــه 
تیمارهــای بــا میــزان نشاســتة بــاال موجــب کاهــش 
ســطح p >0/05(  pH( شــکمبه نســبت بــه ســطوح 
بــاالی چربــی شــد .( Gudla et al., 2012 ( میــزان کل 
و غلظــت انفــرادی اســیدهای چــرب فــرار شــکمبه 
ــر  ــان اث ــی می ــده .تفاوت ــدول آم ــن ج ــز در ای نی
تیمارهــا دیــده نشــد( Grummer ) 1996  نیــز در یک 
آزمایــش همســان روی جیــره هــای حــاوی مکمــل 
 /680     Kg/day( ــده ــیمی ش ــباع و کلس ــی اش چرب
ــا جیــرة کنتــرل تفاوتــی را میــان  0 ( در مقایســه ب
غلظــت کل اســیدهای چــرب فــرار مشــاهده نکــرد  
ــش  ــی در آزمای ــج متفاوت  ( Grummer, 1996(. نتای

(Ganjkhanlou et al. ) 2009 مشــاهده شــد هنگامــی 

کــه تأثیــر تغذیــة گاوهــای شــیری بــا مکمــل هــای 
ــرل  ــرة کنت ــا جی ــه ب ــف را در مقایس ــی مختل چرب
بررســی کردنــد و زمــان فعالیــت نشــخوار در 
ــر از  ــدت ت ــی درازم ــل چرب ــاوی مکم ــای ح تیماره

) Ganjkhanlou et al., 2009 ) ــود ــرل ب ــار کنت تیم
شاخص های متابولیت خون

ــطح  ــا س ــای ب ــدول 6 ( تیماره ــه )ج ــه ب ــا توج ب
ــترول  ــطح کلس ــزان س ــی می ــل چرب ــاالی مکم ب
ــان  ــد ) P>  0/ 05 ( و می ــش دادن ــما را افزای پالس
ــباع(  ــباع وغیراش ــی )اش ــای چرب ــل ه ــواع مکم ان
ــری  ــطح ت ــت و س ــود نداش ــی دار وج ــاوت معن تف
ــای  ــی ه ــالف بررس ــز برخ ــما نی ــرید پالس گلیس
ــره  ــه جی ــی ب ــل چرب ــزودن مکم ــه اف ــته ک گذش
تــری  ســطح  در  دار  معنــی  افزایــش  موجــب 
ــف  ــای مختل ــد ، در تیماره ــما ش ــرید پالس گلیس
  ) Espinoza et al., 1997;ــت ــی دار نداش ــاوت معن تف
 Ghoorchi et al., 2006; Grummer & . Carroll, 1991

( . بــا توجــه بــه گــزارش ســازمان ســالمت آمریــکا 
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) AHA ( اســیدهای چــرب اشــباع عامــل تغذیــه ای 
اصلــی در افزایــش میــزان ســطح کلســترول خــون 
هســتند بــا ایــن وجــود  اســیدهای چــرب غیراشــباع 
ــه کاهــش ســطح کلســترول  ــه ب ــد دوگان ــا چنــد پیون ب
My-پالســما کمــک مــی کنــد، در تحقیقــات گذشــته کــه 

 ( ers & Stare ) 1965انجــام دادنــد اســیدهای چــرب اشــباع 

موجــب افزایــش ســطح کلســترول کل و ldl – کلســترول 
 . ) Hegsted et al., 1965; Keys et  al., 1965 ) پالســما شــدند
ــش  ــباع افزای ــی غیراش ــع چرب ــا مناب ــه ب در رابط
ســطح روغــن کنجــد در بــره هــای پــرواری موجــب 
افزایــش ســطح کلســترول و تــری گلیســرید خــون  

)  Ghafari et al., 2016 .)نشــد
اگرچــه در ایــن آزمایــش ســطح pH شــکمبه ای در 
ــا  ــد ام ــی دار نش ــف معن ــای مختل ــار ه ــان تیم می
ــر در  ــن ت ــی پایی pH پاییــن شــکمبه و ســطح چرب
ــع  ــاالی کنســانتره و مناب ــا درصــد ب ــره هــای ب جی

نشاســته ای باعــث کاهــش فعالیــت لیپــاز میکروبــی 
شــکمبه مــی شــود و بــا توجــه بــه کاهــش غلظــت 
اســیدهای چــرب غیراســتریفه ) NEFA ( ورودی بــه 
ــرب  ــیدهای چ ــذب اس ــوم ( ج ــه دئودن )دوازده
ــا در   ــورت تنه ــن ص ــه در ا ی ــد ک ــی یاب ــش م کاه
ــوم ( جــذب صــورت مــی گیــرد و  میــان روده ) ژژن
ــرید  ــری گلیس ــترول و ت ــطح کلس ــودن س ــن ب پایی
ــت  ــه اس ــایان توجی ــا ش ــن تیماره ــون در ای خ
( Har vatine & Allen, 2006b) . ســطحگلوکز پالســما 

ــع  ــطح مناب ــه س ــته ب ــخوارکنندگان بس ــز در نش نی
ــط )  ــات توس ــد پروپیون ــره و تولی ــته ا ی جی نشاس
ــر  ــکمبه ای متغی ــم ( ش ــداران میکروارگانیس ریزجان
اســت ( Seabrook, Peel & Engle, 2011 ( و در ایــن 
بررســی نیــز غلظــت گلوکــز پالســما در تیمارهــای 
مختلــف اختــالف معنــی داری نداشــت امــا در 
جیــره هــای بــا ســطح نشاســتة بــاال ســطح گلوکــز 

ازلحــاظ عــددی باالتــر بــود و غلظــت انــدازه گیــری 
ــد  ــی توان ــش م ــن آزمای ــات در ای ــده پروپیون ش
تاییــدی بــر ایــن موضــوع باشــد. همچنیــن تفــاوت 
ــما و  ــروژن اوره ای پالس ــطح نیت ــی داری در س معن

ــد . ــاهده نش ــما مش ــام پالس ــن ت پروتئی
نتیجه گیری کلی

ــدازه  ــای ان ــاخص ه ــه ش ــه ب ــا توج ــت ب درنهای
ــر  ــا در نظ ــه ب ــد ک ــخص ش ــده مش ــری ش گی
ــوان  ــی ت ــی م ــواد خوراک ــه م ــی ب ــن دسترس گرفت
ــته  ــع نشاس ــی مناب ــرای جایگزین ــی ب ــودر چرب از پ
ــدون تأثیــر معنــی دار  ــژری ب ای جیــره و تأمیــن ان
ــا اســتفاده  بــر عملکــرد نهایــی اســتفاده نمــود و ب
ــطح  ــوان س ــی ت ــباع م ــی غیراش ــودر چرب از پ

ــش داد. ــدی را کاه ــترول بع کلس
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1.پشم چینی
2.گاو نزدیک زایمان

3 .کشتار،ذبح
a .4.چشم
b .4.پشم

a .5روغن،چربی
b .5ذرت

6اشباع شده
7.ورم پستان

8.تعریق، عرق کردن

9. دندان در آوردن
10.گوساله شیری

a .11.انرژی خالص تولید شیر به اختصار 
b .11.مجموع مواد غذایی قابل هضم به اختصار

a .12.عنصر سدیم در جدول تناوبی
b .12.مخلوط، مخلوط کردن

c .12.انرژی ادراری به اختصار
13.گوسفند
14.علوفه ها

15. خونگرم، حیوان خونگرم

16. گوساله نر اخته
a .17. وزن به اختصار

b .17. کربوهیدراتهای محلول در آب 
به اختصار

c .17. ماده خشک به اختصار
A .18گاو نر

b .18. انجمن ملی تحقیقات به 
اختصار

a .19. مقعد، مخرج
b .19. آب پنیر

20. مجموع هزینه ها، هزینه کل
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محبوبهشاهی1- تقيقورچي 2*

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پنبــه دانــه بــر عملکــرد، ترکیب شیر، قابلیت هضم ماده خشک و فراسنجه هاي خونــی گاوها ي شــیری 
نژاد مونــت بیلیارد در اوایل دوره شیر دهی انجام شــد . بدین منظور از 16 رأس گاو شیري مونــت بیلیارد در 4 تیمار بــا 4 تکرار، در قالب طرح کـامًال تصـادفی 
استفاده شــد. تیمار هاي آزمایشی شامل تیمار شــاهد)صفر درصــد پنبــه دانــه ( و سه سـطح مختلف پنبـه دانـه شـامل 7 ، 14 و 21 درصـد در جیـره بــود 
. همه جیــره هاي کامــال مخلوط بــه صورت انفرادي تا حد اشتها )بــه طور آزاد( به دام ها داده شده و گاوها 2 بار در روز دوشیده شدنــد. نمونه گیـري از شـیر 
ــی ) گلوکز، کلسترول، تري گلیسرید، نیتروژن اوره ای(، خونگیري از سیاهرگ دمی  ــه منظور اندازه گیري فراسنجه هاي خون ــد. ب ــور هفتگی انجام ش بـه ط
گاوها انجــام گرفــت. تولید شیر خام بر اساس ضریــب 4 درصد چربی شیر تصحیح شده و ترکیبات شیر و قابلیت هضم ماده خشک خوراك بررسی شــد . تولید 
شـیر خــام در جیــره هاي حاوی پنبــه دانــه نسبت به جیره بدون پنبــه دانــه )شــاهد( بــه طور معنــی دار ي افزایش یافــت. در میان جیره هاي حاوی پنبــه 
دانــه، بـا افـزایش درصـد پنبــه دانــه در جیره درصد چربی شیر گاوها بــه طور معنــی دار ي افزایش یافــت. ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ماده خشک 
جیره در گاوها ي تغذیه شده بـا جیــره هاي 1 تــا 4 تفاوت معنــی دار ي را نشان داد . با افزایش مقدار پنبــه دانــه در جیره شاهد مقدار گلوکز کاهش و میزان 
ــهکامل به جیره  ــه دان ــت . نتایج تحقیق حاضر نشان داد افزودن پنب ــی داري افزایش یاف ــه طور معن ــری گلیسـرید و نیتـروژن اوره اي خون ب کلسترول، ت

غذایی به میزان 14 و 21 درصــد  مــی توانــد تولید شیر، درصد چربی شیر و درصد مواد کل جامد شیر را افزایش دهد .

واژ ه هاي کلیدي : پنبه دانه کامل ، ترکیبات شیر ، تولید شیر فراسنجه های خونی قابلیت هضم مونت بیلیارد. 

cottonseed

اثر ســطوح مختلف پنبه دانهکاملبرتولید ، 
ترکیباتشیر قابلیتهضموفراسنجههايخونیدر
گاوشیرينژادمونتبیلیارد

نوشته مجله علوم دامـــی ایران
جلد 8 / شماره 4 / زمستان 1395

1 - دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
2 - استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.

مقدمه

احتیاجــات   تامین  منظور  بــه  شیرده  ي  گاوها 
مواد  مناسب  مقادیر  دریافت  بـه  تولید   و  نگهـداری 
ــاز دارند . دراین  ــق خوراك مصرفی نی ــذی از طری مغ
ــه عنوان  ــوان اولین و پروتئینب ــه عن ــان انرژي ب می
ــهشده  ــده تولید، شناخت ــن عامـل محدود کنن دومی
ــوان  ــی ت ــت )28(. انرژي مورد نیاز دام هـا را م اس
سـالمت  حفـظ  بـراي  اما  کرد  تأمین  چربی  منابع  از 
شـکمبه و اجتناب از بروز اســیدوز نیاز اسـت کـه 
فیبر  و  فیزیکــی(  )فیبـر  علوفه  از  کـافی  سـطوح 
)شیمیایی(  در جیره گنجانده شود، لـذا اسـتفاده از 
منابع انرژي )چربــی هــا( در جیره باید مورد توجه قرار 
ــای روغنی  ــه ه ــج ترین دان ــرد )29(. یکی از رای گی
پنبــه  اسـتفاده در جیـره نشـخوارکنندگان  مـورد 
دانــه است . میزان فیبر، پروتئین و انرژي پنبــه دانــه 
بـاال بـوده )15( و ارزش خوراکــی باالیی برایگاوها  ي 
پنبــه  پروتئین   .)6( دارد  پرتولید  و  تولید  متوسط 
پروتئین  بازده   . دارد  باالیی  بیولوژیکی  ارزش  دانــه 
ــه در فرآیندهاي تولیدي حیوان از بسیاري  ــه دان پنب
حددو  است.  بیشتر  دیگـر  گیـاهی  پروتئیــنهـاي 
روغنی  هـاي  دانـه  در  موجـود  نیتـروژن  درصد   95
پروتئین حقیقی است که قابلیت هضم ظاهري آنهــا 
75 تـا 90 درصـد مــی باشد و ارزش بیولوژیکی آنها 
ــت و  ــر لین بیشتر از پروتئین غـالت است )33(. فیب
پوسته پنبــه دانــه سبب مــی شود پنبــه دانــه مدت 
مســئله  این  بماند.  باقــی  شکمبه  در  تري  طوالنی 
ــان نشخوار کردن و  ــا مدت زم ــود ت ــی ش ــب م موج
ترشــح بزاق بیشتر و در نتیجه pH شــکمبه افـزایش 
ــه  ــه دان ــی یابـد )19(. بخش اعظم منبع انرژي پنب م
از چربی است )15(. تولید متــان همبستگی مثبــت 
بــا سلولز و همی سلولز و کربوهیدرات غیــر فیبري 
دارد درحالیکــه چربــی تولید متــان را کاهــش 
ــه  ــی پنبــه دان مــی  دهــد)39(. بنـابراین تأثیر چرب
و  باشـد  مــی  تخمیر  قابــل  کربوهیدرات  از  بیشتر 
کـاهــش تولید متــان در تغذیه بــا پنبه دانــه گزارش 
شده است )6(. گاو مونت بیلیارد یکی از نژادهــای ملی 
کشــور فرانســه ثبت گردیده اســت و بیشتر بــه 
منظــور تولید شیر و فرآورده هاي لبنــی اصــالح 
شــده و از خصوصیات پرواری و کیفیت باالی گوشــت 
نیز برخورداراست و نــژاد دو منظوره شــیری-گوشتی 

می باشــد . تولید شیر و چربــی و پروتئین این نژاد 
مشابه هلشتاین است . به طور کل هدف از این پژوهش 
ــره   ــه در جی ــه دان ــحو مختلف پنب بررسی تأ ثیر سط
بــر تولید ، ترکیبات شیر و فراســنجه هــاي خونــی و 
قابلیـت هضم ماد خشــک در گاو نژاد مونت بیلیارد 

. بود 

مواد و روش ها

سـهامی  شـرکت  گـاوداري  واحـد  در  آزمایش  این 
زراعـی بهکــده رضــوی واقع در 130 کیلومتــری 
شــمال غربــیشهرستان بجنـورد انجــام شــد. تعداد 
16 راس گاو نژاد مونت بیلیارد شکم دوم زایــش)4 راس 
گاو در هر تیمار( انتخـاب شـدند . میـانگیــن تولید 
شــیرگاوها3 ± 8 / 24 کیلوگرم، میـانگین وزن زنـده 
گاوها 30 ± 840 کیلـوگرم و میـانگیــن فاصله از زایش 
آنهــا 8 ± 21 روز بود . این آزمایــش در یــک دوره 30 
روزه انجام شــد )14 روز اول بــه عنوان دوره عادت 
پذیري(. گاوها روزانـه در سه نوبت با جیــره هــای 
کامــال مخلوط، تغذیه شده و در دو نوبــت8 صبح و 
4 بعداز ظهر شیردوشی شدند و شیرهاي تولیدي آنها 
روزانه در این دو نوبت ثبت میشــد . تنظیم جیــره 
هاي غذایی با استفاده از نـرم افـزارNRC  )30(  انجـام 
شـد . جیـره هـاي آزمایشـی از دو بخـش علوفـه و 
کنسانتره تشکیل شده بودند و به صورت کامًال مخلوط 
ــی گرفت و  ــار گاوها قرارم ــتها در اختی ــد اش و تاح
آزاد  صورت  بـه  روز  شـبانه  طول  در  آشامیدنی  آب 
در اختیــار گاوها بود . ترکیب شیمیایی جیــرههاي 
آزمایشی و مواد مغذي در جدول 1 گزارش شده اند .

استفاده  با  دانــه  پنبــه  شیمیایی  ترکیب  ابتدا  در 
مورد   )38( وست  س  ون  و   )5(  AOAC هاي  روش  از 
وسیله  بـه  هفته  آخر  در   . گرفــت  قرار  اندازهگیري 
چربی،  درصد   ،  )Total مدل   ( اکومیلک  دستگاه 
نمونه  چربی  بدون  خشک  ماده  و  الکتــوز  پروتئین، 
ــور تعیین ترکیبات  ــه منظ هاي شیر تعیـین گردید. ب
شیمیایی خــون، خونگیري در پایان دوره انجام شد، 
ــه  بـه طوریکــه 4 ساعت بعد از خــوراك دهی صبح ب
ــط  ــرگ دمی توس ــی سی خون از سیاه میزان 4 س
سرنــگ گرفته و درون لولــههاي فاقد ماده ضـد انعقاد 
تخلیه شده و برای تعیین گلوکز، اوره، تري گلیسیریــد 
و کلسترول خون بــه آزمایشگاه تشخیص پزشکی و 

ــملقان واقع  ــان در شهرستان مانه و س بالینیفرهنگی
از  استفاده  با  و  شد  منتقل  شمالی  خراسان  استان  در 
ایتالیا(    ،  200  MIURA مــدل  اتوآنـاالیزر)  دسـتگاه 
و  گلیسیریــد،  تري  کلسترول،  گلـوکــز،  غلظـت 
نیتـروژن اوره یــا آنهـا تعیـــین شـد . قابلیــت هضم 
ــتر  ــتفاده از مارکر)خاکس ــکبا روش اس ــاده خش م
نـامحلول در اســید ( اندازه گیري شــد . نمونه هاي 
ــا جمع آوری، خشک و تا  ــره ه مدفوع تیمار ها و جی
نگهـداري  سـرد  محیطی  در  آزمایشات  انجام  زمان 
کولن  از روش ون  قابلیت هضم،  تعیین  براي   . شـدند 
و یانــگ )37 ( استفاده شــد . در این آزمایش از طرح 
کامــال تصادفی بــا 4 تیمار و 4 تکرار در هــر تیمار 
استفاده شــد . داده هاي مربوط به خون و قابلیت هضم 
با اسـتفاده از رویــه GLM و داده هاي مربوط به شیر 
ــه  با روش اندازه گیري مکرر در زمان با استفاده از روی
ــش  ــرم افـزار SAS)32( ویرای MIXED بـه وسـیله ن
9/1 آنالیز آماري شدنــد. مقایسات تیمارهاي مختلف 
توکی در  و  دانکن  اي  دامنه  آزمون چند  از  استفاده  با 
ســطح معنـی دار ي 5 درصـد انجام شــد . جهت رسم 

نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شــد.

نتایج و بحث

ترکیب شیمیایی پنبه دانه

 آنالیز شیمیایی ماده خشک ، پروتئین خام، خاکستر 
خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در 
شوینده اسـیدي، کلسـیم و فسـفر پنبــه دانــه مورد 
 )30(  NRC، 2001 استفاده در این آزمایش و اقتباسی از

در جدول2 آورده شده است .

علت اختال ف در ترکیبات شیمیایی پنبــه دانــه را 
مرحله  خاك،  حاصلخیزي  فصل،  اثر  بـه  تـوان  مـی 
و  برگ  به  سـاقه  نسـبت  گیاه،  سن  گیاه،  رویشی 
دیگر فاکتورهاي محیطی نسبت داد . نوسان زیـاد در 
میـزان ماده خشک مــی تواند بــهعلت نوسانات در 
 )39( پالسنسیا  و  زین  همچنـین   .)25( باشد  رطوبت 
گزارش نمودند که تفاوت بین ترکیبات پنبــه دانــه 
ممکن است به اندازه دانه، مقدار لینت پوســته پنبـه 

دانـه و ذرات خــرد شده ارتباط داشته باشــد.
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فراسنجه های خونی

ارزیابی  مورد  خونی  فراسنجه  چهار  آزمایش  این  در 
قرار گرفـت کـه در جدول3 نتایج آن نشان داده شده 
است . غلظـت گلـوکز خـون تحت تأثیر تیمار پنبــه 
دانــه بوده و با افزایش میزان پنبـه دانـه در جیـره 
ــت . آنالیز این داده ها نشان  مقـدار گلوکز کاهش یاف
درصـد   7 و  صـفر  تیمار  در  گلـوکز  مقـدار  کـه  داد 
ــی  ــالف معن ــار 14 و 21 درصـد اخت و همچنـین تیم
اما تیمار صفر و 7 درصد  با یکدیگر نداشــتند  داري 
ــی دار ي  ــار 14 و 21 درصد داراي اختالف معن بـا تیم
بودند ) P >0/05 (. غلظـت گلـوکــز در گاوها ي شاهد 
دسی  در  میلــیگرم   60  /  2  ( مقدار  باالترین  داراي 
لیتــر( و تیمار 21 درصــد پنبــه دانــه داراي کمتـرین 

ــود. مقـــدار )7 / 51 میلـی گـرم در دسی لیتــر( ب

ــیهاي نشخوارکنندگان بـالغ، غلظـت  ــی از ویژگ یک
نشخوارکنندگان  به  نسبت  پالسما  گلـوکــز  کمتـر 
ــه دلیـل آن مـی تواند عدم جذب بخش  جوان استک
عمـده کربوهیـدرات مصـرفی بـه شـکل گلـوکز در 
نشخوارکنندگان باشــد . با افزایش سطح اسید چرب 
آزاد خـون، غلظـت گلوکز خون کاهش مــی یابـد . 
افزایش  بـا  گلـوکز  و  انسـولین  غلظـت  همچنـین 
نشـان  کـاهش  غیراستریفه،  چرب  اسیدهاي  غلظت 
گزارش  نیز   )11( همکاران  و  کانت   .)22( دهد  مـی 
کردند که با افـزایش درصـد چربی جیره مقدار گلوکز 
ــد . فروغی و همکاران )16( طی  ــی یاب خون کاهش م
آزمایشی تأثیر آسیاب کردن و حرارت دانــد پنبــه 
دانــه بر تولید شــیر و فراسنجه هاي خونــی گاوها 
ي شیري هلشتاین را مـورد بررسـی قـرار دادند . در 
این آزمایش آسیاب کردن سبب افزایش غلظت اوره و 
گلوکز پالسما و حرارت دادن سبب کاهش غلظت آنها 
افزایش میزان چربی  با  آنهـا گـزارش کردند   . گردید 
با  که  یافت  کـاهش  پالسـما  گلوکز  غلظت  جیره  در 
ــل زاده  ــد . افض ــی باش نتیجه تحقیق حاضر، مشابه م
ــطوح مختلف  ــه اثر س و همکاران )2( طی تحقیقی ک
ــنجه  ــرد و فراس ــره برعملک ــه را در جی ــه دان پنب
بررســی  مورد  زندي  نژاد  نــر   هاي  بره  هاي خونی 
خون،  گلوکز  غلظت  که  کردند  مشاهده   ، دادند  قـرار 
ــه و به همراه آن افزایش محتوي  با افزایــش پنبــه دان
چربی جیــره )از 2/1 درصد در جیره شاهد بـه 8 / 4 
درصد در جیره حاوی 16 درصــد پنبــه دانــه ( کاهش 
داشــت . نتا یج تحقیق حاضــر  بــا نتا یــج بــه دست 

ــت دارد . ــش مطابق ــده در این آزمای آم

ــه  ــطوح مختلف پنب ــی و همکاران )13( اثرات س دیان
دانــه و پروتئیــن خام بــر عملکــردو فراسنجه هــا ي 
خونی بره هاي پروار ي را مورد مطالعـه قرار دادند که 
ــره هاي  ــن جی بر اساس آن میزان گلوکز خون در  بی
مـوردآزمایــش تغییــر معنی داري نداشت و باالتریــن  
میـزان آن در جیــره  فاقـد پنبــه دانــه بود . نتیجــه 
تحقیق حاضــر بــا نتیجــه ایــن آزمـایش مشـابــه بود 
. غالمیــان )17( در تحقیق خود که به بررسـی اثـرات 
سـطوح مختلف پنبــه دانــه بر عملکرد و فراسنجه 
پرداخته  داالق  نـژاد  نـر  هـاي  بــره  خـونی  هـاي 

ــه در جیره و میزان چربی جیره کاهش  ــه دان بودند، گزارش کردنـد کـه غلظـت گلـوکز خـون بـا افـزایش پنب
مـی یابـد کـه بـا نتـایــج تحقیق حاضر مشابه مــی باشــد.

ــه در جیره مقدار کلسترول  ــه دان ــه بوده و با افزایش میـزان پنب ــه دان ــدار کلسترول خون تحت تأثیر پنب مق
افزایش یافــت . آنالیز این داده ها نشــان داد کــه کلســترول در تیمــار صــــفر 7 و 14 درصـد  پنبـه  دانـه  
بـا یکدیگراختالف معنــی دار ندارند؛ ولی تیمار صفر 7 و 14 درصد با تیمار 21 درصد داراي اختالف معنــی دار 
ــار 21 درصد باالترین غلظت کلسترول )4 / 234 میلـی گـرم در دسی لیتـر(  و  بودند ) P >0 /05 (.گاوها ي تیم
تیمار شاهد کمترین غلظـت کلسـترول خــون )3 / 228 میلـی گـرم در دسی لیتــر( را نشان دادند . مصرف 
ــیدهای چرب از روده کوچک جذب شـوند کـه در  ــزان بیشتري اس خوراك و چربی بیشتر سبب می شود تا می

ایــن  فرآیند کلسترول نقش مهمی دارد. در آزمایش 
در  خون  کلسترول  میزان   )13( همکـاران  و  دیـانی 
ــی دار داشته و  ــره هاي آزمایشی تفاوت معن بین جی
ــد پنبـه دانـه  ــره 20 درص باالترین میزان آن در جی
ــود . نتیجه تحقیق حاضر با نتایج این آزمایش مشابه  ب
ــزان کلسترول خون در بین  ــان )17( می ــود . غالمی ب
ــره هاي مورد آزمایش داراي تفاوت معنـی دار بود  جی
ــه بود .  ــه دان ــد پنب ــره 21 درص و باالترین آن در جی
نتیجه تحقیق حاضــر با نتیجه این آزمایش مشابه بود .

ــه  ــه دان ــد خون تحت تأثیر پنب مقدار تري گلیسیری
بـوده و بـا افـزایش میزان پنبــه دانــه در جیره مقدار 
دادهها  این  آنـالیز   . یافـت  افزایش  گلیسرید  تري 
ــا 7  نشان داد که مقدار تري گلیسرید در تیمار صفر ب
درصد و بـا 14 و 21 درصد اختالف معنــی دار را نشــان 
دادند . و بین تیمــار 14 و 21 درصد اختالف معنــی دار 
مشاهده نشد . وتیمــار 21 درصد داراي باالترین مقدار 
تري گلیسرید )4 / 19 ملــیگرم در دسی لیتــر(  و 
تیمار شـاهد داراي کمترین مقدار تري گلیسرید ) 7 / 

ــر(  بود . ــی گرم در دسی لیت 15 میل

ــری  ــت ت ــی و همکاران )16( بیان کردند غلظ فروغ
گلیســرید پالســما در ایــن جیــره هــا دارای اختالف 
معنــی دار با یکدیگــر نبودنــد . افضل زاده و همکاران 
کلسترول  غلظت  که  دادند  نشان  خود  مطالعه  در   )2(
خون، بـا افزایــش پنبــه دانــه در جیره و میزان چربی 
جیــره )از ½ درصـد در جیـره شاهد تــا 8 / 4 درصد 

در جیره حاوی 16 درصــد پنبــه دانــه( ا فزایش یافـت 
ایـن  به دست آمده در  نتایج  با  نتایج تحقیق حاضر   .
آزمـایش مطابقـت دارد . در مطالعه دیانی و همکاران 
ــره هاي  )13( میزان تري گلیسـرید خـون در بین جی
بـاالترین  و  بـوده  دار  معنــی  تفاوت  داراي  آزمایش 
میـزان آن در جیــره 20 درصــد پنبه دانــه ، 14 درصد 
پـروتئین خـام بــود . نتیجه تحقیق حاضر با نتایج این 
ــان )17( نتیجه گرفت که  ــود . غالمی آزمایش مشابه ب
میزان تري گلیسرید خون در بین جیــره هاي مـورد 
ــدار بود و باالترین آن در  آزمـایش داراي تفاوت معنی
ــیگرم در  ــد پنبـه دانـه )7 / 39 میل ــره 21 درص جی
دسیلیتــر(  و کمترین مقدار تري گلیسـرید در تیمــار 
شاهــد )فاقد پنبــه دانــه (بود . نتیجه تحقیق حاضر با 

نتیجه ایـن آزمـایش مشابه بود .

مقدار نیتروژن اوره اي خون تحت تأثیر پنبــه دانــه 
بوده و با افـزایش میزان پنبــه دانــه در جیره مقدار 
مقادیر   . یافـت  افـزایش  خـون  اي  اوره  نیتـروژن 
نیتـروژن اوره اي در جیـره هـاي حـاوي 0 ، 7 ، 14 

ــد و 21 درص

پنبــه دانــه بـه ترتیـب 07/ 17 ، 15/ 17 ، 6/ 17 و 
8/ 17 میلـیگــــرم در دسی لیتر بود . تجزیه آماري 
اي  اوره  نیتـروژن  مقـدار  کـه  داد  نشان  ها  داده  این 
در تیمار صفر و 7 درصد و همچنین تیمــار 14 و 21 
در  نداشتند  دار  معنــی  اختالف  یکدیگر  بـا  درصـد 
حالــی که تیمار صفر و 7 درصد بــا تیمار 14 و 21 

درصد داراي اختالف معنـی دار مـی بانــد ) 0/05 < 
ــان دهنده ناکافی  ــن اوره خون نش ــت پایی P (. غلظ
شکمبه،  در  شده  تأمین  پـذیر  تجزیه  نیتروژن  بودن 
ــترس است و  ــه مقـدرا انـرژ ي در دس ــه ب ــا توج ب
ــت باالي  ــان دهنده غلظ ــت باالي اوره خون نش غلظ
آمونیــاك شــکمبه ای است و در کبد بــه اوره تبد یل 
شــده است. آمونیــاك کلیــه هــا کـه در ســال هــای 
مختلف تولیــد مــیگردد وارد کلیــه هــا شــده و بـه 
اوره تبدیل می شود، نهایتــا اوره تولید شده وادر خون 
اوره  نیـتـروژن  ایـن  بـر  (. عالوه  می گردد) 4 و 34 
ازت  متابولیسـم  شـاخص  اسـت  ممـکن  خـون  اي 
اندوژنوس باشد که ممکن اسـت بـازدهی متابولیسـم 
پـروتئیــن بعـد از دئودنوم باشــد . ازت اوره اي باالي 
دآمیناسیون  و  اکسیداسـیون  دهنـده  نشـان  خون 
و  باشـد  مــی  نیاز  به  نسبت  اسیدآمینه  از حد  بیش 
زمـانــیکـه خوراك حاوي پروتئین باالیی توسط گاو 
مصرف مــی شـود ایـن حالـت مشاهده مــی شود 

.)24(

تولید شیرخام روزانه

ــای آزمایشی بر  ــره ه ــر جی ــه اث ــوط ب ــج مرب نتی
داده شده  نشان    3 در جدول  روزانه  خام  شیر  تولید 
ــی  ــره غـذای ــه کامل به جی ــه دان است . افزودن پنب
تأثیر معنــی دار ي بر تولید شیر گاوها ي مورد بررسی 
ــه در جیره تولید  ــه دان داشت و با افـزایش میزان پنب
ــه گاوها ي  ــت. تولید شیر خام روزان شیر افزایش یاف
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ــه در سطح صفر و 7 درصد  ــه دان ــا پنب تغذیه شده ب
بــهترتیب برابر بــا 20/51 و 20/92 کیلوگرم بـود و 
آزمایشی وجود  بـین دو گـروه  داري  معنـی  تفـاوت 
نداشت . تولید شیر خام روزانه برایگاوها ي تغذیه شده 
بــا پنبــه دانــه در سطح 14 و 21 درصد بــه ترتیب برابر 
بــا 24/65 و 25/27 کیلوگرم بود و تفاوت معنــی داري 
تولید  افزایش   . نداشت  وجود  آزمایشی  گروه  دو  بین 
شیر درگاوها ي تغذیه شده با جیــره هاي حاوی پنبــه 
ــده اي از  ــه علت تأمین قسمت عم ــی تواند ب ــه م دان
انرژي جیره بوسـیله چربـی موجود در پنبــه دانــه 
باشــد ، چرا که چربــیها در شکمبه تخمیر نشـده و از 
هدر رفتن انـرژي بـه صـورت گـاز متـان جلـوگیري 
همکاران  و  گرینگر  که  درآزمایشی   .)23( کند  مـی 
)18( به بررسی تأثیر پنبـه دانـه بـرروي تولید شیر و 
تولید گاز متان پرداختنـد اضـافه کـردن 3 کیلـوگرم 
ــه مدت 5  ــرهگاوهاي شیري ب ــه جی ــه  ب ــه دان پنب
هفتــه همراه سیالژ گنـدم یونجه خشک و دانه غالت، 
تولید متـان را بـه میـزان 12 % کـاهش و تولید شیر را 
افزایش داد . در آزمایشی که منا و همکاران )27(  بـر 
روي تاثیرگوسیپول پنبــه دانــه و کنجاله پنبــه دانــه 
بر تولیـد شـیر و پارامترهـاي خونــی انجــام دادند 
مشاهــدهکردند که بازده تولید شـیر و FCM 4% در 
گاوهایی که باالترین مقدار گوسیپول دریافـت کـرده 
ــت ، اما هیچ تغییري در غلظت  ــش یاف بودنـد ا فـزای

ــده نشد . ترکیبات شیر مشاه

بلیباســاکیس و همــکاران )8(  طی آزمایشی اثر پنبــه 
دانــه کامـل روي تولید، ترکیبات شیر و پارامتر هاي 
بررسی  را مورد  مناطق گرم  گاوها ي شیري  خونی در 
قررا دادند که تولید شیر تحت تأثیر میزان پنبــه دانــه 
در جیره قرار گرفت و با نتایج ایـن آزمـایش مطابقـت 
دارد . برودریـک و همکاران )9( کــه 20 درصــد پنبــه 
دانــه را در جیـره گاوها ي شـیرده وارد کرده بودند 
این  با  شده  تغذیه  ي  گاوها  در  را  شیر  تولید  افزایش 
جیــره هـا نسبت به جیره شاهد را گزارش دادند که با 
نتایج این آزمایش مطابقــت دارد . آندرسون و همکاران 
ــه  ــرم پنب )3( در تحقیقـی کـه روزانـه 9 / 1 کیلـوگ
دانه را بــه جاي کنسانتره معمول در جیــره هاي گاوها 
ي شیري وارد کرده بودند، افزایش تولید شیر خام را 
گزارش نمودند که با نتـایج این آزمایش مطابقــت دارد 
ــه  . در آزمایشی که توسط تقی زاده و همکاران )36( ب
ــه در جیـره  ــه دان منظور بررسی تأثیر استفاده از پنب
گاوها ي شـیري هلشتاین بر تولید و ترکیبات شیر و 
لینولئیک  اسید  تولید  و  شیر  چرب  اسیدهاي  الگوي 
افزایش تولیـد شـیر روزانـه گاوها  انجام شد  مزدوج 
ي تغــذیه شده با سطوح مختلف پنبــه دانــه گاوها ي 
ــان  ــه( را نش تغذیه شـده بـا جیـره )بدون تخم پنب

ــت دارد . داد که با نتایج این آزمایش مطابق

درصد چربی شیر

ــره غذایی بر درصد  ــه جی ــه ب ــه دان اثر افزودن پنب
ــی دهد که با افزایش  چربی شیر در جـدول 4 نشان م
میزان پنبــه دانــه در جیره مقدار چربی شیر نیز به 
طور معنــی دار ي افزایــش  یافــت )P > 0/05 (. هــم 

مقدارچربی  افزایش  و  شیر  تولید  افـزایش  بـا  زمان 
ــی  ــش م شیر ، درصد چربی شیرتولید شده نیز افزای
یابــد. در تیمار 21 درصـد پنبـه دانـه داراي بـاالترین 
صفر  تیمار  در  و   ) روز  در  کیلوگرم   0  /  97  ( مقـدار 
ــن مقدار ) 72 / 0  ــه داراي کمتری ــه دان ــد پنب درص
ــود . درصـد چربـی  ــی شیر ب کیلوگرم در روز(  چرب
ــا پنبـه دانـه تفـاوت  شـیر در گاوها ي تغذیه شده ب
معنـی دار ي بـین گـروه هــای آزمایشی نشـان داد 
ــار 21 درصـد پنبـه دانـه دارای  )P > 0 /05 (. در تیم
ــی شیر ( و در  ــدار ) 87 / 3 درصد چرب ــن مق باالتری
درصد   3  /  51  ( مقدار  کمترین  داراي  صفر  تیـمـار 

چربی شیر ( بود .

ــای حـاوي  ــره ه اسمیت و همکاران )35( نیز که جی
ــه را در تغذیه  ــه دان ــد پنب ــر، 5 ، 15 و 25 درص صف
گاوها ي شیري به کار بـرده بودند، 50 درصد کاهشدر 
ــیگاوها ي تغذیه  سنتز اسیدهاي چرب در غدد پستان
ــه را  ــه دان ــد پنب ــرههاي حاوی 25 درص شده با جی
مشاهده کردند اما انتقــال مستقیم چربی جیره به شیر 
ــرب استئاریک  منجر به افزایش مقـدار اسـیدهاي چ
و اولئیک نسبت به جیره شاهد شده بـود، در نتیجـه 
درصـد چربی شیر در این تحقیق از 95 / 3 بــه 52 
همکاران  و  بمقارد   . بــود  یافته   افزایش  درصد   4  /
در صـورت  را  CLA شـیر  میـزان  افـزایش  نیـز   )7(
 . کردند  عنوان  جیره  در  روغنی  هاي  دانه  از  استفاده 
افزایش  با  کردند  )14(گزارش  همکـاران  و  دپیتـرز 
ــه در جیره از صـفر بـه 20 درصد  ــه دان ــد پنب درص
مقدار تولید چربی شــیر از 3/19 درصد بــه 61 / 3 

ــت. درصـد افـزایش یاف

درصد پروتئین شیر

نتایج مربوط به اثر پنبــه دانــه بر درصد پـروتئین 
شـیر در جـدول 4 نشان مــی دهد که، افزودن پنبــه 
دانــه بــه جیـره غـذایی تـأثیــر معنـی داري برمقدار 
پروتئین شیر گاوها ي مورد بررسی نداشته است و بـا 
افـزایش میزان پنبــه دانــه در جیره مقدار پروتئین 
شیر بـین تیمارهـاي آزمایشی تفاوت معنــی دار ي 
نداشت . ولی همــزمان با افزایش تولیـد شـیر، مقـدار 
نیز  آزمایشی  تیمارهاي  بین  تولید شده  پروتئین شیر 
افزایش مــی یابـد و تفاوت معنــی داري نشان مـی 
دهد. لـذا افـزایش پـروتئین بـا افـزایش پنبــه دانــه 
تولید شـیر  افزایش  از  ناشی  فقط  آزمایشی  جیره  در 
مـی باشـد . تولید پروتئین در تیمار 21 درصــد پنبــه 
دانــه داراي باالترین مقدار )83 / 0 کیلوگرم در روز(  
و در تیمار صفر درصــد پنبــه دانــه داراي کمترین 
مقـدار )67 / 0 کیلوگرم در روز(  پروتئین شیر بود .

در آزمــا یشی کــه گرینگــر و همــکاران )18( بــر روی 
ــیر و تولید گاز  ــه روي ترکیبات ش ــه دان ــر پنب تاثی
متـا ن در گاوهاي شیري پرداختنـد، افزودن پنبــه 
دانــه بــه  جیــره گاوها ي شــیری هیــچ تاثیــری بــر 
ــش  ــه کاه ــر ب ــیر نداشت اما منج رو ي غلظـت ش
تولید پروتئیــن والکتوز شـد . پـارودي )31( معتقد 
بود کــه گاوهایی کـه جیـره هـاي بـا چربـی بــاال 

مصـرف مــی کنند ممکن است درصد پروتئین شیر 
پایینی داشته باشند و به این ترتیب توجیه نمودکــه 
بـه  هـا  بافـت  مقاومـت  باعث  جیره  باالي  چربی 
آمینه  اسیدهاي  مصرف  از  نتیجه  در  و  شده  انسولین 
پروتئین در غدد پستانی جلوگیري مــی  براي سنتز 
کند. دپیتـرز و همکـاران )14(کـه اثر ســطوح مختلف 
ــه را در تغذیه گاوها ي شیري بررسی کرده  ــه دان پنب
بودند کاهش درصد پروتئین شیر را در زمان اسـتفاده 
از پنبـه دانـه گـزارش کردند . در آزمایشــی که تقــی 
زاده و همکاران )36( بر روي تأ ثیر استفاده از پنبــه 
دانــه در جیــرهگاوها ي شیري هلشتاین بر تولید و 
اسید  تولید  و  شیر  چرب  اسیدهاي  و  شیر  ترکیبات 
لینولئیک مزدوج پرداخته بودند تغییــری در غلظت 
پروتئین شــیر مشاهده نکردند که با نتایــج آزمـایــش 

. دارد  مطابقت  حاضر 

درصد الکتوز شیر

در جــدول 4  نتایج مربوط به اثرجیــره هاي غذایی 
بر درصد الکتــوز شیر نشان داده شده است . افزودن 
پنبـه دانـه بـه جیـره غـذایی تـأثیــر معنی داري بر 
الکتوز شیر گاوهاي مورد بررسی نداشت. الکتـوز شیر 
برایگاوهاي تغذیه شده بــا پنبــه دانــه در سطح صفر 
و 7 درصــد پنبــه دانــه تفاوت معنــی داري نداشتند و 
مقدار الکتوز شـیر بـراي گاوهاي تغذیه شده بــا پنبــه 
ــه در سطح 14 و 21 درصد نیز تفاوت معنـی داري  دان
ــد  نشـان ندادند، اما اختالف بین تیمار صفر و 7 درص
 .) P > 0/05( با تیمار 14 و 21 درصـد معنــی دار بود
 1  /16( مقدار  باالترین  داراي  تیمار 4  در  مقدار الکتوز 
کیلـــــوگرم در روز ( و تیمـار صـفر داراي کمتـرین 
مقدار )16 / 1 کیلوگرم در روز(  بود . این تفاوت نیز بــه 
بین تیمارهاي آزمایشی  دلیل اخـتالف در تولید شیر 
مــی باشد که منجر به تفاوت تولید الکتــوز شده است .

)10( گزارش کردند که غلظت  و همکاران  کریستنسن 
ــه جز در شرایط سوء تغذیه شدید تحت  الکتوز شیر ب
تغییرات حاصله خیلی  و  نمیگیـرد  قـرار  تأثیر جیره 
ناچیز مــی باشــد . برودریک و همکاران )9( کـه 20 
پنبــه دانــه را در جیــره گاوهاي شیري وارد کرده 
بودند و تقی زاده و همکاران )36( که به تأ ثیر استفاده 
ــرهگاوهاي شـیري هلشتاین بر  ــه در جی ــه دان از پنب
تولید و ترکیبات شیر و الگوي اسیدهاي چرب شیر و 
ــک مزدوج پرداخته بودند تغییري  تولید اسید لینولئی
در الکتوز شـیر مشـاهده نکــردند که با نتایج آزمایش 

. حاضر مطابقت دارد 

کل مواد جامد شیر

شیر  جامد  مواد  کل  بر  ها  جیــره  اثر   4 جدول  در 
مشخص شده است . افزودن پنبــه دانــه  بــهجیره 
ــد  ــر  معنی داري برمقدار کل مواد جام ــی تأثی غذای
افزایــش  با  و  بررســی داشــت  شیر گاوهاي مورد 
ــد  ــره مقدار کل موا د جام ــه در جی ــه دان میزان پنب
ــایشی تفـاوت معنـی داري  ــای آزم شیر بین تیماره
ــد شیر در تیمـار  ــت )P > 0 / 05 (. کل مواد جام داش
21 درصـد پنبـه دانـه داراي باالتریــن مقدار) 23 / 3 

42

G
A

V
D

A
R

A
N

43

G
A

V
D

A
R

A
N

 96
ار 

به
ت   

هف
و 

ل 
چه

ره 
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف

 96
ار 

به
ت   

هف
و 

ل 
چه

ره 
شما

    
ان

دار
او

ه گ
نام

صل
ف



کیلوگــرم در روز ( و در تیمــار صـفر درصـد پنبـه 
ــرم در روز  ــن مقدار )50 / 2 کیلوگ دانـه داراي کمتری
ــیر بود . تغییر در کل مواد جامد  ( کل مـواد جامـد ش
شـیر بـا تغییـرات چربـی و پـروتئین ارتباط دارد و با 
افزایش میزان چربی شیر کـل مـواد جامـد شـیر نیز 

ــد )20(. ــی یاب افزایش م

درصد مواد جامد بدون چربی

بر  اعمال شده  جیــرههاي  تأثیر  به  مربوط  هاي  داده 
ــدول4 نشان  ــی در ج ــدون چرب ــد ب درصد مواد جام
داده شده است . افزودن پنبـه دانـه کامـل بــه جیــره 
غذایــی تأثیر معنــی داري بــر میانگین حداقل مربعات 
مورد  ي  درگاوها  شــیر  چربــی  بدون  جامـد   مواد 
ــه اینکــه میزان  ــا توجــه ب ــی ب بررســی نداشــت ول
ــی  ــش معن ــش پنبـه دانـه افزای تولید شیر با افزای
داري نشان مــی دهد میزان مواد جامد شیر بــه صورت 
کیلوگرم در روز نیز افزایش معنــی داري نشان مــی 

.) P > 0/05 ( دهد

دپیترز و همکاران )14( کــه پنبـه دانـه را در سـطوح 
ــال مخلوط  ــای کام ــره ه 0 ، 10 ، 15 ، 20 درصد در جی
در  تغییــری  بودنــد،  کـرده  وارد  شـیرده  گاوهاي 
نکرده  بــدون چربی شیر مشاهده  مواد جامد  درصد 
 . داشـت  مطابقـت  تحقیـق  ایـن  نتایج  با  کـه  بودند 
در آزمــایشـی کـه تقـی زاده و همکاران )36( بر روي 
تأثیر اسـتفاده از پنبـه دانـه در جیـره گاوهاي شیري 
ــیدهای  هلشتاین بر تولید و ترکیبات شیر و الگوي اس
چرب شیر و تولید اسید لینــو لئیک مزدوج پرداخته 
چربــی  بدون  جامـد  مـواد  در  تغییــری  بودنـد 
مشاهــده نکردند که با نتایــج آزمایــش حاضر مطابقت 

دارد .

ــاده  ــم م ــت هض ــک و قابلی ــاده خش ــرف م مص
ــج مربوط به مصرف ماده خشک و میزان  ــک نتای خش
قابلیـت هضـم مـاده خشک در جدول 5 نشان داده 
تیمارهاي  بیــن  جـدول  ایـن  براسـاس  است.  شده 
صفر و 7 درصد پنبـه دانـه بـا تیمارهــای 14 و 21 
درصـد اختالف معنــی داري از نظـر آمـاري وجـود 
دارد ) P>   0 / 05 (. کوپـک و همکاران )12( کــه جیــره 
ــه  ــه ب ــه دان ــد پنب ــای حاوي صفر، 15 و 30 درص ه
ــار گاوها ي شیرده قـرار داده  صورت مخلوط در اختی
ــرف ماده خشک را بـا افـزایش  بودنـد و کـاهش مص
مشاهــده  شـاهد  جیــره  در  دانـه  پنبـه  درصـد 
کردنــد . یافتــه هــای ایــن تحقیــق در مـورد مـیزان 
ــک همکـاران و  ــا نتایج کوپ ــی ب مـاده خشک مصرف
جـونکــر و همکـاران موافــق مــی باشــد ایــن امر می 
تواند بــه عوامل مختلفــی از جملـه نسـبت علوفه بــه 
ــواره  ــی، دی ــره غذای ــی جی ــد چرب ــره، درص کنسانت
ســلولی جیــره، تغذیه گروهــی گاوها ، فضا ي آخــور، 
نوع چربی ، درجــه حــرارت محـیط و روش هــای 
ــوژ یکی گاوها و  ــه، مرحله فیزیول ــژاد گل ــه، ن تغذی
ــد . جونکر و همکـارانکـه  ــش مرتبط باش تعـداد زای
ــه را با  ــه دان ــد پنب جیـره هـاي حـاوي 5 / 18 درص
ــه در تغذیه گاوهاي شـیري بـه  ــه دان جیره بدون پنب

کار برده بودند، کاهش ماده خشک مصرفی را در گاوها 
ي تغذیه شــده با جیره حــاوی پنبــه دانــه در مقایسه 
ــه  ــه دان ــا گاوها ي تغذیه شده با جیره بـدون پنب ب
/ 18 کیلوگرم در  مقابل 9  / 17 در   9 ( گزارش کردند 

روز (.

اسـتفاده  بـا  آزمایشـی  هـاي  جیــره  هضم  قابلیت 
 5 جدول  در  اسید  در  نامحلول  خاکسـتر  روش  از 
در  خشک  ماده  هضم  قابلیت   . است  شده  داده  نشان 
 P> 0 / 05 ( بین تیمارها داراي تفاوت معنــی دار بود
ــه و همچنین تیمار  ــه دان ــد پنب (. بین تیمار 7 درص
14 درصــد پنبــه دانــه تفـاوتی وجود نداشت اما 
ــه معنــی دار  تفاوت آنها با تیمار 21 درصــد پنبــه دان
. از لحاظ آماري و عددي باالترین میزان قابلیـت  بود 
هضـم مـاده خشـک در تیمار شاهد و کمترین میزان 
قابلیــت هضم در تیمار 21 درصــد پنبــه دانــه مشاهد 
قابلیـت هضـم جیـره  در  دار  معنـی  تفاوت   . گردید 
شـاهد و 21 درصــد پنبــه دانــه نشان مـی دهـد 
تفـاوت درصـد چربـی در جیـره هــای آزمایشی بر 
فعالیت میکروبی شکمبه )بــه خصوص میکروارگانیسم 
در  و  گذاشـته  تـأثیر   ) سلولز  کننده  تجزیه  هــای 
نتیجـه قابلیـت هضـم مـاده خشک جیــره غذایی 
حاوی 21 درصــد پنبــه دانــه نسبت بـه جیـره شـاهد 
، طی آزمایشـی  کمتر است )17(. اسمیت و همکاران 
ــه  ــه دان ــتهضم و اثرات تغذیه پنب بـه بررسیقابلی
ــد که قابلیت هضم  ــهگاوها ي شیري پرداختن کامل ب
نیتروژن، انـرژي و چربـی خـام بـا افـزایش سـطوح 
مختلف پنبه دانه بــه جاي جیره شاهد افزایش یافته 
بود و اثرات تغذیه پنبــه دانــه بر روي قابلیـت هضـم و 
ــات فیبري، کلسیم،  دسترسـی مـاده خشـک، ترکیب
فسفر و منیزیــم معنــی دار نبــود . نتایج تحقیـق 
حاضـر در مورد افزایش قابلیــت هضم چربی با نتایج 
آزمایش اسمیت و همکـاران مشابه بود . افضــل زاده و 
همکاران به بررســی اثرات استفاده از سطوح مختلف 
ــد پنبـه دانـه(   ــه) صفر، 7 ، 14 و 21 درص ــه دان پنب
بـر روي عملکرد پرواري گوسالــه هــا ي نر هلشتایــن 
پرداختنــد و با افزایــش میـزان پنبه دانه در جیره، 
ــی داري در میزان قابلیت هضـم مشـاهده  تفاوت معن
نکردنــد . آنها گزارش کردند کــه یکسان بودن قابلیت 
ــه  ــد پنب ــاوی 21 درص هضم جیره شـاهدو جیره ح
دانــه مـورد اسـتفاده در پرواربنـدي نشـان مــی 
ــایشی  ــره هاي آزم ــی جی دهد که تفاوت درصد چرب
ــه  ــی شکمبه )ب ــت میکروب ــر فعالی اثـر نـامطلوب ب
ــه کننده سلولز  ــم هــاي تجزی خصوص میکروارگانیس
ي ( نداشته و در نتیجــه قابلیــت هضم ماده خشک در 
ــه نسبت  ــه دان ــد پنب ــی حاو ي 21 درص جیره غذای
ــل زاده و  ــج افض به جیره شـاهد کمتـر نیست. نتـای
با نتایج آزمایش حاضر مــی باشد  همکاران در تضاد 
کــه مــی تواند علت آن متفاوت بـودن پنبـه دانـه 

مـورد اسـتفاده در ایـن دو آزمایش باشــد .

نتیجه گیری کلی

از ایـن آزمـایش نشـان داد  در مجموع نتایج حاصل 
ــی   ــره غذای ــه جی ــل ب کـه افـزودن پنبـه دانـه کام
به میزان 14 و 21 درصد می تواند تولیـد شــیر، درصد 
ــش  ــد شیر را افزای ــواد کل جام چربی شیر و درصد م
دهد . بــا افزایــشسطح پنبـه دانـه در جیره مقدار 
گلوکز پالسـما کـاهش و مقـدار گلیسرید و ازت اوره 
ــش  ــت . افزای ــور معنـی داري افـزایش یاف اي بـه ط
ــه  پنبـه دانـه منجر به کاهش قابلیــت هضم ظاهري ب
ــید ) AIA ( ماده خشک  روش خاکستر نامحلول در اس
گردید. بــه طور کلـی بـا توجه به نتایج به دست آمده 
ــطح 21 درصد در  ــی توان پنبه دانه کامـل را تـا س م

ــرد . جیره اضافه ک

سپاسگزاري

از مدیر محترم شرکت سهامی زراعی  بدیــن وسیله 
فراهم  علت  به  بجنورد  رضـويشهرستان  بهکـده 
کردن شرایط انجام تحقیق و از خانــم مهندس نرگس 
کمک جهـت  بهادري  محسن  مهندس  آقاي  و  قهاري 

در اجرا تشکر و قدر دانی میشود.

چکیده

مطالعــه ای بــه منظــور بررســی تأثیــر اســتفاده از افزودنــی باکتریایــی و اســانس رزمــاری، رازیانــه، زنیــان در دو ســطح 125 و 250 
ــد گاز و  ــم تولی ــای هض ــنجه ه ــی ، فراس ــرون تن ــم ب ــت  هض ــب شــیمیایی ، قابلی ــر ترکی ــازه ب ــه ت ــرم علوف ــر کیلوگ ــر ب میکرولیت
ــه هــای برداشــت شــده ذرت در ســه  ــی انجــام شــد. علوف ــًال تصادف ــب یــک طــرح کام ــر ســیالژ ذرت در قال ویژگــی هــای تخمی
تکــرار در کیســه هــای پالســتیکی بــه صــورت دســتی فشــرده و ســیلو شــدند . ســیلو هــای پــر شــده در دمــای اتــاق نگهــداری و 
بــرای مــدت3، 7، 21 و 45  روز ســیلو شــدند . ســیالژ هــای ذرت تلقیــح شــده بــا افزودنــی باکتریایــی در روزهــای 3  و 7  در مقایســه 
ــود .  ــف ب ــا مختل ــان تیماره ــول در آب می ــای محل ــدرات ه ــت کربوئی ــد . غلظ ــری بودن ــک باالت ــاده خش ــاهد دارای م ــار ش ــا تیم ب
ــر کیلوگــرم در روز 3 و تیمــار  ــه در ســطح 125 میکرولیتــر ب ــه تیمــار رازیان ــوط ب ــه ترتیــب مرب باالتریــن و پاییــن تریــن مقــدار ب
ــس از ســیلو کــردن و  ــا ، تیمــار شــاهد  در روز 3 پ ــود . در بیــن تیمــار ه ــس از ســیلو کــردن ب ــی در روز 45 پ ــی باکتریای افزرودن
تیمــار رازیانــه 250 میکرولیتــر  در روز 7  پــس از ســیلو کــردن بــه ترتیــب دارای باالتریــن و پاییــن تریــن پتانســیل تولیــد گاز بودنــد. 
ــه در ســطح 125 میکرولیتــر در روز  ــا اســانس زنیــان در ســطح 250  میکرولیتــر و اســانس رازیان ســیالژ هــای عمــل آوری شــده ب

تأثیر اســتفاده از افزودنی های باکتریایی و اسانس رزماری، رازیانه و 
زنیان بر ترکیب شــیمیایی ،خصوصیات تخمیری، فراسنجه  های 
تولید گاز و قابلیت هضم ســیالژ ذرت در شرایط برون تنی

فرشته مقصودلو1- جواد بیات کوهسار 2*- فرزاد قنبری2- فاختک طلیعی 3

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ، دانشگاه گنبد کاووس 
2- استادیار گروه علوم دامی ، دانشگاه گنبد کاووس

3- استادیار گروه گیاه شناسی ، دانشگاه گنبد کاووس

نوشته مجله علوم دامـــی ایران
جلد 8 / شماره 4 / زمستان 1395
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21 بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن تــوده میکروبــی 
تولیــدی را داشــتند. بطــور کلــی، نتایــج نشــان داد 
ــار  ــا تیم ــه ب ــا در مقایس ــانس ه ــتفاده از اس ــه اس ک
شــاهد تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر ارزش تغذیــه ای 

ســیالژ ذرت نداشــتند.

ــیمیایی،  ــب ش ــانس، ترکی ــدی: اس ــای کلی واژه ه
تلقیــح باکتریایــی، تولیــد گاز، قابلیــت هضــم بــرون 

ــی. تن

مقدمه

نگهــداری علوفــه بصــورت ســیالژ یکــی از بهتریــن 
ــدت  ــوب در م ــه مرط ــت از علوف ــای محافظ روش ه
زمانــی از ســال میباشــد کــه علوفــه تــازه در 
دســترس نیســت. ســیالژ بــه کمــک فراینــد طبیعــی 
تخمیــر حاصــل مــی شــود. اســاس تخمیــر در ســیلو 
دســت یابــی بــه میــزان کافــی اســید الکتیــک بــه 
ــای  ــم ه ــد میکروارگانیس ــری از رش ــور جلوگی منظ
ــن  ــی و همچنی ــوده گیاه ــود در ت ــوب موج نامطل
ــی درون  ــای کاتابولیک ــم ه ــت آنزی ــت از فعالی ممانع
گیاهــی مــی باشــد کــه در نتیجــه منجــر بــه حداکثر 
رســاندن حفــظ مــواد مغــذی در ســیالژ مــی گــردد. 
بــرای بــه دســت آوردن ســیالژ بــا کیفیــت مطلــوب و 
مانــدگاری بــاال، از افزودنــی هــای مختلــف ســیلویی 
اســتفاده مــی شــود. افزودنــی هــای ســیالژ بــه طــور 
کلــی شــامل مــواد خوراکــی ، اوره ، مــالس، اســیدها 
ــی  ــد. افزودن ــی باش ــی م ــای باکتریای ــی ه و  افزودن
ــا  ــر و ی ــود تخمی ــه بهب ــا هــدف اولی هــای ســیالژ ب
ثبــات هــوازی ســیالژ بــه بــازار عرضــه مــی شــوند. 
 pH ــب ــی مناس ــاده افزودن ــا م ــده ب ــیلو ش ــواد س م
ــید  ــول در آب و اس ــدرات محل ــر، کربوهی ــن ت پایی
ــول کمتــری  الکتیــک بیشــتر، اســید اســتیک و اتان
ــرد دام  ــود عملک ــبب بهب ــل س ــن عوام ــد. ای دارن
ــا ایــن مــواد ســیلویی خواهــد شــد  تغذیــه شــده ب
ــیمیایی  ــای ش ــی ه ــتفاده از افزودن ــروزه اس )18(. ام
و بیولوژیکــی مختلــف در حــال توســعه مــی باشــد. 

روغــن هــای اسانســی مخلوطــی از متابولیــت هــای 
ــاره  ــی عص ــندکه ط ــی باش ــاه م ــرار گی ــه ف ثانوی
ــد.  ــی آین ــت م ــه دس ــر ب ــه روش تقطی ــری ب گی
ــه  ــه ب ــت ک ــادی اس ــای زی ــال ه ــات س ــن ترکیب ای
عنــوان طعــم دهنــده، خوشــبو کننــده و نگهدارنــده 
ــی دارای  ــای روغن ــانس ه ــوند. اس ــی ش ــتفاده م اس

ــی  ــی م ــد قارچ ــی و ض ــد میکروب ــی ض دو ویژگ
باشــند، و بــرای مصــرف انســان و حیــوان بــی خطــر 
ــه  ــا ، علی ــی آنه ــد میکروب ــی ض ــتند و ویژگ هس
ــامل :  ــا ش ــم ه ــیعی از میکروارگانیس ــدوده وس مح
باکتــری هــا ، پروتوزوآهــا و قــارچ هــا اثبــات شــده 
اســت )01،21و23( . فعالیــت ضــد میکروبــی اســانس 
ــی از  ــا، برخ ــال آنه ــات فع ــی و ترکیب ــای روغن ه
ــن متابولیــت هــای  ــا ای دانشــمندان را برانگیخــت ت
ثانویــه گیاهــی را جهــت دســتکاری و تعدیــل تخمیر 
میکروبــی شــکمبه بــه منظــور بهبــود بازدهــی تولید 
در نشــخوارکنندگان آزمایــش و بررســی کننــد. 
تحقیقــات انجــام شــده نشــان دهنــده اثرات اســانس 
هــای گیاهــی بــر بهبــود فراینــد هــای تخمیــری در 
شــکمبه مــی باشــد. تــا بــه حــال مطالعــات اندکــی 
ــای  ــانس ه ــی اس ــتفاده از برخ ــا اس ــاط ب در ارتب
ــری  ــای تخمی ــد ه ــود فراین ــت بهب ــی در جه گیاه
ــگ و  ــه کان ــت. در مطالع ــده اس ــام ش ــیلو انج در س
ــات  ــامل ترکیب ــا ش ــاه کرین ــانس گی ــکاران اس هم
ــه  ــن ب ــن و لیمون ــول، وانیلی ــول، اوژن ــره تیم موث
ــر 40 و 80  ــف صف ــطوح مختل ــب در س ــورت ترکی ص
میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم علوفــه تــازه بــه 
ســیالژ ذرت اســتفاده شــد کــه تأثیــری بــر جمعیــت 
میکروبــی فرآینــد تخمیــر و پایــداری هــوازی ســیالژ 
ــه  ــد ک ــاهده کردن ــکاران مش ــاوز و هم ــت. چ نداش
ــش  ــب کاه ــال موج ــه و پرتق ــن، پون ــانس دارچی اس
جمعیــت مخمرهــا در هنــگام انــدازه گیــری پایــداری 
هــوازی ســیالژ گیــاه کامــل جــو گردیــد. لــذا هــدف 
ــح  ــتفاده از تلقی ــر اس ــی تأثی ــه بررس ــن مطالع از ای
باکتریایــی و روغــن هــای اسانســی رزمــاری ،رازیانــه 
ــای  ــنجه ه ــیمیایی فراس ــب ش ــر ترکی ــان ب و زنی
ــرایط  ــیالژ ذرت در ش ــم س ــت هض ــد گاز و قابلی تولی

ــود.  ــی ب ــرون  تن ب

مواد و روش ها 

و  ترکیبــات شــیمیایی  تعییــن  و  تهیــه ســیلو 
تخمیــری خصوصیــات 

ــد  ــدود 30درص ــا ح ــه ای ب ــل ذرت علوف ــاه کام  گی
مــاده خشــک 95 درصــد مــاده آلــی و تقریبا5ًدرصــد 
ــدکاووس در  ــراف گنب ــه ای در اط ــن از مزرع پروتئی
مرحلــه خمیــری دانــه توســط چاپــر) قطعــات حــدود 
5-2 ســانتی متــر( برداشــت شــد. علوفــه برداشــت 
شــده در ســه تکــرار در کیســه هــای پالســتیکی بــه 

صــورت دســتی فشــرده و ســیلو شــدند. افزودنــی ها 
ــه روی  ــتی ب ــپری دس ــا اس ــل و ب ــزه ح در آب دیونی
ــر مســاوی از اب  علوفــه ذرت اســپری شــدند. مقادی
دیونیــزه نیــز بــرای تیمــار شــاهد بــه کار بــرده شــد. 
ســیلوهای پرشــده بــا درب پالســتیکی کامــال بســته 
ــدت 21,7,3  ــرای م ــداری و ب ــاق نگه ــای ات و در دم
ــی  ــای آزمایش ــدند. تیماره ــداری ش و 45 روز نگه
ــی  ــه افزودن ــدون هیچگون ــیالژ ذرت ب ــامل :1. س ش
)شــاهد(. 2. ســیالژ ذرت + افزودنــی باکتریایــی 
 CFU 8×10 10ــروم ــیلوس پالنت ــایل )الکتوباس اکوس
ــی  ــانس گیاه ــیالژ ذرت +اس ــرم(. 3. س ــر گ در ه
رزمــاری در مقــدار 125میکرولیتــر. 4. ســیالژ ذرت + 
اســانس گیاهــی رزمــاری در مقــدار 250 میکرولیتــر. 
5. ســیالژ ذرت + اســانس گیاهــی رازیانــه در مقــدار 
ــی  ــانس گیاه ــیالژ ذرت + اس ــر. 6. س 125 میکرولیت
رازیانــه در مقــدار 250 میکرولیتــر . 7. ســیالژ ذرت + 
اســانس گیاهــی زنیــان در مقــدار 125 میکرولیتــر. 8. 
ســیالژ ذرت + اســانس گیاهــی زنیــان در مقــدار 250 
ــد. بعــد  ــر کیلوگــرم علوفــه تــازه بودن میکرولیتــر ب
ــردن درب  ــیلو ک ــن س ــان معی ــدن زم ــپری ش از س
ــوط شــدند.  ــا هــم مخل ــا ب ــه ه ــاز و نمون ســیلوها ب
ســپس از ســطوح باالیــی میانــی و پایانــی هــر مــاده 
ــه بــرداری شــد. بــه منظــور انــدازه  سیلوشــده نمون
ــر  ــرم از ه ــیالژ 50گ ــای س ــه ه ــری  pH نمون گی
ــا 450 میلــی لیتــر آب مقطــر توســط یــک  ــه ب نمون
مخلــوط کــن هموژنیــزه شــد. پــس از صــاف نمــودن 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــل pH آن بالفاصل ــاره حاص عص
ــرای  ــد. ب ــت ش ــال ثب ــر دیجیت ــتگاه pH مت دس
تعییــن نیتــروژن امونیاکــی مقــدار 10 میلــی لیتــر از 
نمونــه عصــاره صــاف شــده گرفتــه و معــادل حجــم 
ان اســید کلریدریــک 0/2 نرمــال افــزوده و در فریــزر 
ــا دمــای  20 - در جــه ســانتیگراد نگهــداری شــد.  ب
مقــدار 100گــرم از هــر نمونــه جهــت تعییــن درصــد 
ــانتی  ــه س ــای 105درج ــک در آون )دم ــاده خش م
ــه  ــد. ب ــرار داده ش ــاعت ق ــدت 48 س ــه م ــراد( ب گ
ــای  ــه ه ــت نمون ــی یکنواخ ــه مخلوط ــور تهی منظ
ســیلو پــس از خشــک کــردن بــا اســتفاده از آســیاب 
ــر آســیاب شــدند منــک  ــی مت ــک میل ــوری ی ــا ت ب
ــدار  ــامل مق ــیمیایی ش ــات ش ــتینگاس. ترکیب و اس
مــاده خشــک پروتئیــن خــام مــاده آلــی و خاکســتر 
ــوینده  ــول در ش ــا محل ــاف ن ــه روشAOAC الی ب
خنثــی و الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی طبــق 
ــای  ــدرات ه ــکاران و کربوهی ــت و هم روش ون سوس

Catalog sperm

ــن  ــر تعیی ــچ و هوفریت ــاس روش هی ــول براس محل
ــا  ــا ب ــه ه ــی نمون ــروژن امونیاک ــزان نیت ــد. می ش
اســتفاده از روش فنل-هیپوکلریــت تعییــن گردیــد. 
بدیــن منظــور از دســتگاه اســپکتروفتومتر در طــول 
ــوری  ــذب ن ــت ج ــت قرائ ــر جه ــوج 630 نانومت م

اســتفاده شــد.

تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی 

ــرای انجــام آزمایــش تولیــد گاز مایــع شــکمبه از  ب
ــژاد داالق)2/5  ــتول دار ن ــر فیس ــفند ن 3راس گوس
± 45کیلوگــرم(  از بخــش هــای مختلــف شــکمبه و 
قبــل از وعــده تغذیــه صبحگاهــی جمــع آوری شــد. 
ذرت درشــت مایــع شــکمبه بــا عبــور دادن از 4 الیه 
پارچــه متقــال جــدا شــد. و در بــن مــاری بــا دمــای 
ــات  ــد. حیوان ــرار گرفتن ــراد ق ــانتی گ ــه س 39 درج
ــد  ــاوی 70 درص ــره ح ــا جی ــداری ب ــطح نگه در س
علوفــه )یونجــه و ســیالژ ذرت بــه نســبت مســاوی( 
و 30 درصــد کنســانتره ) جــو. کنجالــه تخــم پنبــه. 
ــه  ــات ب ــدند و حیوان ــه ش ــل( تغذی ــبوس و مکم س
ــی  ــزاق مصنوع ــتند. ب ــی داش ــه دسترس آب آزادان
مطابــق روش منــک و همــکاران تهیــه و بــا شــیرابه 
شــکمبه بــا نســبت 2:1 مخلــوط شــد. 30میلــی لیتر 
از ایــن محلــول بــه داخــل  ویــال هــای شیشــه ای 
ــیاب  ــک آس ــه خش ــرم نمون ــی گ ــاوی 200 میل ح
شــده )3 تکــرار( ریختــه شــد. تولیــد گاز در 
ــاعت  ــای 96,72,48,36,24,12,8,6,4,2 س ــان ه زم
ــنج  ــدل فشارس ــتگاه مب ــط دس ــیون توس انکوباس
ثبــت شــد. حجــم خالــص گاز بــا کاســتن میانگیــن 
گاز تولیــدی ویــال هــای بالنــک از ویــال هــای دارای 
ــا  ــه حاصــل شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا ب نمون

ــد : ــکوف مکدونال ــه ارس ــک معادل کم

 t ــان ــد گاز در زم ــم تولی ــه، P حج ــن معادل در ای
 b ،ــد گاز ــرخ تولی ــت ن ــی، c ثاب ــورت تجمع ــه ص ب
ــر و t مــدت  ــل تخمی گاز تولیــد شــده از بخــش قاب
ــرب  ــیدهای چ ــد. اس ــی باش ــیون م ــان انکوباس زم
کوتــاه زنجیــر بــا اســتفاده از معادلــه 4 مــکار )22( 
، قابلیــت هضــم مــاده آلــی )معادلــه 2( طبــق روش 
ــل متابولیســم  ــرژی قاب منــک و همــکاران )23( و ان
ــتینگاس )24(  ــک و اس ــق روش من ــه 3( طب )معادل

ــد. ــن زده ش تخمی

ــص گاز در 24  ــد خال ــادالت، GP تولی ــن مع در ای
ســاعت )میلــی لیتــر بــه ازای 200 میلــی گــرم مــاده 
 A،) برحســب درصــد(پروتئیــن خام CP1 ، )خشــک
ــرم در  ــام )گ ــن خ ــتر و CP2 پروتئی ــدار خاکس مق
ــای  ــد. داده ه ــی باش ــک( م ــاده خش ــرم م کیلوگ
جمــع آوری شــده در قالــب طــرح کامــًال تصادفــی 
 )31( SAS و بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری

ویرایــش 9/1 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

ــرون  ــرایط ب ــم در ش ــت هض ــری قابلی ــدازه گی ان
ــی تن

ــف  ــای مختل ــم تیماره ــت هض ــری قابلی ــدازه گی ان
ــد )36(.  ــام ش ــته انج ــت بس ــاس روش کش ــر اس ب
ــع  ــع آوری مای ــی و جم ــزاق مصنوع ــه ب روش تهی
شــکمبه مطابــق آنچــه در آزمــون تولیــد گاز شــرح 
داده شــد، صــورت گرفــت. pH مخلــوط بافــر و مایع 
ــی  ــر الکترونیک ــتگاه pH مت ــط دس ــکمبه توس ش
)مــدل 691، شــرکت Metrohm( کنتــرل و بــه 
6/8 رســانده شــد. 500 میلــی گــرم مــاده خشــک 
ــی  ــراه 50 میل ــه هم ــده ب ــیاب ش ــای آس ــه ه نمون
لیتــر بــزاق مصنوعــی و مایــع شــکمبه صــاف شــده 
ــه ای 50  ــای شیش ــال ه ــه 1 در وی ــبت 2 ب ــه نس ب
میلــی لیتــری ریختــه و پــس از درپــوش گــذاری، در 
بــن مــاری بــا دمــای 39 درجــه ســانتی گــراد قــرار 
داده شــد. بعــد از گذشــت 24 ســاعت تمامی شیشــه 
هــا از بــن مــاری خــارج و نمونــه هــای موجــود در 
هــر ویــال، بــا اســتفاده از پارچــه متقــال چهارالیــه 
ــاز  ــده از ف ــم نش ــات هض ــده و محتوی ــاف ش ص
مایــع جــدا شــد. ســپس pH فــاز مایــع نمونــه هــا 
ــر  ــده ه ــم نش ــات هض ــد. محتوی ــری ش ــدازه گی ان
ــا  ــای ب ــروزه ه ــده و درون ک ــع آوری ش ــال جم وی
وزن مشــخص انتقــال یافــت. کــروزه هــا بــه مــدت 
ــه  ــرارت 60 درج ــه ح ــا درج ــاعت در آون ب 48 س
ــت  ــپس قابلی ــدند. س ــرار داده ش ــراد ق ــانتی گ س
هضــم ظاهــری محاســبه شــد. کــروزه هــای حــاوی 
ــاعت در  ــدت 6 س ــه م ــده ب ــم نش ــات هض محتوی
ــرار  ــراد ق ــانتی گ ــه س ــای 540 درج ــا دم ــوره ب ک
ــدار  ــن مق ــور تعیی ــه منظ ــن کار ب ــدند. ای داده  ش
ــود در  ــده موج ــم نش ــواد هض ــام م ــتر خ خاکس
ــد گاز )  ــازده تولی ــت. ب ــورت گرف ــا ص ــروزه ه ک
GP24( بــه صــورت حجــم گاز تولیــد شــده پــس از 

ــاده  ــدار م ــر مق 24 ســاعت انکوباســیون تقســیم ب
ــد )13(. ــبه ش ــرم( محاس ــی )گ ــده واقع ــه ش تجزی

ــده از  ــد ش ــی تولی ــوده میکروب ــبه ت ــت محاس جه
ــکاران )5(  ــل و هم ــده بلوم ــنهاد ش ــه پیش معادل

ــد. ــتفاده گردی اس

 PF،تولیــد تــوده ی میکروبــی MCP،در معادلــه
فاکتــور تســهیم و GP میلــی لیتــر گاز تولیــد شــده 

ــد. ــاعت میباش ــان 24 س در زم

ــا نســبت  ــر ب ــف براب ــه تعری ــا ب عامــل تفکیــک بن
ــر  ــی حقیقــی هضــم شــده ب ــاده آل ــی گــرم م میل
ــد. ــدی میباش ــص تولی ــم گاز خال ــر حج ــی لیت میل

ــده  ــد ش ــی تولی ــوده ی میکروب ــدار ت ــر مق حداکث
بــا در نظــر گرفتــن زمانــی از انکوباســیون کــه نــرخ 
تولیــد گاز در آن زمــان حداکثــر بــوده و بــا در نظــر 
ــم  ــی هض ــی حقیق ــاده آل ــرم م ــی گ ــن میل گرفت

شــده در آن محاســبه گردیــد. بــازده مقــدار تــوده 
میکروبــی و بــازده حداکثــر مقــدار تــوده میکروبــی 
ــد  ــروب تولی ــوده ومیک ــیم ت ــا تقس ــده ب ــد ش تولی
ــل  ــی قاب ــی حقیق ــاده ی آل ــدار م ــر مق ــده ب ش
ــدار  ــیون و مق ــان انکوباکس ــان زم ــر در پای تخمی
ــای  ــز داده ه ــد. آنالی ــبه ش ــده محاس ــد ش گاز تولی
 SAS ــاری ــزار آم ــرم اف ــه ی GLM ن ــا روی ــل ب حاص
ــی  ــالً تصادف ــرح کام ــب ط ــخه ی 9/1  و در قال نس
ــان  ــاری را نش ــدل آم ــر م ــد.رابطه زی ــام ش انج

ــد: میده

ــر  ــده در ه ــاهده ش ــدار مش ــه Yij مق ــن رابط در ای
ــر  ــار و eij اث ــر تیم ــن کل ،Ti  اث ــت ، µ میانگی صف

ــد. ــش میباش ــای آزمای خط

نتایج و بحث

تأثیــر اســتفاده از اقزودنــی هــای باکتریایــی و 
اســانس گیاهــی بــر ترکیــب شــیمیایی ســیالژ ذرت

تأثیــر اســتفاده از افزودنــی هــای باکتریایــی و 
ــب  ــر ترکی ــان ب ــه و زنی ــاری، رازیان ــانس رزم اس
شــیمیایی ســیالژ ذرت علوفــه ای در جــدول 1 
نشــان داده شــده اســت. نتایــج نشــان داد کــه بیــن 
ــیمیایی  ــب ش ــر ترکی ــی از نظ ــای آزمایش تیماره
 . )P>0,05(اختــالف معنــی داری وجــود داشــت
ــام و  ــتر خ ــر خاکس ــا از نظ ــن تیماره ــد بی هرچن
ــردن  ــیلو ک ــس از س ــی در روز 3 و 45 پ ــاده ی آل م
ــان 125  ــت. زنی ــود نداش ــی داری وج ــالف معن اخت
ــردن دارای  ــیلو ک ــس از س ــر در روز 21 پ میکرولیت
ــاده  ــن م ــدار خاکســتر خــام و کمتری بیشــترین مق
آلــی بود.پاییــن تریــن و بــاال تریــن مقــدار پروتئین 
ــب  ــه ترتی ــردن ب ــیلو ک ــس از س ــام در روز 45 پ خ
مربــوط بــه تیمــار دارای افزودنــی باکتریایــی )6/72 
درصــد( و تیمــار زنیــان 250 میکرولیتــر )8/92 
ــان 250  ــار زنی ــه، تیم ــن مطالع ــود. در ای ــد( ب درص
ــردن  ــیلو ک ــس از س ــه ی 250 در روز 7 پ و رازیان
ــه ترتیــب دارای باالتریــن و پاییــن تریــن میــزان  ب
الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی بودنــد. نتایــج 
ایــن آزمایــش بــا نتایــج چــاوس و همــکاران )11(  در 
تضــاد بــود کــه هیــچ تاثیــر معنــی داری از افــزودن 
اسانســهای گیاهــی بــر الیــاف نامحلــول در شــوینده 
ــیدی،  ــوینده اس ــول در ش ــاف نامحل ــی، الی خنث
ــو  ــیالژ ج ــن س ــتر و پروتئی ــلولز، خاکس ــی س هم
ــزان pH و  ــی می ــور کل ــه ط ــد. ب ــاهده نکردن مش
ــا  ــده ب ــح ش ــیالژهای تلقی ــی س ــروژن آمونیاک نیت
ــبت  ــی نس ــهای گیاه ــی و اسانس ــی باکتریای افزودن
ــان  ــش زم ــا افزای ــازه )6/02( ب ــه ی ت ــه pH علوف ب
پــس از  ســیلو کــردن بــا نــرخ ســریع تــری کاهــش 
ــریع pH در  ــش س ــا کاه ــرود ب ــار می ــت. انتظ یاف
ــرو  ــد میک ــیلو از رش ــه ی س ــل اولی ــول مراح ط
ــرو  ــد آنت ــیلوی مانن ــوب س ــای نامطل ــم ه ارگانیس
باکترهــا و مخمــر هــا جلوگیــری شــود. ایــن نتایــج 
ــاوس و  ــط چ ــده توس ــت آم ــه دس ــج ب ــز نتای نی
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ــد  ــزارش کردن ــه گ ــرد ک ــد ک ــکاران )11( را تایی هم
ــی  ــدار 120 میل ــی در مق ــهای گیاه ــزودن اسانس اف
ــه ازای کیلــو گــرم مــاده ی خشــک ســیالژ  گــرم ب
جــو ، باعــث حفــظ پایــداری هــوازی ســیالژ تــا دو 

ــود. ــاهد میش ــار ش ــه تیم ــبت ب ــه نس هفت

ــح  ــه تلقی ــد ک ــزارش کردن ــاك )17(  گ ــگ م کان
باکتریایــی pH  را کاهــش و نســبت اســید الکتیــک 
بــه اســید اســتیک را در بیــش از 60 درصــد 
ــا  ــالهای 1990 ت ــن س ــه بی ــام گرفت ــات انج مطالع

1995 بهبــود داده اســت.

کاهــش pH بــه دلیــل وجــود باکتــری هــای اســید 
ــک  ــید الکتی ــد اس ــه تولی ــد ک ــی میباش الکتیک
در ســیلو را افزایــش داده و منجــر بــه کاهــش 
ــد.  ــک میگردن ــتیک و بوتری ــید اس ــد اس pH ، تولی
افــزودن تلقیــح کننــده هــای باکتریایــی منجــر بــه 
تحریــک تولیــد اســید الکتیــک و در نتیجــه کاهــش 

ــد)40(. ــیالژ میگردن pHس

ــل  ــه دلی ــی ب ــروژن آمونیاک ــزان نیت ــش می کاه
ــر  ــی ب ــهای گیاه ــی اسانس ــت کنندگ ــرات ممانع اث
پرتوولیــز و دی آمیناســیون میباشــد ، احتمــاال 
ــای  ــت ه ــر فعالی ــا ب ــده آنه ــت کنن ــرات ممانع اث
ــن  ــه پروتئی ــش تجزی ــث کاه ــی باع پروتولیتیک
ســیالژ ذرت شــده و در نتیجــه باعــث کاهــش 
ــود. ــز میش ــیالژ ذرت نی ــی س ــروژن آمونیاک نیت

ــای  ــدرات ه ــدار کربوهی ــه مق ــان داد ک ــج نش نتای
ــان  ــی داری در می ــور معن ــه ط ــول در آب ب محل
ــه  ــار رازیان ــود)P> 0/05(. تیم ــاوت ب ــا متف تیماره
روز 3  در  کیلوگــرم  بــر  میکرولیتــر  دوز 125  در 
پــس از ســیلو کــردن دارای باالتریــن میــزان 
کربوهیــدرات)29/12 درصــد( وپاییــن تریــن میــزان 
کربوهیــدرات بــه تیمــار افزودنــی باکتریایــی 
ــوط  ــردن )8/51( مرب ــیلو ک ــس از س در روز 45 پ

بود.نتایــج نشــان داد کــه بــا گذشــت زمــان، 
ــول در آب در بیــن  ــزان کربوهیــدرات هــای محل می
ــود . کربوهیــدرات  ــد کاهشــی ب تیمارهــا دارای  رون
ــرای  ــرژی ب ــی ان ــع اصل ــول در آب منب ــای محل ه
میکروارگانیســم هــا طــی فراینــد تخمیــر در ســیلو 
میباشــد. وینبــرگ و همــکاران )39( گــزارش کردنــد 
کــه مقــدار کربــو هیدراتهــای محلــول در آب بــرای 
ــدی در  ــا 35 درص ــک 25 ت ــاده ی خش ــا م ذرت ب
ــا 310 گــرم  در کیلوگــرم قــرار دارد.  دامنــه ی 80 ت
ــه  ــه چنانچ ــد ک ــکاران)20( دریافتن ــه و هم کانکل
ــر از 80  ــول در آب کمت ــدرات محل ــدار کربوهی مق
ــیالژ  ــه ی س ــد ، تهی ــرم  باش ــر کیلوگ ــرم در ه گ

ــت. ــر اس ــکان پذی ــختی ام ــه س ــدار ب پای

ــر  ــز از نظ ــانس نی ــای دارای اس ــار ه ــن تیم در بی
ــالف  ــول در آب اخت ــای محل ــو هیدراته ــدار کرب مق
ــد  ــال رون ــن ح ــا ای ــت. ب ــود داش ــی داری وج معن
ــدف  ــود. ه ــی نب ــوی خاص ــرات دارای الگ ــن تاثی ای
اســتفاده از افزودنــی باکتریایــی افزایــش ســریع تــر 
جمعیــت باکتریایــی مطلــوب جهــت غلبــه بــر رونــد 
تخمیــر و در نهایــت حفــظ مــواد مغــذی مــی باشــد.
بــه نظــر میرســد عــدم تاثیــر اسانســها و افزودنیهای 
باکتریایــی بــر فرآینــد ســیالژ ذرت میتوانــد مربــوط 

بــه ایــن باشــد کــه در ایــن مطالعــه شــرایط مطلوب 
ســیلو کــردن از نظــر برداشــت و مدیریــت تهیــه ی 
ــن  ــازی در حی ــرده س ــن فش ــد. همچنی ــیلو باش س
ــوای  ــروج ه ــور خ ــه منظ ــردن ب ــیلو ک ــات س عملی

محبــوس در ســیالژ بــا نهایــت دقــت انجــام شــد.

تاثیــر اســتفاده از افزودنــی هــای باکتریایــی 
و اسانســهای گیاهــان دارویــی بــر تولیــد گاز 
ــرایط  ــیالژ ذرت در ش ــی س ــای تخمین ــنجه ه فراس

ــی ــرون تن ب

مقــدار و نــرخ تولیــد گاز و پارامتــر هــای تخمینــی 
افرودنــی  از  اســتفاده  نتیجــه  در  ذرت  ســیالژ 
ــدول 2  ــی در ج ــای اسانس ــن ه ــی و روغ باکتریای
ــن  ــان داد بی ــج نش ــت. نتای ــده اس ــان داده ش نش
ــدی  ــم گاز تولی ــیل و حج ــر پتانس ــا از نظ ــار ه تیم
ــود  ــی داری وج ــالف معن ــف اخت ــای مختل در زمانه
داشــت)P>0,05(.تلقیح باکتریایــی ســیالژ هــای 
ــت و  ــد گاز داش ــر تولی ــی داری ب ــر معن ذرت تاثی
ــی  ــی باکتریای ــا افزودن ــده ب ــح ش ــیالژهای تلقی س
ــا تیمــار شــاهد) بــه جــز روز 3 پــس  در مقایســه ب
از ســیلو کــردن( تولیــد گاز باالتــری داشــتند.تیمار 

ــای دارای  ــار ه ــایر تیم ــا س ــه ب ــاهد در مقایس ش
ــن  ــردن باالتری ــیلو ک ــس از س ــی در روز 3 پ افزودن
ــاص داد.  ــود اختص ــه خ ــدی را ب ــزان گاز تولی می
تیمــار  هــای تلقیــح شــده بــا افزودنــی باکتریایــی 
ــیل  ــن پتانس ــن تری ــن و پایی ــب باالتری ــه ترتی ب
ــت.  ــای روز 3 و 45 داش ــیلو ه ــد گاز را در س تولی
ــای  ــر ه ــر پارامت ــی از نظ ــای آزمایش ــن تیماره بی
ــت  ــود داش ــی داری وج ــات معن ــی اختالف تخمین
)P>0,05(.بیشــترین قابلیــت هضــم مــاده ی خشــک 
ــه تیمــار شــاهد در روز  ــوط ب در تمــام دوره هــا مرب
3 پــس از ســیلو کــردن )55/96 درصــد( و کمتریــن 
مقــدار آن مربــوط بــه تیمــار دارای افزودنــی 
ــردن )35/07  ــیلو ک ــس از س ــی در روز 7 پ باکتریای

ــود. ــد( ب درص

ــرب  ــیدهای چ ــزان اس ــن می ــترین و کمتری بیش
ــاده  ــم در م ــل هض ــی قاب ــاده آل ــر، م ــاه زنجی کوت
ــن  ــک در بی ــاده خش ــم م ــت هض ــک و قابلی خش
ــه 250  تیمــار هــای دارای اســانس ، در تیمــار رازیان
ــیلو  ــس از س ــب در روز 3 پ ــه ترتی ــر ب میکرولیت
کــردن و روز 7 پــس از ســیلو کــردن مشــاهده شــد.

ــی  ــی باکتریای ــد گاز در افزودن ــد تولی ــر رون از نظ
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ــای  ــان ه ــکل 1( در زم ــی )ش ــهای روغن و اسانس
مختلــف پــس از انکوباســیون اختــالف معنــی داری 
ــد گاز  در 24  ــد تولی ــت)P>0,05(.. رون ــود داش وج
ــرای همــه ی تیمــار هــا  ســاعت اول انکوباســیون ب
ــج  ــا نتای ــه ب ــود ک ــوردار ب ــری برخ ــرعت باالت از س

ــود. ــق ب ــکاران در تواف ــار و هم ــات کوهس بی

ــرون  ــرایط ب ــده در ش ــد ش ــری گاز تولی ــدازه گی ان
تنــی اطالعــات مفیــدی را دربــاره ســرعت و میــزان 
ــری  ــه کارگی ــد. ب ــی کن ــم م ــوراك فراه ــم خ هض
ایــن تکنیــک بــه منظــور تجزیــه پذیــری خــوراك 
هــای الیافــی بــه اثبــات رســیده اســت)24(. بلومــل 
و همــکاران)5( گــزارش کــرده انــد کــه حجــم گاز در 
بافــر بیکربنــات در شــرایط بــرون تنــی، بازتابــی از 
 )SCFA(تولیــد اســیدهای چــرب فــرار کوتــاه زنجیــر
ــیس و  ــری س ــش ماه ــا آزمای ــق ب ــه مطاب ــت ک اس

همــکاران)21( اســت.

بنابرایــن، افزایــش مقــدار اســیدهای چــرب کوتــاه 
ــود  ــی ش ــد گاز م ــش تولی ــه افزای ــر ب ــر منج زنجی
کــه برآمــدی از افزایــش در قابلیــت هضــم و ارزش 
ــی  ــنجه خوب ــم گاز فراس ــت)21(. حج ــرژی اس ان
بــرای تخمیــن قابلیــت هضــم، فرآورده هــای نهایــی 
هضــم و ســنتز پروتئیــن میکروبــی در شــرایط برون 
ــتینگاس)24(  ــک و اس ــد)34(. من ــی باش ــی م تن
گــزارش کردنــد کــه همبســتگی قــوی بیــن مقــدار 
ــزان  ــده، می ــری ش ــمی اندازه گی ــرژی متابولیس ان
ــا زمــان  ــرون تنــی ب گاز تولیــد شــده در شــرایط ب
انکوباســیون 48 ســاعته و ترکیبــات شــیمیایی 
خــوراك هــا وجــود دارد. تفــاوت در مقدار فراســنجه 
هــای تولیــد گاز در بیــن انــواع تیمارهــا بــه تفــاوت 

ــر  ــه نظ ــی گردد.ب ــا برم ــیمیایی آنه ــب ش در ترکی
ــطح 125و  ــتفاده از دو س ــر اس ــه تأثی ــد ک ــی رس م
ــد گاز از  ــای تولی ــنجه ه ــر فراس ــر ب 250 میکرولیت
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــی کن ــت نم ــی تبعی ــد خاص رون
اســتفاده از افزودنــی هــای مختلــف در تهیــه ســیالژ 
ــر  ــوب تخمی ــد مطل ــتکاری فراین ــداف دس ــا اه ب
ــی  ــات اندک ــال، مطالع ــه ح ــا ب ــرد. ت ــورت می گی ص
ــی  ــان داروی ــانس گیاه ــتفاده از اس ــوص اس در خص
ــیالژ صــورت  ــه س ــی در تهی ــوان افزودن بــه عن
گرفتــه اســت. هــر چنــد در ایــن مطالعــه اســتفاده 
ــردن در  ــیلو ک ــس از س ــا در روز3 پ ــانس ه از اس
ــا تیمــار شــاهد تأثیــر چندانــی نداشــت،  مقایســه ب
ــه  ــت ک ــر داش ــًال تأثی ــای7 و 21 کام ــا در روزه ام

ــودن  ــر ب ــان ب ــه خاطــر زم احتمــاالً ممکــن اســت ب
ــری  ــای تخمی ــر فرآیند ه ــا ب ــانس ه ــرات اس تأثی

ــد. باش

ــای  ــانس ه ــی و اس ــای باکتریای ــی ه ــر افزودن تأثی
ــم و  ــت هض ــر قابلی ــان ب ــه و زنی ــاری، رازیان رزم
ــرایط  ــکمبه ای در ش ــری ش ــای تخمی ــنجه ه فراس

ــی  ــرون تن ب

ــای  ــانس ه ــی و اس ــح باکتریای ــزودن تلقی ــر اف تأثی
گیاهــی بــر قابلیــت هضــم مــاده خشــک، مــاده آلی، 
فراســنجه هــای تخمیــری و تولیــد تــوده میکروبــی 
ــدول  ــگاهی در ج ــرایط آزمایش ــیالژ ذرت در ش س
ــن  ــه، بی ــن مطالع ــت. در ای ــده اس ــان داده ش 3 نش

ــاری،  ــانس رزم ــی و اس ــح باکتریای ــای تلقی تیماره
رازیانــه و زنیــان از نظــر قابلیــت هضــم مــاده 
خشــک و مــاده آلــی در 24 ســاعت انکوباســیون در 
ــی داری  ــالف معن ــردن اخت ــیلو ک ــس از س روز 21 پ
ــیالژ روز 45  ــای س ــت)P>0,05(. تیماره ــود داش وج
ــاده  ــم م ــت هض ــیالژ روز 21 قابلی ــا س ــه ب در مقایس
ــار  ــتند. تیم ــری داش ــن ت ــی پایی ــاده آل ــک و م خش
ــر )روز  ــان در ســطح 250 میکرولیت دارای اســانس زنی
ــاهد )روز 45  ــار ش ــردن( و تیم ــیلو ک ــس از س 21 پ
پــس از ســیلو کــردن( بــه ترتیــب باالتریــن و پاییــن 
تریــن مــاده آلــی قابــل هضــم را داشــتند. آدســوگان 
و همــکاران )1( گــزارش کردنــد کــه تلقیــح باکتریایــی 
ــک،  ــاده خش ــم م ــت هض ــش در قابلی ــب افزای موج
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ــی و  ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل ــی، الی ــاده آل م
ــالم و  ــیدی شد.س ــوینده اس ــول در ش ــاف نامحل الی
ــی  ــرون تن ــم ب ــت هض ــش قابلی ــکاران )30( کاه هم
مــاده خشــک و مــاده آلــی در اثــر اســتفاده از برخــی 

ــد. ــزارش کردن ــی گ ــای اسانس ــن ه روغ

ــای  ــن ه ــی و روغ ــح باکتریای ــای تلقی ــن تیماره بی
اسانســی از لحــاظ میــزان pH در روز 21 پــس از ســیلو 
ــا در  ــود)P>0,05(. ، ام ــی دار ب ــات معن ــردن اختالف ک
ــالف  ــه اخت ــچ گون ــردن هی ــیلو ک ــس از س روز 45 پ
معنــی داری در بیــن تیمارهــا مشــاهده نشــد. نتایــج 
آزمایــش نشــان داد کــه pHمحیــط کشــت )بــه جــز 
تیمــار زنیــان 125 میکرولیتــر در روز 45 پس از ســیلو 
ــان انکوباســیون در مقایســه  ــش زم ــا افزای کــردن( ب
ــود. تلقیــح  ــد کاهشــی ب ــا تیمــار شــاهد دارای رون ب
ــا اســانس هــای روغنــی در  ــی در مقایســه ب باکتریای
ــی داری   ــور معن ــه ط ــردن ب ــیلو ک ــس از س روز 21 پ
pHباالتــری داشــت )P>0,05(. افزایــش  pH احتمــاال 
بــه دلیــل کاهــش غلظــت کل اســیدهای چــرب فــرار 
اســت کــه در دیگــر مطالعــات نیــز نشــان داده شــده 
ــن  ــانس باالتری ــای دارای اس ــن تیماره ــت. در بی اس
میــزان pH مربــوط بــه تیمــار زنیــان 125 میکرولیتــر 
در روز 45 پــس از ســیلو کــردن بــود. بــه طــور کلــی 
ــث  ــی باع ــای گیاه ــانس ه ــی و اس ــی باکتریای افزودن
ــار  ــا تیم ــه ب ــت در مقایس ــط کش ــش pHمحی کاه

شــاهد شــدند.
ــی  ــای تخمین ــنجه ه ــر فراس ــا از نظ ــن تیماره بی
ــی  ــوده میکروب ــک، ت ــل تفکی ــم )عام ــت هض قابلی
ــات  ــی( اختالف ــد میکروب ــازده تولی ــده و ب ــد ش تولی
ــه  ــار رازیان ــت)P>0,05(. تیم ــود داش ــی داری وج معن
125 میکرولیتــر )روز 21 پــس از ســیلو کــردن( دارای 
پاییــن تریــن و تیمــار زنیــان 125 میکرولیتــر )روز 45 
پــس از ســیلو کــردن( دارای باالتریــن میــزان عامــل 
ــازده  ــده و ب ــد ش ــی تولی ــوده میکروب ــک، ت تفکی
تولیــد میکروبــی بودنــد. هــر انــدازه مقــدار ضریــب 

ــاال باشــد نشــان دهنــده ایــن اســت کــه  تفکیــک ب
ــه ســمت تولیــد  ــی تجزیــه شــده بیشــتر ب مــاده آل
ــرب  ــیدهای چ ــد اس ــا تولی ــه ت ــی رفت ــوده میکروب ت
فــرار )5( . بــاال بــودن ضریــب تفکیــک و کــم بــودن 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه  تــوده میکروبــی احتمــاال ب
ــا حــدی حــل شــده اســت،  سوبســترای تخمیــری ت
ــا  ــم ه ــتفاده میکروارگانیس ــورد اس ــه م ــدون اینک ب

ــود. ــرب بش ــید چ ــه اس ــل ب ــه و تبدی ــرار گرفت ق
گاز تولیــد شــده از تخمیــر بــی هــوازی یــک محصول 
فرعــی فرآینــد تخمیــر بــوده و در واقــع اتــالف انرژی 
اســت و باعــث کاهــش بــازده تخمیــر مــی شــود. در 
ــر  ــازده تخمی ــان ب ــد گاز مت ــش تولی ــا کاه ــع ب واق
ــل  ــد. عام ــی کن ــدا م ــش پی ــز افزای ــوراك نی خ
ــان  ــاخصی از راندم ــوان ش ــه  عن ــه ب ــک ک تفکی
ــی  ــرون تن ــرایط ب ــی در ش ــوده میکروب ــاخت ت س
ــه صــورت نســبتی از سوبســترای  مــی باشــد )5( ، ب
تجزیــه شــده بــه صــورت حقیقــی بــر حســب میلــی 
ــدت  ــول م ــده در ط ــد ش ــم گاز تولی ــه حج ــرم ب گ
انکوباســیون )24 یــا 48 ســاعت( تعریــف مــی شــود 
)26(. خــوراك هــای بــا عامــل تفکیــک بــاال بــه ایــن 
ــه  معنــی اســت کــه نســبت بیشــتری از مــاده تجزی
ــی وارد شــده اســت.  ــه داخــل تــوده میکروب شــده ب
بــرای خوراکــی هــای فاقــد تانــن یــا متعــارف دامنــه 
ــا 4/65 میلــی گــرم در  عامــل تفکیــک بیــن 2/74 ت
ــا،  ــت )5(. گازه ــده اس ــزارش ش ــر گ ــی لیت ــر میل ه
اســیدهای چــرب فــرار و تــوده میکروبــی محصــوالت 

ــتند. ــکمبه ای هس ــم ش ــی هض نهای
ــدازه  ــر ان ــان تخمی ــه در پای ــی ک ــول نهای ــر محص ه
ــم  ــواد هض ــوده ی م ــه ت ــتقیما ب ــده مس ــری ش گی

ــتگی دارد)23(. ــده بس ش
ــا تولیــد خالــص اســیدهای چــرب فــرار  تولیــد گاز ب
ــی)37( رابطــه خطــی  ــوده ی میکروب )25( و ســنتز ت
دارد. هرچنــد حجــم خالــص گاز تولیــد شــده بــه ازای 
ــده  ــان دهن ــده نش ــم ش ــترا هض ــد سوبس ــر واح ه

ــه  ــوان ب ــی ت ــا نم ــت، ام ــی اس ــم میکروب متابولیس
ــرای  ــه عنــوان یــک شــاخص ب تولیــد تجمعــی گاز ب
پتانســیل رشــد میکروبــی یــک خــوراك اتــکاء کــرد. 
ــد  ــد گاز و تولی ــزان تولی ــه اینکــه بیــن می باتوجــه ب
ــود دارد )5(  ــی وج ــتگی منف ــی همبس ــوده میکروب ت

ــود. کــه در ایــن مطالعــه ایــن رابطــه برقــرار ب
ــد گاز  ــزان تولی ــردن می ــیلو ک ــس از س در روز 21 پ
ــای  ــانس ه ــی و اس ــح باکتریای ــای تلقی ــار ه تیم
ــت  ــش یاف ــاهد افزای ــار ش ــه تیم ــبت ب ــی نس گیاه
امــا تــوده میکروبــی تولیــد شــده کاهــش  یافــت. این 
پدیــده مــی توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد  کــه مــاه ی 
آلــی تجزیــه شــده بــه جــای اینکــه بیشــتر به ســمت 
ــد  ــث تولی ــش رود باع ــی پی ــوده ی میکروب ــد ت تولی

ــود. ــتر میش ــرب و گاز بیش ــید چ اس

نتیجه گیری کلی

بــه طــور کلــی از دالیلــی کــه مــی تــوان بــرای عــدم 
ــی  ــای اسانس ــن ه ــی و روغ ــح باکتریای ــر تلقی تأثی
رزمــاری ، رازیانــه و زنیــان بــر ســیالژ ذرت ذکــر کــرد 
ــه برداشــت و خــرد کــردن  ایــن اســت کــه در مرحل
ذرت نهایــت دقــت بــه عمــل آمــده بالفاصلــه پــس از 
آن محصــول ســیلو گردید.همچنیــن فشــرده ســازی 
در حیــن عملیــات ســیلو کــردن بــه منظــور خــروج 
ــام  ــت انج ــت دق ــا نهای ــیالژ ب ــوس در س ــوای محب ه
ــه  ــد ب ــوارد بتوان ــن م ــت ای ــدم رعای ــاید ع ــد. ش ش
عنــوان جایگاهــی مناســب بــرای رشــد قــارچ و تأثیر 
تلقیــح باکتریایــی و روغــن  هــای اسانســی محســوب 

شــود.
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دکتر محسن کاظمی، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی تربت جام

چکیده

ــا در حــال  ــران و هــم در دنی ــرد آن هــم در ای ــد و کارب ــوده کــه تولی ــادن آتشفشــانی ب ــل اســتحصال از مع بنتونیــت از دســته خاك هــای رســی قاب
ــی  ــتال های سیلیس ــب کریس ــال ترکی ــن ح ــی در عی ــت ول ــده اس ــکیل ش ــی تش ــت موریلونیت ــای مون ــًا از کانی ه ــت عموم ــد. بنتونی ــش می باش افزای
ــژه کشــاورزی  ــع مختلــف به وی ــی از بنتونیــت در صنای ــه معــدن دیگــر متفــاوت باشــد. کاربردهــای متفاوت ــی ب موجــود در آن ممکــن اســت از معدن
ــی  ــرات منف ــش اث ــت کاه ــدر در جه ــین باین ــک توکس ــوان ی ــه عن ــتر ب ــاده بیش ــن م ــور از ای ــش دام و طی ــه در بخ ــت به طوری ک ــده اس ــزارش ش گ
ــعی  ــه س ــن مقال ــت. در ای ــده اس ــرده ش ــکار ب ــد، ب ــاق بیفت ــین ها اتف ــور آفالتوکس ــر حض ــت در اث ــن اس ــه ممک ــوراك ک ــود در خ ــای موج آلودگی ه

ــود.  ــث ش ــور بح ــژه دام و طی ــف به وی ــع مختل ــت در صنای ــردی بنتونی ــای کارب ــه جنبه ه ــا کلی ــت ت ــده اس ش
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Bentonite

بنتونیت و جنبه های کاربردی آن

مقدمه

ــاختار  ــه س ــوده ک ــی ب ــاده رس ــک م ــت ی بنتونی
ــکیل  ــونده تش ــورم ش ــای مت ــته کانی ه آن از دس
ــی مونتموریلونیــت  ــًا  از کان شــده اســت کــه عمدت
و بــه مقــدار کمــی بیدلیــت تشــکیل شــده اســت. 
ــاخت  ــی و دگرس ــر هوازدگ ــر اث ــب ب ــت اغل بنتونی
خاکســترهای آتشفشــانی )در حضــور آب( تشــکیل 
می شــود و ســنگ منشــأ آن هــا اکثــراً بازیــک مــی 
باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه بنتونیــت یــک ترکیبــی 
اســت کــه بــه مــرور زمــان و در طبیعــت به صــورت 
ــه  ــباهتی ک ــل ش ــود و به دلی ــد می ش ــی تولی طبیع
بیــن آن و ذرات تشــکیل دهنــده خــاك وجــود دارد 
ــتفاده از آن  ــه اس ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــن ب بنابرای
بــه عنــوان یــک افزودنــی مشــکلی بــرای دام و یــا 
ــرف  ــه مص ــد. تاریخچ ــته باش ــراف داش ــط اط محی
ــردد  ــر می گ ــالدی ب ــال 1800 می ــه س ــت ب بنتونی
به طوری کــه اولیــن بــار به صــورت تجــاری در 
ــد  ــال 1888 تولی ــکا در س ــگ آمری ــت وایومین ایال
دکتــر  و  و همــکاران، 1932(   Heathman( شــد 
ــن  ــی، اولی ــهور آمریکای ــناس مش ــت، زمین ش نای
ــن  ــر روی ای ــت )Taylorite( را ب ــام تیلوری ــار ن ب
ــال  ــکا در س ــور آمری ــت. کش ــی گذاش ــاك رس خ
ــا  ــت در دنی ــده بنتونی ــد کنن ــن تولی 2014، بزرگتری
ــام دوم  ــن در مق ــور، چی ــن کش ــد از ای ــوده و بع ب
ــکاران،  ــرار دارد )Maxim و هم ــی ق ــد جهان تولی
ــران،  ــت در ای ــد بنتونی ــی تولی ــهم جهان 2016(. س
اندکــی بیشــتر از 2/5 درصــد کل می باشــد. از 
ــیاری  ــی در بس ــک افزودن ــوان ی ــه عن ــت ب بنتونی
ــه  ــت. به طوری ک ــده اس ــتفاده ش ــات اس از مطالع
گــزارش شــده کــه از بنتونیــت می تــوان بــه 
میــزان 0/3-0/05 درصــد یــک خــوراك کامــل جهت 
ــود در  ــینی موج ــای مایکوتوکس ــش آلودگی ه کاه
ــه  ــر اینک ــی دال ب ــود. مقاالت ــتفاده نم ــوراك اس خ
ــردد  ــه گ ــوراك دام اضاف ــه خ ــت ب ــدر بنتونی چق
تــا آســتانه تحمــل حیوانــات تعییــن گــردد، هنــوز 
ــف  ــات مختل ــی در مطالع ــت ول ــده اس ــر نش منتش
ــره در  ــد جی ــزان 10-0/2 درص ــه می ــت ب از بنتونی
حیوانــات مختلــف )نشــخوارکنندگان، طیــور و 
ــدف  ــت. ه ــده اس ــتفاده ش ــزل آال( اس ــی ق ماه
ــت  ــت بنتونی ــی اهمی ــه بررس ــن مقال ــه ای از ارائ

حــوزه  در  به ویــژه  آن  کاربــردی  جنبه هــای  و 
دامپــروری می باشــد. 

ویژگی بنتونیت

بنتونیــت،  مهمتریــن جــزء فعــال موجــود در 
مونــت موریلونیــت دی اکتاهــدرال از کانی هــای 
 70 از  بیشــتر  باشــد.  مــی  اســمکتیت  گــروه 
درصــد بنتونیــت از اســمکتیت، کمتــر از 10 درصــد 
ــز و  ــد کوارت ــر از 4 درص ــپات و کمت ــال و فلدس اوپ
ــا دارای  ــت. بنتونیت ه ــده اس ــکیل ش ــیت تش کلس
ــی  ــا کاتیون های ــوده و ب ــوی ب ــه ق الکترونگاتیویت
جــا  آن  حفره هــای  در  کــه   Na  ،K  ،Mg مثــل 
ــود  ــد. وج ــادل در می آین ــت تع ــه حال ــد، ب گرفته ان
بــار الکتریکــی منفــی و نیــز پیوندهــای سســت بین 
ــار  ــث انتش ــیلیکات، باع ــوم و س ــای آلومینی الیه ه
ــکیل  ــواد تش ــود. م ــت در آب می ش ــیع بنتونی وس
دهنــده بنتونیــت به طــور متوســط عبارتنــد از 
ــد  ــد Al2O3، 6 درص ــد SiO2، 16/3 درص 66/9 درص
 1/8 ،Na2O 2/6 درصــد ،Fe2O3 3/3 درصــد،H2O
MgO، 0/48 درصــد  CaO، 1/5 درصــد  درصــد 
K2O و 0/12 درصــد TiO2 بــوده و فرمــول شــیمیایی 
ــد  ــورت Al2O34SiO2H2O می باش ــه ص ــی آن ب کل
ــده  ــزارش ش ــطح گ ــی، 1373(. س ــازی و قربان )حج
بــرای عناصــر ســنگین از قبیــل ســرب، ارســنیک، 
مختلــف،  بنتونیت هــای  در  جیــوه  و  کادمیــوم 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــان گ ــیه اطمین ــر از حاش کمت
ــا  ــز ب ــودری ری ــت پ ــده حال ــه ش ــت تهی بنتونی
ــره،  ــوه ای تی ــفید، قه ــاوت س ــای متف ــگ ه رن
صورتــی و ... )اغلــب متمایــل بــه خاکســتری( 
ــر  ــرم در لیت ــی آن 892 گ ــی حجم ــد. چگال می باش
pH تقریبــی آن 9/2 می باشــد. نتایــج  بــوده و 
ــوع  ــه ن ــدازه ذرات س ــری ان ــه اندازه گی ــوط ب مرب
بنتونیــت، نشــان داد کــه بیشــتر از 60 درصــد 
بنتونیــت، قطــر کمتــر از 50 میکرومتــر را داشــته و 
13 درصــد آن نیــز قطــری کمتــر از 10 میکرومتــر را 
ــوا  ــدن آن در ه ــق ش ــیل معل ــد. پتانس دارا می باش
)dusting potential( معــادل 6/3 گــرم در هــر متــر 
ــت  ــاتی فعالی ــی گزارش ــد. ط ــوا می باش ــب ه مکع
و  مخلوط هــا  پیــش  در  بنتونیــت  باندکنندگــی 
ــدار  ــاه پای ــب 6 و 3 م ــه ترتی ــی ب ــای دام خوراك ه

بــود. ســدیم و کلســیم موجــود در بنتونیــت، جــزء 
عناصــر یونــی قابــل تعویــض بــوده کــه منجــر بــه 
ــی بنتونیــت می شــود  افزایــش ظرفیــت تبــادل یون
)Patel و همــکاران، 2007(. بنتونیــت ترکیبــی از 
ــوان  ــن نمی ت ــوده بنابرای ــف ب ــای مختل مینرال ه
ــت  ــر گرف ــرای آن در نظ ــخصی ب ــی مش وزن ملکول
ــاده  ــن م ــن ای ــکاران، 2016(، بنابرای )Maxim و هم
ــرار داده  ــی ق ــأ بیولوژیک ــا منش ــواد ب ــروه م در گ
می شــود. بنتونیــت طبیعــی، زمانــی کــه درون 
ــه 10-8 حفــظ  ــه میگــردد، pH آن در دامن آب اضاف
می شــود و در مجمــوع نامحلــول در آب و ســایر 
ــوص  ــد. وزن مخص ــر می باش ــی دیگ ــای آل حالل ه
بنتونیــت 2/7-2 می باشــد )Uddin و همــکاران، 
ــت از  ــر بنتونی ــای دیگ ــی از ویژگی ه 2008(. برخ
 specific surface( قبیل انــدازه ذرات، ســطح ویــژه
ــورم  ــی مت ــی و ویژگ ــادل یون ــت تب area(، ظرفی
ــتخراج  ــع اس ــه منب ــتگی ب ــدن آن در آب، بس ش
ــتخراج دارد  ــس از اس ــرآوری پ ــت و ف ــده بنتونی ش
)Karnland، 2010(. بنتونیــت در ســایزهای مختلفــی 
)عمدتــًا 5-2/5 میلیمتــر( به فــروش می رســد و 
در برخــی مــوارد بــا مــش 10 )2000 میکرومتــر( نیــز 

تولیــد می گــردد. 

تحقیقات در زمینه بنتونیت و کاربرد آن

ــان داده  ــن نش ــی از محققی ــات برخ ــج آزمایش نتای
کــه اســتفاده از ســطح دو درصــد بنتونیــت فــرآوری 
ــر  ــری ب ــت تأثی ــا کولینوپتیولی ــده ی ــده و نش ش
ــطوح  ــل از س ــی حاص ــروژن آمونیاک ــت نیت غلظ
ــکمبه در  ــه در ش ــل تجزی ــن قاب ــف پروتئی مختل
شــرایط آزمایشــگاهی نداشــته، امــا چهــار درصد آن 
به طــور مؤثــری غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی را 
ــیون  ــس از انکوباس ــه پ ــاعات اولی ــًا در س خصوص
ــن  ــا باالرفت ــر ب ــن اث ــه ای ــت، ک ــش داده اس کاه
میــزان تجزیه پذیــری پروتئیــن افزایــش یافــت. بــا 
ــد  ــار درص ــطح چه ــتفاده از س ــیر، اس ــن تفاس ای
بنتونیــت فــرآوری شــده یــا کولینوپتیولیــت بــرای 
در  آمونیاکــی  مســمومیت  از  جلوگیــری 
نشــخوارکنندگان توصیــه شــده اســت )آقاشــاهی و 
ــه از  ــت ک ــادر اس ــت ق ــکاران، 1385(. بنتونی هم
ــژك دار،  ــوزوآی م ــت پروت ــه در حرک ــق مداخل طری
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فعالیــت آن هــا را کاهــش داده و همچنیــن، بــه دلیــل 
داشــتن ســطح گســترده و وجــود بــار الکتریکــی در 
دســتگیری  نــرخ  اســت  قــادر  ســطح،  ایــن 
باکتری هــا را توســط پروتــوزوآ کاهــش داده و در 
ــع  ــی را در مای ــی و قارچ ــت باکتریای ــه جمعی نتیج
 ،Wallace and Newbold( ــد ــش ده ــکمبه افزای ش
1991(. Baldi و همــکاران )1994( گــزارش کردنــد 
ــه  ــه جیــره پای کــه افــزودن 2/9 درصــد بنتونیــت ب
گاوهــای فیســتوالگذاری شــده کــه 20 درصــد 
ــرم اوره در  ــه و 50 گ ــد علوف ــیلوی ذرت، 80 درص س
روز دریافــت می کردنــد، باعــث کاهــش غلظــت 
نیتــروژن آمونیاکــی شــکمبه و پیــک نیتــروژن 
ــد. Trckova و  ــا گردی ــکمبه آن ه ــی در ش آمونیاک
همــکاران )2004( گــزارش کردنــد کــه توانایــی جذب 
بنتونیــت ســدیم، مربــوط بــه ســاختار ســه الیــه ای 
ــا را  ــی یون ه ــذب داخل ــی ج ــه توانای ــوده ک آن ب
افزایــش می دهــد. بنتونیت هــا توانایــی جــذب 
و   Katsumata( باکتری هــا  و  ســنگین  فلــزات 
و   )2003 همــکاران،  و   Hassen 2003؛  همــکاران، 
و   Pulsipher( تغذیــه ای  و ضــد  عوامــل ســمی 
همــکاران، 1994( را دارنــد. توصیــه شــده اســت کــه 
ــد  ــتر از 0/3-0/05 درص ــزان بیش ــه می ــت ب از بنتونی
منفــی  اثــرات  کاهــش  جهــت  در  جیــره 
 ،EFSA( ــود ــتفاده نش ــتر اس ــین ها، بیش آفالتوکس
2011(. اضافــه کــردن 2 درصــد بنتونیــت کلســیم بــه 
جیــره جوجه هــای گوشــتی منجــر بــه بهبــود 
ــطح  ــه س ــی زمانی ک ــد ول ــا گردی ــرد آن ه عملک
ــت،  ــش یاف ــد افزای ــه 10-5 درص ــره ب ــت جی بنتونی
عملکــرد جوجــه هــا رو بــه کاهــش گذاشــت )Day و 
ــا 3  ــر، 1/5 ی ــه ای دیگ ــکاران، 1970(. در مطالع هم
بنتونیــت  از  خروس هــا  جوجــه  جیــره  درصــد 
ــر  ــد منج ــطح 3 درص ــه س ــد به طوری ک ــتفاده ش اس
بــه افزایــش وزن، افزایــش مصــرف خــوراك و بهبــود 
ــکاران، 2010(.  ــد )Katouli و هم ــد گردی ــرخ رش ن
Pasha و همــکاران )2008( نشــان دادنــد کــه مصــرف 
ــز  ــره و نی ــد جی ــطح 0/5 و 1 درص ــت در س بنتونی
ــدن و  ــش وزن ب ــه افزای ــر ب ــتیک، منج ــید اس اس
تجزیه پذیــری  نیــز  و  شــد  خــوراك  مصــرف 
بازدهــی مصــرف پروتئیــن  پروتئیــن جیــره و 
به طــور معنــی داری افزایــش یافــت. Tauquir و 
ــت در  ــردن بنتونی ــه ک ــا اضاف ــکاران )2001( ب هم
و 4/5 درصــد جیــره، شــاهد  ســطح 2/5، 3/5 
ــه تغییراتــی در مصــرف خــوراك و افزایــش  هیچگون
ــر  ــطوح پایین ت ــا در س ــد ام ــا نبودن ــه ه وزن جوج
ــت.  ــود یاف ــوراك بهب ــرف خ ــی مص ــرف، بازده مص
ــطح  ــت )در س ــری از بنتونی ــرات متغای ــه اث هیچگون
0/5 درصــد( کــه منجــر بــه کمبــود مــاده مغــذی در 
بــدن جوجــه هــای گوشــتی شــود، مشــاهده نشــد، 
ــش  ــا افزای ــوراك و وزن آنه ــرف خ ــوض مص در ع
یافــت )Southern و همــکاران، 1994(. همچنیــن 
اضافــه کــردن 5 درصــد بنتونیــت در جیــره جوجــه 
ــا  ــرد آنه ــر عملک ــری ب ــر متغای ــتی، تأثی ــای گوش ه
نداشــت )lon-wo and Gonzalez، 1991(. اضافــه 
کــردن بنتونیــت در ســطح 2/5 درصــد جیــره، 

تأثیــری بــر ضریــب تبدیــل غذایــی و افزایــش وزن 
اضافــه   .)1985  ،Salmon( نداشــت  بوقلمون هــا 
ــره و  ــد جی ــطح 1/5 درص ــت در س ــردن بنتونی ک
کمتــر از آن باعــث ایجــاد اثــرات متغایــر بــر میــزان 
مــرگ و میــر، میــزان تخمگــذاری و ضریــب تبدیــل 
و   Ali( گردیــد  تخمگــذار  طیــور  در  غذایــی 
ــرد  ــی کارب ــن در آزمایش ــکاران، 1994(. همچنی هم
ــه  ــر ب ــره منج ــد جی ــطح 4-1 درص ــت در س بنتونی
کاهــش رنــگ زرده تخــم مــرغ شــده و تولیــد تخــم 
ــتحکام  ــا اس ــت ام ــش داش ــه کاه ــل ب ــرغ تمای م
پوســته افزایــش یافــت )Vogt، 1992(. اضافــه 
ــور  ــره طی ــه جی ــت ب ــد بنتونی ــردن 1 و 1/5 درص ک
تخمگــذار منجــر بــه بهبــود عملکــرد تولیــد تخــم 
 ;1998  ،Bhatti and Sahota( گردیــد  آنهــا  در 
Tauqir و همــکاران، 2000(. تولیــد تخــم مــرغ و وزن 
ــت )1/5-3/5  ــرف بنتونی ــر مص ــت تأثی ــور تح طی
ــا  ــت، ام ــرار نگرف ــره( ق ــک جی ــاده خش ــد م درص
بــاالی  در ســطوح  مصــرف خــوراك  بازدهــی 
 Inal( بنتونیــت، اندکــی تمایــل بــه افزایــش داشــت
ــه  ــر ب ــت منج ــرد بنتونی ــکاران، 2000(. کارب و هم
ــده و  ــرغ ش ــم م ــدازه تخ ــدن و ان ــش وزن ب افزای
یافــت  میــزان آب در مدفــوع آن هــا کاهــش 
جیــره  کــردن  مکمــل   .)1966  ،Quisenberry(
ــا 1 درصــد بنتونیــت، تأثیــری  گاوهــای هلشــتاین ب
ــت )Aguilera و  ــره نداش ــم جی ــت هض ــر قابلی ب
ــه  ــر پای ــره ب ــردن جی ــل ک ــکاران، 2009(. مکم هم
کنجالــه هســته خرمــا بــا بنتونیــت )2%(، اثــر قابــل 
مالحظــه ای بــر تخمیــر شــکمبه نداشــت. در 
ــد و  ــر تولی ــری ب ــت تأثی ــری، بنتونی ــه دیگ مطالع
ــیدهای  ــت اس ــکمبه و غلظ ــیر، pH ش ــت ش کیفی
چــرب فــرار شــکمبه نداشــت امــا غلظــت نیتــروژن 
هضــم  قابلیــت  و  محیــط شــکمبه  آمونیاکــی 
ــت )Gulsen و  ــش یاف ــره کاه ــام جی ــن خ پروتئی
همــکاران، 2000(. مکمــل کــردن جیــره بــا بنتونیــت 
ــره  ــیدوز در ب ــاد اس ــع ایج ــطح 2 درصــد، مان در س
ــد )Ha and Emerick، 1984(.  بنتونیــت  هــا نگردی
و  شــکمبه ای  تخمیــر  عملکــرد،  بــر  تأثیــری 
اســیدهای چــرب فــرار نداشــت، امــا قابلیــت هضــم 
زمانی کــه بنتونیــت در ســطح 0/6 و 1/2 درصــد 
 Fisher and( ــت ــش یاف ــد، کاه ــه ش ــره اضاف جی
 ،Galyean and Chabot( ــن MacKay، 1983(. گالی
1983( هیــچ اثــر معنــی داری در ارتبــاط بــا قابلیــت 
ــه  ــاال زمانی ک ــبی ب ــواد خش ــره دارای م ــم جی هض
بنتونیــت در ســطح 3 درصــد اضافــه شــد، مشــاهده 
ــد،  ــطح 2 درص ــت در س ــرف بنتونی ــد. مص نکردن
ــت )Mohini و  ــاله ها نداش ــد گوس ــر رش ــری ب تأثی
همــکاران، 1999(. امــا بنتونیــت در ســطح 2 درصــد 
ــاله های  ــه گوس ــن وزن روزان ــش میانگی ــث افزای باع
 .)2007 همــکاران،  و   Berthiaume( گردیــد  نــر 
ــه  ــت ب ــد بنتونی ــردن 5 درص ــه ک ــن اضاف همچنی
جیــره گوســاله ها منجــر بــه تحریــک رشــد آن هــا 
گردیــد )Losada و همــکاران، 1976(. مکمــل کــردن 
ــت در  ــا بنتونی ــیدوزی ب ــت اس ــره دارای ظرفی جی
ــد  ــود تولی ــه بهب ــر ب ــد، منج ــا 3 درص ــطح 2 ی س

Downer-( ــر ــندرم گاو زمین گی ــش س ــیر و کاه ش
cow syndrome( شــده و نیــز ســطح کلســیم، 
 ،Slanina( ــت ــود یاف ــون بهب ــیم خ ــفر و پتاس فس
ــا 10  ــطح 5 ی ــت در س ــردن بنتونی ــه ک 1974(. اضاف
ــود  ــره کمب ــی جی ــه چرب ــره زمانی ک ــد جی درص
ــی  ــیر، چرب ــد ش ــش تولی ــه افزای ــر ب ــت، منج داش
شــیر و اســتات شــکمبه ای گردیــد )Rindsig و 
همــکاران، 1969(. در مطالعــه ای دیگــر، کاربــرد 
ــه  ــه میــزان 0/5 درصــد جیــره منجــر ب بنتونیــت ب
جــذب برخــی از عناصــر ســنگین موجــود در جیــره 
میــزان  به طوری کــه  گردیــد،  کادمیــوم  مثــل 
انباشــتگی ایــن عنصــر در بافت هــای بــدن کاهــش 
یافتــه و متعاقبــًا دفــع آن از طریــق مدفــوع افزایش 
یافــت )Yu( )Xu(. مکمــل کــردن جیــره بــا 2 
درصــد بنتونیــت، تأثیــری بــر عملکــرد و یــا 
و  گوشــت  )قرمــزی  بره هــا  گوشــت  کیفیــت 
ــت )Jeronimo و  ــرب( نداش ــیدهای چ ــل اس پروفی
ــد  ــا 4 درص ــردن 2 ی ــه ک ــکاران، 2010( اضاف هم
ــب  ــوراك، ضری ــرف خ ــود مص ــث بهب ــت باع بنتونی
تبدیــل غذایــی و برخــی پارامترهــای خونــی گردیــد 
)Khadem و همــکاران، 2007(. اضافــه کــردن 3 
ــذار  ــان تخمگ ــره مرغ ــه جی ــت ب ــد بنتونی درص
منجــر بــه کاهــش عنصــر تالیــم در کل تخــم مــرغ 
ــد )Grudnik و  ــه گردی ــع آن در ماهیچ ــز تجم و نی
همــکاران، 2007(. در مطالعــه دیگــری بنتونیــت 
منجــر بــه کاهــش میــزان تجمــع جیــوه در 
و   Cabanero( گردیــد  جوجه هــا  بافت هــای 
ــه  ــر ب ــت منج ــن بنتونی ــکاران، 2005(. همچنی هم
کاهــش ســطح ذخیــره شــده کادمیــوم و کــروم در 
ــکاران، 2008(.  ــد )Srebocan و هم ــا گردی جوجه ه
ــت  ــط کش ــک محی ــه ی ــت ب ــردن بنتونی ــه ک اضاف
و  بیوتــن  ویتامین هــای  دارای  آزمایشــگاهی 
پنتوتنیــک اســید، تأثیــری بــر جــذب ایــن 
ویتامین هــا در محیــط کشــت نداشــت. اســتفاده از 
بنتونیــت در دامنــه 2-1 درصــد جیــره بــرای مرغان 
ــت  ــد گوش ــت تولی ــه جه ــوری ک ــذار و طی تخمگ
ــر  ــد و بی خط ــد مفی ــوند، می توان ــداری می ش نگه
ــا  ــره ب ــردن جی ــل ک ــه مکم ــد ک ــر چن ــد، ه باش
بنتونیــت )0/5 درصــد( فراهمــی منیزیــم را در 
ــن  ــش داد. همچنی ــد، کاه ــال رش ــای در ح جوجه ه
بنتونیــت منجــر بــه کاهــش مــواد دارویــی و 
ــره  ــده در جی ــرده ش ــکار ب ــتات های ب کوکسیدیواس
در  بنتونیــت  می رســد  به نظــر  گردیــد. 
ــر باشــد هــر چنــد  ــل تحمل ت نشــخوارکنندگان قاب
می باشــد  نقیــض  و  ضــد  هــا  یافتــه  کــه 
ــد  ــا 3 درص ــره ب ــردن جی ــل ک ــه مکم به طوری ک
بنتونیــت تأثیــری بــر قابلیــت هضــم جیــره 
ــد  ــتفاده از 0/6 درص ــس اس ــا بالعک ــت ام نگذاش
ــه کاهــش قابلیــت هضــم جیــره  بنتونیــت منجــر ب
آال،  قــزل  مثــل  ســردابی  ماهیــان  گردیــد. 
می تواننــد بنتونیــت را تــا ســطح 2/5 درصــد 
ــر  ــرات متغایــری ب ــدون اینکــه اث تحمــل نماینــد ب
ــه  ــد ک ــر چن ــد، ه ــته باش ــودات داش ــن موج ای
ــد.  ــی باش ــدود م ــان مح ــه ماهی ــات در زمین مطالع

ــدرت غبارکنندگــی بنتونیــت در  علیرغــم اینکــه ق
هــوا زیــاد می باشــد، مــوردی در ارتبــاط بــا 
مســمومیت افــراد در معــرض ذرات معلــق بنتونیــت 
در هــوا گــزارش نشــده اســت. در مطالعــه ای،  
بنتونیــت ســدیم )0/3 درصــد( بــه جیره هــای 
ــه  ــین B1 اضاف ــرم آفالتوکس ــاوی 2500 میکروگ ح
ــش  ــه کاه ــر ب ــت منج ــه بنتونی ــد، به طوری ک گردی
اثــرات منفــی ایــن نــوع از آفالتوکســین ها در 
و   Miazzo( شــد  رشــد  حــال  در  جوجه هــای 
همــکاران، 2005(. اضافــه کــردن آفالتوکســین 
ــون  ــفر خ ــیم و فس ــطوح کلس ــش س ــث کاه باع
گردیــد به طوری کــه در ادامــه مکمــل کــردن 
جیــره بــا بنتونیــت در ســطح 0/25 یــا 0/5 درصــد، 
ــا در  ــن مینرال ه ــطح ای ــود س ــث بهب ــدداً باع مج
خون شــد )Eraslan و همــکاران، 2005(. بســیاری از 
ــرات منفــی  ــد کاهــش اث مطالعــات دیگــر نیــز مؤی
ــه جیــره  ــه کــردن آفالتوکســین ها ب ناشــی از اضاف
ــه  ــا اضاف ــی ب ــرات منف ــن اث ــه ای ــود ک ــا ب جوجه ه
به طــور  آن هــا  جیــره  بــه  بنتونیــت  کــردن 
 ،Chaturvedi and Singــت ــش یاف ــی داری کاه معن
Manafi و همــکاران، 2009(. در مطالعــه ای   2004;

دیگــر، اضافــه کــردن 1/2 درصــد بنتونیــت ســدیم 
 55( B1 ــین ــره دارای آفالتوکس ــه جی ــیم ب ــا کلس ی
ــای  ــره( در گاوه ــرم جی ــر کیلوگ ــرم در ه میکروگ
شــیری، منجــر بــه کاهــش دفــع آن از طریــق شــیر 
ــه  ــه طوری ک ــکاران، 2004( ب ــد )Diaz و هم گردی
ــوع  ــا ن ــه ب ــدیمی در مقایس ــت س ــع بنتونی مناب
ورود  جلــوی  مؤثرتــر  و  بیشــتر  آن،  کلســیمی 
ــج مشــابهی  ــه شــیر گرفــت. نتای آفالتوکســین را ب
 )2004( Bluthgen and Schwertfeger نیــز توســط
ــز  ــل Veldman )1992( نی ــری مث ــن دیگ و محققی
ــزارش  ــوارد گ ــر م ــت. در  اکث ــده اس ــزارش ش گ
ــر  ــت منج ــرد بنتونی ــن، کارب ــط محققی ــده توس ش
بــه کاهــش اثــرات منفــی مســمومیت های ناشــی از 
ــور  ــوك و طی ــد )خ ــره گردی ــین ها در جی آفالتوکس
مطالعــات  اغلــب  در  نشــخوارکنندگان(.  و 
آزمایشــگاهی نیــز اثــر بنتونیــت بــر کاهــش 
ــا  ــت ام ــیده اس ــات رس ــه اثب ــین ها ب آفالتوکس
ــت در  ــط بنتونی ــین توس ــذب آفالتوکس ــدرت ج ق
قــدرت  از  متفــاوت  آزمایشــگاهی  محیط هــای 
ــر روی دام  جــذب آن در آزمایشــات انجــام شــده ب
ــت  ــذب بنتونی ــدرت ج ــه ق ــوده به طوری ک ــده ب زن
ــوارش  ــین ها در محیــط دســتگاه گ ــرای آفالتوکس ب
کشــت  محیط هــای  بــه  نســبت  حیــوان 
کــه  اگرچــه  می باشــد.  کمتــر  آزمایشــگاهی، 
هیچگونــه اطالعــات خاصــی در ارتبــاط بــا آســتانه 
ــی  ــدارد ول ــود ن ــره وج ــت در جی ــل بنتونی تحم
به نظــر می رســد کــه اســتفاده از بنتونیــت در 
ــان  ــرای مرغ ــل، ب ــوراك کام ــد خ ــه 2-1 درص دامن
تخمگــذار و طیــوری کــه بــا هــدف تولیــد گوشــت 
ــد.  ــر باش ــد و بی خط ــوند، مفی ــرورش داده می ش پ
ــور  ــر طی ــذار در براب ــور تخمگ ــه طی ــد ک ــر چن ه
ــت در  ــردن بنتونی ــه ک ــه اضاف ــبت ب ــتی نس گوش
پارامترهــای  باشــد  قــرار  زمانی کــه  جیــره 

بگیــرد،  قــرار  مدنظــر  حیــوان  عملکــردی 
اضافــه  مطالعــه ای  در  می باشــند.  حســاس تر 
کــردن یــک نــوع بنتونیــت )32 گــرم در روز( تولیــد 
شــده در ایــران بــا عنــوان تجــاری زریــن باینــدر به 
ــا خــوراك آلــوده  جیــره گوســفندان بلوچــی کــه ب
بــه آفت کــش فوزالــون تغذیــه شــده بودنــد، 
ــیر  ــه ش ــش ب ــن آفت ک ــش ورود ای ــه کاه ــر ب منج
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــن دام ه ــرد ای ــد و عملک ــا ش آنه
ــت )kazemi و همــکاران،  ــود یاف تیمــار شــاهد بهب
ــف،  ــات مختل ــج مطالع ــه نتای ــتناد ب ــا اس 2017( . ب
حداقــل قــدرت جــذب بنتونیــت معــادل 100 
گــرم  هــر  ازای  بــه  آفالتوکســین  میلی گــرم 
بنتونیــت می باشــد. بنتونیــت را بــه جهــت افزایــش 
ظرفیــت تبــادل یونــی آن می تــوان بــا مــواد 
مختلــف از جملــه اســید فــرآوری نمــود )Caglar و 
همــکاران، 2013(.  بیشــترین کاربــرد بنتونیــت 
توســط آمریکایی هــا، اســتفاده در مــواد شــوینده و 
ــکاران،  ــد )Maxim و هم ــا می باش ــفید کننده ه س
لــوازم  ســاخت  در  همچنیــن  بنتونیــت   .)2016
دارویــی،  صنایــع  خمیردنــدان،  آرایشــی، 
تصفیــه  چربی هــا،  و  روغن هــا  تصفیه کننــده 
مضــر  اثــرات  خنثی ســازی  جهــت  فاضــالب، 
جلبک هــا در ســطح آب و صنایــع ریخته گــری 
نیــز بــکار بــرده می شــود. همچنیــن از بنتونیــت در 
غــذای انســان ها جهــت جلوگیــری از اثــرات مضــر 
اســت  شــده  اســتفاده  نیــز  آفالتوکســین ها 
)Elmore و همــکاران، 2014(. بنتونیــت ســدیم قــادر 
ــی  ــز م ــود نی ــر وزن خ ــا 5 براب ــذب آب ت ــه ج ب
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــن توصی ــی از محققی ــد. برخ باش
ــت و  ــل بنتونی ــاذب مث ــواد ج ــی م ــتفاده از برخ اس
ــاالی  ــزان ب ــمیت می ــش س ــرای کاه ــت، ب زئولی
ــد  ــد مفی ــکمبه می توان ــی در ش ــروژن آمونیاک نیت
ــر  ــد در اث ــوم می توانن ــای آمونی ــرا یون ه ــد، زی باش
ــاختمان  ــاذب، وارد س ــواد ج ــا م ــی ب ــادل یون تب
آن هــا شــوند.  بــا گذشــت زمــان، ایــن یون هــا بــه 
ــا  ــتفاده میکروب ه ــورد اس ــده و م ــج آزاد ش تدری
قــرار می گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب از تجمــع 
احتمــال  و  شــده  کاســته  کبــد  در  آمونیــاك 
مســمومیت آمونیاکــی در دام کاهــش می یابــد. 
ــت  ــاك ظرفی ــذب آمونی ــواد در ج ــن م ــه ای البت
ــه  ــه ب ــا توج ــد )Olplen، 1972(. ب ــدودی دارن مح
ــی از  ــی در برخ ــادل کاتیون ــت تب ــودن ظرفی ــاال ب ب
مــواد جــاذب به ویــژه بنتونیــت، باعــث شــده اســت 
ــه  ــر را در تغذی ــک باف ــش ی ــواد نق ــن م ــه ای ک
نشــخوارکنندگان ایفــا کننــد. بــه دلیــل دارا بــودن 
ظرفیــت تبــادل یونــی بیــن یون هــای مــواد 
جــاذب بــا یــون هیــدروژن، ایــن مــواد بــه عنــوان 
ــرایط  ــودن ش ــم نم ــا فراه ــرده و ب ــل ک ــر عم باف
مناســب، باعــث حفــظ pH محیــط شــکمبه در حــد 
 pHــادل ــه تع ــر چ ــوند. ه ــادل می ش ــال و متع نرم
ــم و  ــه هض ــادر ب ــد، دام ق ــتر باش ــکمبه بیش در ش
ــطه  ــم به واس ــی متراک ــواد خوراک ــتر م ــر بیش تخمی
ــازده  ــًا ب ــوده و نهایت ــا ب ــتر میکروب ه ــت بیش فعالی
هضــم میکروبــی در شــکمبه بهبــود خواهــد یافــت 

)نیکخواه و همکاران، 1379(.

نتیجه گیری

بــا جمع بنــدی مــوارد مربــوط بــه مطالعــات مختلف، 
ــی  ــای دام ــرف فرآورده ه ــه مص ــد ک ــر می رس به نظ
ــا از  ــره آن ه ــه در جی ــی ک ــده از حیوانات ــه ش تهی
ــرات  ــد اث بنتونیــت اســتفاده شــده باشــد، نمی توان
ــته  ــان ها داش ــالمت انس ــر س ــی ب ــر و منف متغای
ــر  ــی ب ــی مبن ــه گزارش ــن هیچگون ــد. همچنی باش
ــر اســتفاده  ــا چشــمی در اث تحریــکات پوســتی و ی
ــز  ــت و نی ــده اس ــر نش ــت منتش ــا بنتونی و کار ب
ــت در  ــدن ذرات بنتونی ــق ش ــدرت معل ــم ق علیرغ
هــوا، گزارشــی مبنــی بــر تحریــک تنفســی در اثــر 
ــزارش  ــوا گ ــت در ه ــق بنتونی ــاق ذرات معل استنش
نشــده اســت. گزارشــات متعــددی نیــز در خصــوص 
ــمی  ــرات س ــش اث ــت کاه ــت در جه ــرد بنتونی کارب
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــر ش ــین ها منتش آفالتوکس
ــا  ــه ب ــردد ک ــه می گ ــور توصی ــداران کش ــه دام ب
ــه  ــادی ک ــت زی ــرات مثب ــات و اث ــه تحقیق ــه ب توج
ــورت  ــه دام ص ــت در تغذی ــرد بنتونی ــه کارب در زمین
ــن محصــول  ــه تولیــد ای ــا توجــه ب گرفتــه و نیــز ب
ــتای  ــا ارزش در راس ــاده ب ــن م ــورمان، از ای در کش
افزایــش عملکــرد دام هــای خــود اســتفاده نماینــد.
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ســود گوشــت قرمــز بــرای دامــدار یــک درصــد و بــرای 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــد مقدس ــن( احم ــارس 23 فروردی ــد )ف دالل 20 درص
کشــاورزی خبرگــزاری فــارس، در پاســخ بــه اینکــه اخیــراً شــاهد افزایــش قیمــت گوشــت گوســاله 
در بــازار هســتیم و آیــا علــت ایــن امــر افزایــش قیمــت از ســوی گاوداری هــا اســت کــه او بــا رد 
ایــن موضــوع گفــت:  در ســال 95، بــا آنکــه قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو گوســاله بــرای مــا 10 
ــم و  ــان فروختی ــزار توم ــی 10ه ــان و کیلوی ــا زی ــال آن را ب ــاه از س ــود، 10 م ــان ب ــزار و 300 توم ه
تنهــا دو مــاه پایانــی ســال بــه 11 هــزار تومــان رســید.وی اضافــه کــرد: قیمــت گوســاله زنــده هــر 
ــا اندکــی  ــر ب ــه دو براب ــد ب چقــدر کــه باشــد، پــس از کشــتار و محاســبه هزینه هــای جانبــی بای
افزایــش برســد و در نهایــت کیلویــی 26 هــزار تومــان بــه مغــازه  دار و 30 هــزار تومــان بــه دســت 
مصرف کننــده برســد، امــا ســوال اینجاســت کــه چــرا اکنــون بــه قیمــت حــدود 38 هــزار تومــان 
ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــا ص ــوی گاوداری ه ــی از س ــش قیمت ــچ افزای ــه هی ــی ک ــیده، در صورت رس
رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی بایــد نســبت بــه افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی از جملــه گوشــت 
ــی  ــه  جانب ــقات و هزین ــام مش ــرد:  تم ــح ک ــد، تصری ــرج دهن ــه خ ــتری ب ــیت بیش ــز حساس قرم
ــه استرســی بیشــترین  ــدون هیــچ گون ــه راحتــی ب ــرای تولیدکننــده اســت، امــا دالل ب تولیــد، ب

ســهم را می بــرد و بــه گونــه ای تنظیــم بــازار بــه دســت دالل هــا افتــاده اســت

قیمــت لبنیــات بــه نــرخ 
ــزاری ایســنا  ــت )خبرگ ــی بازنگش قانون

فروردیــن(   19
ــای  ــت کره ه ــش قیم ــنا، افزای ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــف ط ــای مختل ــده در اندازه ه ــته بندی ش بس
ماه هــای پایانــی ســال گذشــته بــا برخــورد و اعــالم 
تخلــف دســتگاه های نظارتــی ماننــد ســازمان 
حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مواجــه 
ــی  ــود نواب ــید محم ــالم س ــاس اع ــر اس ــد و ب ش
ــس  ــارت و رئی ــر صنعــت، معــدن و تج ــاون وزی )مع
ایــن ســازمان( هشــدارهای الزم در ایــن زمینــه بــه 
ــف  ــا موظ ــود و آن ه ــده ب ــدگان داده ش تولیدکنن
ــابق  ــای س ــه نرخ ه ــا ب ــدن قیمت ه ــه بازگردان ب
ــف  ــدگان متخل ــه تولیدکنن ــی ب ــد. حت ــده بودن ش
هشــدار داده شــده بــود کــه در غیــر ایــن صــورت 
واحدهــای تولیــدی بــه ســازمان تعزیــرات حکومتی 
ــای  ــاس مجوزه ــه براس ــرا ک ــوند چ ــی می ش معرف
ســال 1393 حداکثــر قیمــت مشــخص شــده بــرای 
ــا  ــه تنه ــت.اما ن ــان اس ــی 2500 توم ــره 100 گرم ک
قیمت هــای غیــر قانونــی افزایــش یافتــه بــه حالــت 
ــا  ــش و قوس ه ــس از ک ــه پ ــت بلک ــابق بازنگش س
متخلــف  گرانفروشــان  زیــاد،  کشــمکش های  و 
ــاندند و  ــی نش ــه کرس ــود را ب ــرف خ ــی ح لبنیات
مجــوز افزایــش قیمــت کــره را از ســازمان حمایــت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان دریافــت کردنــد 
ــای  ــرای کره ه ــی ب ــای 3000 تومان ــان قیمت ه و هم
100 گرمــی و  1500 تومانــی بــرای کره هــای 50 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــد.و ح ــی مان ــی باق گرم
ــر  ــابق را موث ــان روش س ــاره هم ــا دوب لبنیاتی ه
دیدنــد و ایــن بــار دو کارخانــه مطــرح تولیدکننــده 
ــیر و  ــول ش ــت دو محص ــش قیم ــه افزای ــدام ب اق
کرده انــد  مختلــف  بســته بندی های  در  ماســت 
ــب  ــار در قال ــن ب ــت و ای ــازمان حمای ــم س ــاز ه و ب
ــش  ــال افزای ــه دنب ــه ب ــرد ک ــالم ک ــه ای اع اطالعی
ــدون  ــه ب ــرکت ک ــط دو ش ــدود توس ــت مح قیم
ــا ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان  هماهنگــی ب
و تولیدکننــدگان و اخــذ مجوزهــای قانونــی صــورت 
ــای  ــتور کار واحده ــوع در دس ــت، موض ــه اس گرفت
ــه  ــت و ب ــرار گرف ــازمان ق ــی س ــی و نظارت تخصص
دنبــال انجــام بازرســی و ســایر اقدامــات الزم مقــرر 
شــد ایــن دو واحــد  قیمت هــای ایــن محصــوالت را 

ــد ــابق برگردانن ــت س ــه قیم ب

ــدن  ــران ش ــور/احتمال گ ــده از کش ــادرات دام زن ــاره ص ــدار درب هش
دوبــاره گوشــت )فــارس 27 فروردیــن( رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی بــا بیــان اینکــه 
ــا توجــه بــه ســیلی  شــنیده ها حاکــی از صــدور مجــوز بــرای صــادرات دام از کشــور اســت، گفــت: ب
ــاره گوشــت شــود. علــی اصغــر ملکــی در  ــی دوب ــد باعــث گران کــه اتفــاق افتــاده، صــادرات می توان
گفتگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت گوســفندی نســبت بــه هفتــه گذشــته تقریبــا تغییری 
نداشــته اســت، اظهارداشــت: درحــال حاضــر هرکیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه بــرای مغــازه داران بین 43 
تــا 53 هــزار تومــان و بــرای مصــرف کننــدگان 83 هــزار تومــان اســت.  وی اضافــه کــرد: در صورتــی 
کــه صــادرات بــی رویــه نشــود، مــا بــه روزهــای گرانــی گوشــت گوســفندی برنخواهیــم گشــت.رئیس 
اتحادیــه گوشــت گوســفندی بــا بیــان اینکــه اگــر صــادرات انجــام نشــود، احتمــال کاهــش قیمــت در 
هفته هــای آینــده وجــود دارد، افــزود: براســاس اطالعاتــی کــه مــا داریــم، قــرار اســت بــرای صــادرات 
دام از کشــور مجــوز صــادر شــود؛ اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد عــده ای دام هــا را از ســطح بــازار جمــع 
ــه  ــود مواج ــا کمب ــل ب ــه در داخ ــد در نتیج ــارات می کنن ــد ام ــورهایی مانن ــازار کش ــه ب آوری و روان
می شــویم.ملکی تصریــح کــرد: اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد بــا توجــه بــه ســیلی هــم کــه در کشــور رخ 

ــازار مواجــه می شــویم ــا افزایــش قیمــت گوشــت در ب داده اســت، ب

خیــز دوبــاره قیمــت گوشــت بــه ســمت 40 هــزار تومان/دالیــل 
گرانــی در بــازار )مهــر 6  اردیبهشــت( علــی اصغــر ملکــی در گفتگــو بــا مهــر از افزایــش 
قیمــت گوشــت گوســفندی در بــازار خبــر داد و اظهــار داشــت: قیمــت ایــن نــوع گوشــت نســبت بــه 01 
روز گذشــته حــدود 0001 تومــان افزایــش یافتــه و درحــال حاضــر نــرخ هرکیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه 
بــرای مصــرف کننــدگان 93 هــزار تومــان اســت.  وی قیمــت هرکیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه را تحویــل 
بــه مغــازه داران بیــن 43 هــزار و 005 تــا 53 هــزار و 005 تومــان اعــالم کرد.رئیــس اتحادیــه گوشــت 
گوســفندی دربــاره دالیــل ایــن افزایــش قیمــت نیــز افــزود: وقــوع ســیل باعــث ایجــاد اختــالل در 
برخــی نقــاط کشــور و کاهــش عرضــه دام شــده اســت؛ همچنیــن بــارش مناســب باعــث شــده وضعیت 
ــد.   ــه نمی کنن ــود را عرض ــای خ ــداران دام ه ــن دام ــد بنابرای ــب باش ــه ای مناس ــر علوف ــا از نظ صحراه
ملکــی بــا بیــان اینکــه مقــداری هــم صــادرات غیرمجــاز دام از کشــور انجــام می شــود کــه بــه ایــن 
ــی گوشــت شــده و علــی  مســاله دامــن زده اســت، گفــت: متاســفانه همــه ایــن عوامــل ســبب گران
رغــم اینکــه مــا فکــر می کردیــم در ایــن مــاه قیمــت می شــکند ناگهــان بــا رشــد قیمت هــا مواجــه 

شــدیم.

ــود؟)مهر 28  ــت نش ــان قیم ــار نوس ــت گرفت ــازار گوش ــه ب ــم ک ــه کنی چ
ــا، عــدم توجــه  ــرآورده هــای خــام دامــی گفــت: در کشــور م ــن( رئیــس انجمــن واردکننــدگان ف فروردی
بــه حلقــه هــای اولیــه تنظیــم بــازار مهمتریــن دلیــل ابتــر مانــدن تــالش هــا بــرای تنظیــم قیمــت گوشــت 
در بــازار اســت. فرهــاد آگاهــی در گفتگــو بــا  خبرنــگار مهــر ضمــن بررســی مشــکالتی کــه بــازار گوشــت 
ــرایطی  ــا ش ــز ب ــت قرم ــازار گوش ــته، ب ــال گذش ــت: س ــار داش ــرد، اظه ــان ک ــال 95 پرنوس ــز را در  س قرم
مواجــه شــد کــه متاســفانه علــی رغــم همــه تــالش هــا، مصــرف کننــدگان اســیر نوســانات قیمــت شــدند 
و رنــج آورتــر آنکــه ســمت و ســوی ایــن نوســانات، اغلــب صعــودی بــود. و ایــن موضــوع بایــد از همینــک 
مــورد توجــه سیاســتگذاران مربوطــه باشــد.وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه گوشــت قرمــز، پرهزینــه تریــن 
بخــش از ســبد غذایــی خانــواده هــا محســوب مــی شــود، پیــاده ســازی شــرایط الزم بــرای دسترســی کلیــه 
دهــک هــای جامعــه بــه ایــن کاال، در همــه کشــورها یــک مقولــه حســاس و حیاتــی تلقــی شــده و بهمیــن 
جهــت همــواره مــد نظــر دولتمــردان بــوده اســت ولــی در کشــور مــا، عــدم توجــه بــه حلقــه هــای اولیــه 
ــه زوایــای تخصصــی ایــن موضــوع، مهمتریــن دلیــل ابتــر مانــدن  ــازار و عــدم اشــراف نســبت ب تنظیــم ب
ــت  ــادرات گوش ــی ص ــد، واردات و حت ــی، تولی ــه آگاه ــت.به گفت ــوده اس ــازار ب ــم ب ــرای تنظی ــا ب ــالش ه ت
قرمــز، یــک پدیــده بســیار پیچیــده، چنــد بعــدی و درهــم تنیــده اســت و از آن مهــم تــر ایــن کــه جبــران 
کســری بــازار، یــک مقولــه زمــان بــر اســت و بهیــچ وجــه بــه ایــن شــکل نیســت کــه بتــوان کســری تولیــد 
کشــور را در یــک بــازه زمانــی یــک یــا دو هفتــه ای پوشــش داد. بهمیــن جهــت از ضــروری تریــن نیازهــای 
ــزان  ــه می ــع نســبت ب ــر واق ــن کاال، وجــود آمارهــای منطبــق ب ــازار ای ــم ب ــرای موفقیــت در تنظی ــه ب اولی

ظرفیــت تولیــد داخــل و میــزان ســرانه مصــرف گوشــت قرمــز اســت

ــورد  ــز م ــت قرم ــد گوش 90 درص
ــی  ــد م ــل تولی ــور در داخ ــاز کش نی
ــا،  ــزارش ایلن ــت(به گ ــا  4 اردیبهش ــود )ایلن ش
ــاره شــرکت  ــدازی دوب حســن رکنــی در آئیــن راه ان
گوشــت زیــاران در شهرســتان آبیــک اســتان قزوین 
ــز در  ــت قرم ــن گوش ــزار ت ــالیانه 028 ه ــزود: س اف
ــا  ــود.وی ب ــی ش ــد م ــور تولی ــی کش ــای دام واحده
بیــان اینکــه فعالیــت واحدهــای دامــی بایــد با ســود 
بیشــتر همــراه باشــد تــا آنهــا انگیــزه تولیــد را حفظ 
کننــد، یــادآور شــد:: بــا کاهــش هزینــه هــای تولیــد 
و افزایــش ارزش افــزوده مــی تــوان واحدهــای دامــی 
را بــه ســمت ســوددهی بیشــتر هدایــت کرد.معــاون 
ــاورزی در  ــاد کش ــر جه ــی وزی ــدات دام ــود تولی بهب
ــوالت  ــته از محص ــوص آن دس ــزود: در خص ــان اف پای
ــم  پروتئینــی کــه بیــش از نیــاز کشــور تولیــد داری
ــه فکــر شناســایی بازارهــای بیــن المللــی و  ــد ب بای

ــیم. ــادرات باش ص

افزایــش قیمــت شــیر غیرقانونی اســت 
)مهــر 3 اردیبهشــت( دبیرانجمــن لبنــی گفــت: 
هرگونــه افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی از طریــق 
انجمــن و بــا مجــوز ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان 
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــام می ش ــدگان انج ــرف کنن و مص
خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از واحــد مرکــزی خبــر، رضا 
ــت از  ــازمان حمای ــه س ــت: در مکاتب ــری اظهارداش باک
تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان بــا انجمــن مقــرر 
ــان  ــرر و زی ــران ض ــرای جب ــی ب ــع لبن ــد، صنای ش
ــدارك  ــناد و م ــنهاد، اس ــه پیش ــن ارائ ــی ضم احتمال
ــرای بررســی و اصــالح قیمت هــا در اختیــار  خــود را ب
ســازمان حمایــت قــرار دهــد.وی گفــت: انجمــن اخیــراً 
ــورت  ــرد درص ــالم ک ــی اع ــع لبن ــی صنای ــه تمام ب
ــرای  ــود را ب ــدارك خ ــناد و م ــی اس ــن ادعای چنی
ــرار  ــن ق ــار انجم ــت در اختی ــازمان حمای ــرح در س ط
ــا بیــان اینکــه در هیــچ یــک از ســبد  دهند.باکــری ب
محصــوالت صنایــع لبنــی افزایــش قیمتــی نداشــتیم، 
ــر  ــال تغیی ــه دنب ــی ب ــع لبن ــن و صنای ــزود: انجم اف
ــه  ــه هرگون ــن اینک ــتند ضم ــوالت نیس ــت محص قیم
ــی خــود انجــام  ــد از مســیر قانون افزایــش قیمــت بای
شود.براســاس ایــن گــزارش برخــی اخبــار و اطالعــات 
ــت  ــش قیم ــی از افزای ــازار حاک ــطح ب ــی از س دریافت

ــت. ــان اس ــا 200 توم ــیر ت ــف ش ــای مختل برنده

ــه گرانفروشــان پیوســتند! )خبرگــزاری ایســنا  بقیــه لبنیاتی هــا هــم ب
ــه تولیــد کننــده  ــوروزی دو کارخان ــه گــزارش ایســنا، چنــد روز پــس از تعطیــالت ن 3 اردیبهشــت(  ب
محصــوالت لبنــی اقــدام بــه افزایــش غیرقانونــی قیمــت دو محصــول ماســت و شــیر کــرده بودنــد کــه 
بــر اســاس اطالعیــه ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ایــن افزایــش قیمــت تخلــف 
محســوب شــده و بــدون مجــوز صــورت گرفتــه و مقــرر شــد تــا ســازمان بــا متخلفــان برخــورد کنــد 
ــا وجــود گذشــت  ــا ب ــت ســابق برگردانند.ام ــه حال ــرخ هــای خــود را ب ــز ن و کارخانه هــای متخلــف نی
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــع لبن ــی صنای ــن صنف ــر انجم ــارات دبی ــف و اظه ــن تخل ــاه از ای ــک م ــدود ی ح
قیمــت محصــوالت لبنــی گــران شــده بــه نرخ هــای گذشــته بــاز گشــته اســت، نــه تنهــا ایــن تخلــف 
ــه  ــدام ب ــی اق ــوالت لبن ــده محص ــه کنن ــده و عرض ــای تولیدکنن ــر کارخانه ه ــه دیگ ــد بلک ــران نش جب

ــد . ــار دو متخلــف دیگــر کرده ان ــن تخلــف و گــران فروشــی محصــوالت خــود در کن تکــرار ای

ــور )خبرگــزاری مهــر 16  ــه کش ــت ب ــرای واردات گوش ــوار ب ــط دش ــال ضواب اعم
ــه  ــان در رابط ــعود محمدی ــکی، مس ــازمان دامپزش ــل از س ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ فروردین(ب
ــون ســازمان  ــل اعــالم کــرد: طبــق قان ــر واردات گوشــت از کشــور برزی ــا موضــوع نظــارت بهداشــتی ب ب
دامپزشــکی و آییــن نامه هــای اجرایــی آن، در صــدور مجــوز بهداشــتی واردات گوشــت؛ مطالعــه کتابخانــه ای 
از کشــور مبــداء واردات بــه عمــل آمــده و در صــورت تأییــد موضــوع، بررســی میدانــی از آن کشــور توســط 
ــی در  ــد میدان ــه بازدی ــه کرد:نتیج ــرد.وی اضاف ــورت می گی ــور ص ــکی کش ــازمان دامپزش ــان س کارشناس
کمســیون واردات بررســی می شــود و در صــورت مثبــت بــودن شــرایط، الزامــات بهداشــتی واردات جهــت 
ــزود:  ــان  اف ــردد. محمدی ــال می گ ــداء واردات، ارس ــور مب ــکی کش ــالح دامپزش ــع ذیص ــه مرج ــد ب تأیی
پــس از تأییــد ایــن الزامــات، مجــوز بهداشــتی واردات ارائــه می شــود و شــروع تولیــد منــوط بــه حضــور 
ــح شــرعی در کشــتارگاه های مــورد تأییــد اســت ضمــن اینکــه  مســتمر ناظربهداشــتی دولتــی وناظــر ذب
ناظــر بهداشــتی بــر تمــام مراحــل تولیــد )اعــم از بازرســی قبــل از کشــتار، حیــن کشــتار، بعــد از کشــتار 
ــا  ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــتی س ــت زیس ــه و امنی ــر قرنطین ــر کل دفت ــارت دارد. مدی ــری( نظ و  بارگی
اشــاره بــه کشــورهایی کــه بــه ایــران صــادرات گوشــت قرمــز دارنــد، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر از 21 
کشــور مبــداء واردات مطالعــه کتابخانــه ای بــه عمــل آمــده و ایــن کشــورها بــرای صــادرات  گوشــت قرمــز 
ــرای 11  ــه ایــران تأییــد شــده اند ضمــن اینکــه از بیــن ایــن کشــورها ب ــا گوســفند( ب )گوشــت گوســاله ی
ــه  ــای وارده ب ــه داد: از محموله ه ــئول ادام ــام مس ــن مق ــت. ای ــده اس ــادر ش ــتی ص ــوز بهداش ــور مج کش
کشــور در مرزهــای ورودی پــس از کنتــرل مــدارك، آزمایشــات الزم بــه عمــل آمــده و در صــورت انطبــاق بــا 
ــل  ــه کــرد:در کشــور برزی ــان اضاف ــن محموله هــا ترخیــص می شــوند. محمدی دســتورالعمل های اعالمــی ای
نیــز مثــل ســایر کشــورها رونــد واردات بــا حضــور ناظریــن مســتقر بهداشــتی و شــرعی صــورت می گیــرد 
و بــه تمــام مراحــل تولیــد مطابــق دســتوالعمل ها و ضوابــط نظــارت دارنــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه جمهــوری 
اســالمی ایــران بــر خــالف ســایر کشــورها در کشــتارگاه هــای خــارج از کشــور ناظریــن بهداشــتی مســتقر 
ــه جهــت نظارت هــای بهداشــتی الزم توســط ناظریــن بهداشــتی  ــه کشــور ب دارد،  گوشــت های وارداتــی ب

ســازمان دامپزشــکی کشــور مــورد تأییــد اســت .

دز  میلیــون   26 تولیــد  پیش بینــی 
ــال 96  ــی در س ــب برفک ــن ت واکس
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــت( ب ــارس 12  اردیبهش )ف
ــا  ــزدی ب ــن ای ــارس، حس ــزاری ف ــاورزی خبرگ کش
اشــاره بــه تعهــد تولیــد 13 میلیــون دز واکســن تب 
ــار  ــه اظه ــن موسس ــاری در ای ــال ج ــی در س برفک
کــرد: در ســال گذشــته 16 میلیــون دز واکســن تــب 
برفکــی توســط موسســه رازی بــر اســاس تعهــد به 
ســازمان دامپزشــکی کشــور تولیــد شــده بــود کــه 
هــم اکنــون نیــز در صــورت لــزوم ظرفیــت افزایش 
تولیــد ایــن واکســن در موسســه رازی وجــود دارد.
ــا  ــه ب ــاك ک ــرکت رون ــن ش ــزود: همچنی وی اف
ــکاری  ــا هم ــه رازی و ب ــوژی موسس ــال تکنول انتق
ایــن موسســه فعالیــت می کنــد، در ســال گذشــته 
ــب  ــن ت ــون دز واکس ــد 13 میلی ــه تولی ــد ب متعه
ــته  ــال گذش ــزان در س ــن می ــه ای ــد ک ــی ش برفک

ــود.  ــون دز ب 10میلی
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ــدون  ــات ب ــت لبنی ــش قیم افزای
ــف  ــت تخل ــازمان حمای ــوز س مج
اســت )مهــر 14 فروردیــن(  معــاون امــور دام وزیر 
ــش  ــه افزای ــه هرگون ــان اینک ــا بی ــاورزی ب جهادکش
ــف  ــت، تخل ــازمان حمای ــوز س ــدون مج ــت ب قیم
ــرده  ــر نک ــام تغیی ــیر خ ــت ش ــت: قیم ــت، گف اس
ــل از  ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ــت. ب اس
صــدا و ســیما، حســن رکنــی بــا بیــان اینکــه دامدار 
بــا همــان قیمــت دو ســال گذشــته شــیر را عرضــه 
ــای  ــرآورده ه ــت ف ــه قیم ــزود: فاصل ــد، اف ــی کن م
ــرای مصــرف کننــده و تولیدکننــده بســیار  لبنــی ب
ــره  ــه مخاط ــد را ب ــئله تولی ــن مس ــده و ای ــاد ش زی
ــای  ــفانه حلقه ه ــت: متأس ــت.وی گف ــه اس انداخت
ــا عرضــه، عامــل اصلــی  واســط در مســیر تولیــد ت
افزایــش قیمــت فــرآورده هــای لبنــی اســت.معاون 
امــور دام وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود: هــم اکنــون 
ــدار  ــیرخام از دام ــرم ش ــر کیلوگ ــد ه ــت خری قیم
ــت :  ــت.رکنی گف ــان اس ــا 1250 توم ــر 1200 ت حداکث
ــد  ــی بای ــای لبن ــرآورده ه ــت ف ــش قیم ــرای افزای ب
ــده  ــد کنن ــده و تولی ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای س
مجــوز صــادر کنــد و هرگونــه افزایــش قیمــت بــدون 

ــت. ــف اس ــازمان تخل ــن س ــوز ای مج

ــر  ــش غی ــد/ افزای ــد ش ــورد خواه ــی برخ ــوع تخلف ــر ن ــا ه ب
قانونــی قیمــت شــیر منتفــی شــد )فــارس 15 فروردیــن( بــه گــزارش فــارس، 
ــی  ــدگان توضیحات ــدگان و مصرف کنن ــت از تولیدکنن ــازمان حمای ــی س ــط عموم رواب
دربــاره افزایــش قیمــت شــیر توســط دو تولیدکننــده شــیر کشــور ارائــه کــرده اســت. در 
توضیحــات روابــط عمومــی ســازمان حمایــت آمــده اســت:با توجــه بــه ســواالت زیــادی 
کــه از ســوی خبرگزاری هــا و رســانه های جمعــی در رابطــه بــا افزایــش قیمــت برخــی از 
محصــوالت لبنــی توســط دو شــرکت تولیدکننده مطرح شــده اســت بــه اســتحضار مردم 
شــریف میرســاند کــه بــه دنبــال افزایــش قیمــت محــدود توســط دو شــرکت کــه بــدون 
هماهنگــی بــا ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و اخــذ مجوزهــای 
قانونــی انجــام پذیرفتــه، در ایــن زمینــه موضــوع در دســتور کار واحدهــای تخصصــی و 
نظارتــی ســازمان قــرار گرفــت و بــه دنبــال انجــام بازرســی و ســایر اقدامــات الزم مقــرر 
شــد ایــن دو واحــد قیمت هــای ایــن محصــوالت را بــه قیمــت ســابق برگردانند.بدیهــی 
اســت عرضــه هیــچ کاالی لبنــی بــا قیمت هایــی مــازاد بــر قیمت هــای ســابق بــه هیــچ 
عنــوان مــورد پذیــرش ایــن ســازمان نبــوده و بــا هرگونــه تخلــف در ایــن زمینــه برخورد 
خواهــد شــد.همچنین بــه کلیــه واحدهــای تولیــدی، توزیعــی و عرضــه کننــدگان اعــالم 
میشــود کــه هرگونــه افزایــش قیمت بــدون هماهنگــی و اخــذ مجوز هــای قانونــی ممنوع 
بــوده و بــا متخلفیــن بــر اســاس قانــون تعزیــرات حکومتــی قانــون نظــام صنفی و ســایر 

قوانیــن مرتبــط برخــورد خواهــد شــد.

توافقــی  خریــد  وضعیــت  آخریــن 
ــداران  ــات دام ــد مطالب ــیرخام/۵0 درص ش
ــد  ــید احم ــن(  س ــر 23 فروردی ــد )مه ــویه ش تس
مقدســی  در گفتگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه خریــد توافقی 
شــیرخام از دامــداران همچنــان ادامــه دارد، اظهارداشــت: تــا 
زمانــی کــه شــرایط بــازار متعــادل شــود و با مــازاد شــیرخام 
ــت ادامــه خواهــد یافــت. ــدام دول ــن اق مواجــه نباشــیم ای
ــات  ــد از مطالب ــون 05 درص ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دامــداران پرداخــت شــده اســت، گفــت: ســازمان مرکــزی 
ــرح  ــن ط ــی ای ــع مال ــن مناب ــتایی در تامی ــاون روس تع
ــک  ــد شیرخش ــت و بای ــه اس ــی مواج ــا محدودیت های ب
اســتحصالی از شــیرهای خریــداری شــده بــه فــروش برســد 
ــداران  ــات دام ــت مطالب ــه پرداخ ــادر ب ــازمان ق ــن س ــا ای ت
ــی گاوداران در  ــن صنف ــره انجم ــات مدی ــس هی ــد.  رئی باش
ــته  ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــه ب ــری جداگان ــار نظ اظه
ــن 50  ــیرخام را بی ــد ش ــت خری ــی قیم ــات لبن کارخانج
ــر  ــال حاض ــه داد: درح ــد، ادام ــش دادن ــان کاه ــا 100 توم ت
ــداری  ــان خری ــر 1200 توم ــیرخام را حداکث ــات ش کارخانج
ــر  ــا تاخی ــز ب ــان نی ــه پرداخت هایش ــن اینک ــد ضم می کنن
ــت  ــرد: دول ــدواری ک ــی اظهارامی ــرد.  مقدس ــام می گی انج
ــق  ــرای رون ــی ب ــه 200 میلیــارد تومان هرچــه ســریع تر یاران
ــا  ــد ت ــرار ده ــع ق ــار صنای ــات را در اختی ــادرات لبنی ص
صــادرات رونــق بگیــرد و  دامــداران از ایــن شــرایط خــارج 

ــوند ش

زنگ خطــر کاهــش مصــرف شــیر در ایــران )ایســنا 07 خــرداد( 
ــر  ــگ خط ــدران از زن ــارت مازن ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــی خان ــی و داروی ــع غذای ــن صنای ــس انجم ریی
کاهــش مصــرف شــیر در کشــور خبرداد.اســماعیل خاتمــی مقــدم در گفــت وگــو بــا ایســنا بــه مناســبت 
روزجهانــی شــیر )اول ژوئــن 11 خــرداد( بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر و لبنیــات یکــی از مــواد غذایــی مهــم 
ــا اســت و ضــرورت دارد کــه همــواره جــزو ســبد اصلــی غذایــی هموطنــان باشــد،  در همــه جــای دنی
تصریــح کــرد: بایــد تــالش کنیــم کــه خانــواده هــا بــه افزایــش مصــرف شــیر و لبنیــات اســتاندارد کــه 
تنهــا توســط کارخانجــات تولیــد مــی شــود ترغیــب و تشــویق شــوند.وی، فرهنــگ ســازی اســتفاده از 
ــن ســرزمین امــری  ــرای ســالمت آحــاد جامعــه امــروز و نســل هــای آینــده ای لبنیــات اســتاندارد را ب
ــه  ــا اشــاره ب ــد کــه چشــم پوشــی از آن غیــر قابــل جبــران خواهــد بود.خاتمــی مقــدم ب حیاتــی خوان
اینکــه مصــرف شــیر و لبنیــات هــر روز در کشــور مــا کمتــر مــی شــود، افــزود: کاهــش مصــرف شــیر 
زنــگ خطــری جــدی اســت. بــه طــوری کــه تبعــات آن گســترده و ضــرر و زیــان کاهــش مصــرف آن همــه 

ــد . ــر می کن ــه را درگی ــراد جامع اف

بیمــاری تــب کنگو در کشــور بــه کنتــرل درآمــده اســت )ایســنا  10  خــرداد(  
یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بــا اقدامــات الزم خوشــبختانه 
هم اکنــون بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمــده اســت و مــردم نبایــد در ایــن خصــوص 
ــب  ــاری ت ــه بیم ــان اینک ــنا بابی ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــدی در گفت وگ ــند.حیدرعلی عاب ــته باش ــی داش نگران
کریمــه کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمده اســت، اظهــار کــرد: روز گذشــته جلســه ای را بــا رییس ســازمان 
دامپزشــکی و رییــس مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــردار داشــتیم کــه بــه طــور جــدی آخریــن وضعیــت ایــن 
بیمــاری در کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت و خوشــبختانه معلــوم شــد کــه بیمــاری تحــت کنترل اســت، 
امــا تعــداد دقیــق مبتالیــان هنــوز مشــخص نشــده اســت، هــر چنــد کــه نســبت بــه ســال های گذشــته 

تعــداد افــراد مبتــال بــه تــب کریمــه کنگــو بســیار پایین تــر اســت .

تنظیــم بــازار گوشــت کلیــد خــورد 
)فــارس 8 خــرداد( علیرضــا ولی)مدیــر عامــل شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام( در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــه  ــه اینک ــخ ب ــارس، در پاس ــزاری ف ــاورزی خبرگ کش
ــزار  ــه 40 ه ــفند ب ــت گوس ــت گوش ــا قیم ــن روزه ای
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــیده و ای ــو رس ــر کیل ــان در ه توم
تنظیــم بــازار چــه فعالیتــی انجــام داده، اظهــار داشــت: 
4 هــزار تــن گوشــت منجمــد از ابتــدای مــاه مبــارك 
رمضــان بــه قیمــت کیلویــی 21 هــزار تومــان در تمــام 
ــت. ــرار گرف ــردم ق ــترس م ــع و در دس ــتان ها توزی اس

بیمــاری تــب کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمــده اســت )ایســنا  10  خــرداد( 
یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بــا اقدامــات الزم خوشــبختانه 
ــن  ــد در ای ــردم نبای ــت و م ــده اس ــرل درآم ــه کنت ــور ب ــو در کش ــه کنگ ــب کریم ــاری ت ــون بیم هم اکن
ــه  ــان اینک ــنا بابی ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــدی در گفت وگ ــند.حیدرعلی عاب ــته باش ــی داش ــوص نگران خص
بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمــده اســت، اظهــار کــرد: روز گذشــته جلســه ای 
ــور  ــه ط ــه ب ــتیم ک ــردار داش ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــس مب ــازمان دامپزشــکی و ریی ــا رییــس س را ب
جــدی آخریــن وضعیــت ایــن بیمــاری در کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت و خوشــبختانه معلــوم شــد 
کــه بیمــاری تحــت کنتــرل اســت، امــا تعــداد دقیــق مبتالیــان هنــوز مشــخص نشــده اســت، هــر چنــد 

کــه نســبت بــه ســال های گذشــته تعــداد افــراد مبتــال بــه تــب کریمــه کنگــو بســیار پایین تــر اســت .  

ــی  ــات لبن ــی کارخانج برخ
ــش  ــیرخام را افزای ــت ش قیم
محمدرضــا  خــرداد(   7 )مهــر   دادنــد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــا مه ــو ب ــی در گفتگ مالصالح
کارخانجــات لبنــی در سیســتم قیمــت گــذاری خــود 
ــیرخام  ــد ش ــت خری ــرده و قیم ــاد ک ــی ایج تغییرات
ــد،  ــش داده بودن ــته کاه ــال گذش ــتان س را  در زمس
ــیرخام  ــد ش ــن خری ــان میانگی ــت: آن زم اظهارداش
ــده  ــال ش ــرات اعم ــا تغیی ــه ب ــود ک ــان ب 1250 توم
ــد و  ــر آم ــم پایین ت ــان ه ــی از 1200 توم ــت حت قیم
ــا  ــید. وی ب ــان رس ــه 1150 توم ــرخ آن ب ــن ن میانگی
اشــاره بــه اینکــه  کارخانجــات بــزرگ اعــالم کــرده 
ــه تعهــدات  ــی ب ــا دریافــت مشــوق صادرات ــد ب بودن
ــیرخام  ــد ش ــت خری ــد و  قیم ــل می کنن ــود عم خ
ــخ  ــد، در پاس ــی گردانن ــابق برم ــای س ــه نرخ ه را ب
بــه ایــن پرســش کــه آیــا قــرار نیســت در پــی ایــن 
ــرای شــیرخام اعمــال  ــان ب ــرخ 1440 توم ــات ن اتفاق
ــت؛  ــرح نیس ــث مط ــن بح ــًال ای ــت: فع ــود؟ گف ش
ــرای  ــته ب ــتان گذش ــات در زمس ــه  کارخانج بهان
ــادرات  ــه ص ــود ک ــن ب ــیرخام ای ــت ش ــش قیم کاه
ــد اگــر مشــوق صادراتــی  ــدارد و قــول دادن رونــق ن
بــه آنــان اعطــا شــود و بتواننــد در بازارهــای جهانــی 
ــی  ــه برم ــت اولی ــه حال ــا را ب ــد قیمت ه ــت کنن رقاب
گرداننــد و در حــال حاضــر برخــی از ایــن کارخانجات 

ــد. ــل کرده ان ــود عم ــول خ ــه ق ب

ــان  ــل درم ــگام، قاب ــخیص زودهن ــورت تش ــو در ص ــه کنگ ــب کریم ت
اســت/ از مراکــز معتبــر گوشــت بخریــد )ایســنا  7 خــرداد( رئیــس مرکــز مدیریــت 
ــه زود  ــی ک ــو در صورت ــه کنگ ــب کریم ــاری ت ــه بیم ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ــر وزارت بهداش ــای واگی بیماری ه
تشــخیص داده شــود، قابــل درمــان اســت و داروی ایــن بیمــاری در کشــور موجــود اســت،گفت: مردم گوشــت 
را از مراکــز معتبــر مــورد تاییــد دامپزشــکی تهیــه کننــد و ایــن بیمــاری از طریــق گوشــت پختــه شــده نیــز 
انتقــال نمــی یابد.بــه گــزارش ایســنا،  دکتــر محمدمهــدی گویــا درخصــوص بیمــاری تــب کریمــه کنگــو کــه 
ــت  اخیــرا در برخــی نقــاط کشــور مشــاهده شــده اســت، گفــت: بیمــاری تــب کریمــه کنگــو یــک عفون
ویروســی اســت کــه جــزو دســته تــب هــای خونریــزی دهنــده ویروســی محســوب مــی شــود.گویا بــا بیــان 
ایــن کــه بیمــاری تــب کریمه کنگــو بیمــاری مهمــی اســت، چراکــه مــرگ و میــر باالیــی دارد، گفــت: عفونت 
تــب کریمــه کنگــو از طریــق تمــاس بــا حیــوان آلــوده بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم، بــه انســان 
منتقــل مــی شــود.وی در توضیــح گفــت: زمانیکــه انســان بــا ترشــحات و خــون بــدن حیــوان آلــوده تمــاس 
پیــدا مــی کنــد، بیمــاری بــه صــورت مســتقیم منتقــل مــی شــود. امــا در روش غیــر مســتقیم، کنــه ای کــه 
روی بــدن حیوانــات اهلــی وجــود دارد، از خــون دام آلــوده تغذیــه مــی کنــد و آلــوده مــی شــود و چنانچــه 
ایــن کنــه، روی بــدن انســان قــرار گیــرد، مــی توانــد آلودگــی را منتقــل کنــد. گویــا راه ســومی را نیــز بــرای 
ابتــالی انســان بــه ایــن بیمــاری مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: اگــر انســانی کــه ویــروس را دریافــت کــرده، 
در مواجهــه بــا انســان دیگــری قــرار بگیــرد، از طریــق ترشــحات خونــی و بدنــی خــود، بیمــاری را منتقل می 
کنــد کــه ایــن روش انتقــال در بیمارســتان هــا رخ مــی دهــد و کادر درمــان در معــرض ایــن نــوع ابتــال قــرار 

دارنــد
تــب کریمــه کنگــو در صــورت تشــخیص زودهنــگام، قابــل درمان اســت/ 
از مراکــز معتبــر گوشــت بخریــد )ایســنا  7 خــرداد( رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای 
ــا بیــان ایــن کــه بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در صورتــی کــه زود تشــخیص  واگیــر وزارت بهداشــت ب
داده شــود، قابــل درمــان اســت و داروی ایــن بیمــاری در کشــور موجــود اســت،گفت: مــردم گوشــت را 
از مراکــز معتبــر مــورد تاییــد دامپزشــکی تهیــه کننــد و ایــن بیمــاری از طریــق گوشــت پختــه شــده 
نیــز انتقــال نمــی یابد.بــه گــزارش ایســنا،  دکتــر محمدمهــدی گویــا درخصــوص بیمــاری تــب کریمــه 
کنگــو کــه اخیــرا در برخــی نقــاط کشــور مشــاهده شــده اســت، گفــت: بیمــاری تــب کریمــه کنگــو 
یــک عفونــت ویروســی اســت کــه جــزو دســته تــب هــای خونریــزی دهنــده ویروســی محســوب مــی 
شــود.گویا بــا بیــان ایــن کــه بیمــاری تــب کریمــه کنگــو بیمــاری مهمــی اســت، چراکــه مــرگ و میــر 
باالیــی دارد، گفــت: عفونــت تــب کریمــه کنگــو از طریــق تمــاس بــا حیــوان آلــوده بــه صــورت مســتقیم 
و غیــر مســتقیم، بــه انســان منتقــل مــی شــود.وی در توضیــح گفــت: زمانیکــه انســان بــا ترشــحات و 
خــون بــدن حیــوان آلــوده تمــاس پیــدا مــی کنــد، بیمــاری بــه صــورت مســتقیم منتقــل مــی شــود. 
ــوده  ــی وجــود دارد، از خــون دام آل ــات اهل ــدن حیوان ــه روی ب ــه ای ک ــر مســتقیم، کن ــا در روش غی ام
تغذیــه مــی کنــد و آلــوده مــی شــود و چنانچــه ایــن کنــه، روی بــدن انســان قــرار گیــرد، مــی توانــد 
آلودگــی را منتقــل کنــد. گویــا راه ســومی را نیــز بــرای ابتــالی انســان بــه ایــن بیمــاری مــورد اشــاره 
ــا انســان دیگــری قــرار  قــرار داد و گفــت: اگــر انســانی کــه ویــروس را دریافــت کــرده، در مواجهــه ب
بگیــرد، از طریــق ترشــحات خونــی و بدنــی خــود، بیمــاری را منتقــل مــی کنــد کــه ایــن روش انتقــال در 

بیمارســتان هــا رخ مــی دهــد و کادر درمــان در معــرض ایــن نــوع ابتــال قــرار دارنــد.

زنــگ خطــر کاهــش مصــرف شــیر 
ــران )ایســنا 07 خــرداد( رییــس انجمــن  در ای
صنایــع غذایــی و دارویــی خانــه صنعــت، معــدن و 
ــدران از زنــگ خطــر کاهــش مصــرف  تجــارت مازن
ــدم  ــی مق ــماعیل خاتم ــور خبرداد.اس ــیر در کش ش
ــا ایســنا بــه مناســبت روزجهانــی  در گفــت وگــو ب
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب شــیر )اول ژوئــن 11 خــرداد( ب
شــیر و لبنیــات یکــی از مــواد غذایــی مهــم 
ــه  ــرورت دارد ک ــت و ض ــا اس ــای دنی ــه ج در هم
ــان  ــی هموطن ــی غذای ــبد اصل ــزو س ــواره ج هم
ــه  ــم ک ــالش کنی ــد ت ــرد: بای ــح ک ــد، تصری باش
ــه افزایــش مصــرف شــیر و لبنیــات  ــواده هــا ب خان
ــد  ــات تولی ــط کارخانج ــا توس ــه تنه ــتاندارد ک اس
مــی شــود ترغیــب و تشــویق شــوند.وی، فرهنــگ 
ــرای  ــتاندارد را ب ــات اس ــتفاده از لبنی ــازی اس س
ســالمت آحــاد جامعــه امــروز و نســل هــای آینــده 
ــم  ــه چش ــد ک ــی خوان ــری حیات ــرزمین ام ــن س ای
ــود. ــد ب ــران خواه ــل جب ــر قاب ــی از آن غی پوش
خاتمــی مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف شــیر 
و لبنیــات هــر روز در کشــور مــا کمتــر مــی شــود، 
افــزود: کاهــش مصــرف شــیر زنــگ خطــری جــدی 
اســت. بــه طــوری کــه تبعــات آن گســترده و ضــرر 
ــراد جامعــه را  ــان کاهــش مصــرف آن همــه اف و زی

ــد ــر می کن درگی

تدوین طرح ثبت و شناسایی ذخایر ژنتیکی کشور
 )ایلنــا 16 اردیبهشــت( بــه گــزارش ایلنــا و بــه گفتــه مرتضــی رضایــی، تغییــرات اقتصــادی )بــه صرفــه نبــودن 
نگهــداری و پــرورش گونــه هــا( و تغییــرات اقلیمــی از جملــه خشکســالی مهمتریــن علت شناســایی شــده برای 
در خطربــودن گونــه هــای مختلــف دامــی کشــور اســت کــه در طــرح شناســایی بســته هــا و قوانیــن حمایتــی، 
تعییــن مشــوق هــا و تســهیالت بــرای پــرورش دهنــدگان گونــه هــای مختلــف در نظــر گرفتــه تــا دولــت بتواند 
ــس  ــام دهد.رئی ــی انج ــر ژنتیک ــن ذخای ــظ ای ــود را در حف ــش خ ــداران، نق ــی از دام ــازوی حمایت ــوان ب ــه عن ب
موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور ادامــه داد: ایــن موسســه عــالوه بــر تدویــن ویژگــی گونــه هــای در حال 
انقــراض، اقــدام بــه تاســیس مراکــز تحقیقاتــی بــرای برخــی از گونــه هــا کــرده کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه 
گاو سیســتانی و بــز مرخــز کردســتان اشــاره کرد.بــه گفتــه رضایــی، گونــه هــای دامــی در حــال انقــراض کشــور 
از نژادهــای مختلــف از جملــه گاو، بــز و شــتر اســت کــه شــتر دوکوهانــه، گاو ســرابی و گاو گلپایگانــی، بزمرخــز از 

جملــه ایــن گونــه هــا اســت.
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ــتانه  ــت در آس ــازار گوش ــفته ب آش
مــاه رمضان/گوشــت در 4 ســال 
  20 )مهــر   64درصــد گــران شــد 
ــه آغــاز  اردیبهشــت( در حالی کــه کمتــر از 20روز ب
ــئوالن  ــای مس ــده، وعده ه ــی مان ــان باق ــاه رمض م
دولتــی دربــاره بــازار گوشــت محقــق نشــده ونــرخ 
می شود؛گوشــت  گران تــر  روز  هــر  کاال  ایــن 
ــران  ــد گ ــته 64درص ــال گذش ــفندی در4س گوس
ــش  ــر، آرام ــگار مه ــزارش خبرن ــت.به گ ــده اس ش
ــی  ــد دوام چندان ــام عی ــد از ای ــت بع ــازار گوش ب
نیــاورد و قیمــت ایــن کاال  در اوایــل اردیبهشــت ماه 
ــز  ــان خی ــزار توم ــوی 40 ه ــه س ــددا ب ــاری مج ج
ــر از 20  ــه کمت ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای برداش
ــه آغــاز مــاه مبــارك رمضــان باقــی مانــده و  روز ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــت قرم ــازار  گوش ــم ب تنظی
کاالهــای اصلــی ســبد مصرفــی مــردم، از اهمیــت 
ــی  ــم وعده های ــت؛ علی رغ ــوردار اس ــژه ای برخ وی
کــه مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی دادنــد طــی 
روزهــای اخیــر نــرخ گوشــت گوســفندی 40 هــزار 
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــرده اس ــم رد ک ــان را ه توم
ــر جهــاد کشــاورزی در  حســن رکنــی، معــاون وزی
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره برنامه هــای ایــن 
ــازار گوشــت قرمــز در  ــرای تنظیــم ب ــه ب وزارت خان
مــاه مبــارك رمضــان  بیــان اینکــه تامیــن گوشــت 
نیــز از دو طریــق گوشــت منجمــد و گوشــت گــرم 
ــن  ــزار ت ــدود 15 ه ــزود: ح ــود، اف ــی ش ــام م انج
گوشــت منجمــد بخــش خصوصــی درحــال حاضــر 
در بــازار وجــود دارد، ضمــن اینکــه شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام نیــز نزدیــک بــه 3 هــزار تــن 
ــازار دارد. ــه ب ــه ب ــاده عرض ــد آم ــت منجم گوش

رکنــی تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن گوشــت گــرم 
ــازار عرضــه  ــه ب ــه ب ــه طــور مســتمر و روزان نیــز ب

مــی شــود.

ــورد  ــد خ ــت کلی ــازار گوش ــم ب تنظی
)فــارس 8 خرداد(علیرضــا ولی)مدیــر عامــل شــرکت 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــور دام( در گفت وگ ــتیبانی ام پش
کشــاورزی خبرگــزاری فــارس، در پاســخ بــه اینکــه 
ایــن روزهــا قیمــت گوشــت گوســفند بــه 40 هــزار 
تومــان در هــر کیلــو رســیده و ایــن شــرکت بــرای 
ــار  ــام داده، اظه ــی انج ــه فعالیت ــازار چ ــم ب تنظی
ــدای  ــد از ابت ــت منجم ــن گوش ــزار ت ــت: 4 ه داش
مــاه مبــارك رمضــان بــه قیمــت کیلویــی 21 هــزار 
ــترس  ــع و در دس ــتان ها توزی ــام اس ــان در تم توم

ــت . ــرار گرف ــردم ق م

ــر 13  ــه کنگو)مه ــب کریم ــیوع ت ــاره ش ــکی درب ــدار دامپزش هش
ــه  ــا توج ــت ب ــردم خواس ــه ای از م ــدور اطالعی ــا ص ــران ب ــتان ته ــکی اس ــر کل دامپزش ــت( مدی اردیبهش
ــو،  ــه کنگ ــده کریم ــزی دهن ــون ری ــب خ ــیوع ت ــال ش ــا و احتم ــت کنه ه ــا، فعالی ــل گرم ــیوع فص ــه ش ب
اقدامــات بهداشــتی را در ایــن زمینــه رعایــت کنند.ایــن اداره کل طــی اطالعیــه ای دربــاره شــیوع بیمــاری 
تــب خونریــزی دهنــده کریمــه کنگــو هشــدار داد و از مــردم خواســت اقدامــات پیشــگیرانه الزم را در ایــن 
ــه  ــا وکلی ــتارگاه ها، قصابه ــران کش ــن، کارگ ــا، ذابحی ــران دامداری ه ــداران، کارگ ــت کنند؛دام ــه رعای زمین
افــراد مرتبــط بــا دام، باتوجــه بــه شــروع فصــل گرمــا و فصــل تکثیــر و فعالیــت کنــه هــا و احتمــال بــروز و 
شــیوع  بیمــاری تــب خونریــزی دهنــده، رعایــت نــکات و اقدامــات بهداشــتی  جهــت پیشــگیری از بــروز 

بیمــاری، ضــروری اســت
برنامــه ریــزی بــرای عرضــه 40 هزارتــن گوشــت ســفید و قرمــز در مــاه 
رمضــان )ایلنــا  10 اردیبهشــت( بــه گــزارش ایلنــا، معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی از 
برنامــه ریــزی بــرای عرضــه 40 هــزار تــن گوشــت ســفید و قرمــز در مــاه مبــارك رمضــان خبــر داد.رکنــی گفت: 
تــا ســه ســال پیــش کشــور وارد کننــده بودیــم بــه طــوری کــه در ســال 92 و ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم 
ــن واردات انجــام شــد.وی  ــا مقاومــت، نزدیــک 19 هزارت ــن را داشــتیم و ب ــه 50 هزارت ــه واردات نزدیــک ب برنام
اظهارداشــت: از همــان زمــان تــالش کردیــم بــا وجــود پتانســیل هــای موجــود چرخــه واردات را بــه صــادرات 
ــرای  ــت قیمتــی قوانیــن مناســب ب ــر رقاب ــی عــالوه ب ــرای حضــور در بازارهــای صادرات ــا ب ــم ، ام ــل کنی تبدی

صــادرات، بســته بنــدی مناســب و کیفیــت کشــتاری مخاطبیــن داشــته باشــیم .

ــات لبنی)مهــر  ــان کارخانج ــی می ــارد تومان ــه 20 میلی ــع یاران ــاز توزی آغ
20  اردیبهشــت(  دبیرانجمــن صنایــع لبنــی کشــور از آغــاز توزیــع یارانــه 20 میلیــارد تومانــی لبنیــات میــان 
کارخانجــات لبنــی خبــر داد و گفــت: صــادرات ایــن محصــوالت در ســال گذشــته بــه 773 میلیــون دالر رســید. 
رضــا باکــری در گفتگــو بــا مهــر  اظهارداشــت: چــک ایــن مبلــغ امــروز بــه بانــک فرســتاده شــده تــا میــان 
کارخانجــات توزیــع شــود. وی اضافــه کــرد: مبلــغ مذکــور 200 میلیــارد تومــان بــوده کــه 50 میلیــارد تومــان آن 
بــه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــرای خریــد توافقــی شــیرخام تعلــق گرفتــه و 150 میلیــارد تومــان آن 
نیــز بــه عنــوان مشــوق های صادراتــی در نظــر گرفتــه شــده کــه در فــاز اول 20 میلیــارد تومــان آن پرداخــت 

شــده اســت.

ــور از  ــت قرمز کش ــد مصرف گوش 90 درص
تولیــدات داخلی اســت )ایرنــا  19 اردیبهشــت( 
رئیــس مرکــز اصــالح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی 
ــرف  ــد مص ــت: 90 درص ــاورزی گف ــاد کش وزارت جه
گوشــت قرمــز کشــور از تولیــدات داخلــی و تنهــا 10 
درصــد آن وارداتــی اســت . وی بیــان کــرد: در کشــور 
ــی  ــد م ــز تولی ــت قرم ــن گوش ــزار ت ــاالنه 824 ه س
شــود کــه ایــن مقــدار 51 درصــد از دام ســنگین و 49 

درصــد دام ســبک اســت.

تاثیــر تــب کریمــه کنگــو بــر بــازار گوشــت قرمــز )ایســنا 17  خــرداد( بررســی ها نشــان 
می دهــد کــه قیمــت گوشــت قرمــز در مقایســه بــا پیــش از مــاه رمضــان بــه طــور نســبی بــا رونــد کاهشــی 
همــراه شــده اســت و خبرهایــی مبنــی بــر ظهــور ”تــب کریمــه کنگــو“ تاثیراتــی بــر بــازار مصــرف گذاشــته 
اســت. بــه گــزارش ایســنا، بــازار گوشــت قرمــز به طــور معمــول با شــروع مــاه رمضــان بــا افزایــش تقاضــا روبرو 
مــی  شــود و بــه همیــن دلیــل قیمت هــا مقــداری افزایــش می یابــد امــا بــه نظــر می رســد بــازار گوشــت قرمــز 
در مــاه رمضــان امســال تــا حــدودی تحــت تاثیــر اخبــار منتشــر شــده در خصــوص “تــب کریمــه کنگــو" قــرار 
گرفتــه و باعــث شــده قیمت هــا اندکــی پاییــن آید.چراکــه در روزهــای اخیــر اخبــاری مبنــی بــر وقــوع "تــب 
کریمــه کنگــو" کــه از طریــق دام زنــده بــه انســان منتقــل می شــود در برخــی اســتان های کشــور منتشــر شــد 
و اینکــه تمــاس مســتقیم بــا خــون دام هــا باعــث بســتری شــدن برخــی افــراد در بیمارســتان ها شــده اســت و 

مــوارد مشــکوکی بــه ایــن نــوع تــب در نقــاط مختلــف دیــده شــده اســت

ــرداد(  ــا 25 خ ــال۱404 ) ایلن ــا س ــت قرمز ت ــن گوش ــادرات200 هزارت ــع واردات و ص قط
ــزار و  ــور100 ه ــاالنه در کش ــر س ــرد: در حال حاض ــاورزی تاکیدک ــازمان جهاد کش ــدات دامی س معاون بهبودتولی
ــال 1404  ــی در س ــاد مقاومت ــای اقتص ــق پروژه ه ــا تحق ــه ب ــود ک ــام می ش ــز انج ــت قرم ــن واردات گوش 120 ت

ــر قطــع کامــل واردات زمینــه صــادرات 200 هزارتن گوشــت نیــز فراهــم خواهــد شــد . عــالوه ب

شــیر خشــک های دپــو شــده صادرشــد/کارخانجات زیــان دامــداران راجبــران 
نکردند)مهــر 29 خــرداد(  ســید احمدمقدســی در گفتگــو بــا مهــر دربــاره آخریــن وضعیــت پرداخــت مشــوق 
صادراتــی لبنیــات اظهارداشــت: تاکنــون دولــت دو مرحلــه )حــدود 44 میلیارد تومــان( از ایــن مشــوق را پرداخت 
کــرده و هنــوز از پرداخــت فــاز ســوم آن خبــری نیســت.  وی بــا بیــان اینکــه خریــد توافقــی شــیرخام در برخــی 
روســتاهای کشــور همچنــان ادامــه دارد، گفــت: پرداخــت دو مرحلــه از مشــوق صادراتــی باعــث شــد بیشــتر 
شــیر خشــک دپــو شــده در انبارهــا صــادر شــود.  رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران بــا اشــاره بــه 
اینکــه قــرار بــود کارخانجــات بــه بهانــه ضــرر و زیــان بیــن 50 تــا 100 تومــان از پــول شــیرخام کــم کــرده بودند، 
افــزود: آنهــا اعــالم کردنــد بــه محــض دریافــت مشــوق و رونــق صــادرات، ایــن مبلــغ را بــه دامــداران پرداخــت 

می کنیــم کــه متاســفانه تاکنــون بــه قــول خــود عمــل نکرده انــد.

صــادرات روزانــه ۵0 تــن الشــه بــه قطــر )خبرنــگاران جــوان 31 خرداد(پوریــان با اشــاره 
بــه تأثیــر عرضــه گوشــت های وارداتــی بــر قیمــت گوشــت داخــل بیــان کــرد: در حــال حاضــر متوســط 
فــروش هــر کیلــو دام زنــده پرواربنــدی 13 هــزار و 500 تومــان و گوشــت گوســفندی 33 هــزار و 500 تومــان 
اســت کــه در صــورت اســتمرار عرضــه گوشــت هــای وارداتــی مجــدداً قیمــت هــای داخلــی کاهــش خواهد 
یافت.رئیــس شــورای تأمیــن کننــدگان دام زنــده بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت صــادرات بــه قطــر گفــت: 
طبــق توافــق بــا تجــار قطــری روزانــه بایــد 170 تــن الشــه بــه ایــن کشــور صــادر شــود و ایــن درحالــی 

اســت کــه روزانــه تنهــا 50 تــن الشــه بــه ایــن کشــور ارســال مــی شــود. 

ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــتارگاه های صنعت ــح دام در کش ــزوم ذب ل
ــازمان  ــس س ــارس رئی ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ــرداد( ب ــارس  20 خ ــو )ف ــب کنگ ــاری ت بیم
دامپزشــکی کشــور افــزود: تاکنــون ســازمان تمــام ســموم خریــداری شــده را در اســتان ها توزیــع کــرده 
ــت:  ــج گف ــدام کرده اند.خل ــاز اق ــورد نی ــموم م ــن س ــرای تامی ــتانی ب ــع اس ــز از مناب ــتان ها نی ــت و اس اس
ــتارگاه های  ــر از کش ــای غی ــتار در مکان ه ــاز و کش ــای غیرمج ــتارگاه ه ــتار دام در کش ــری از کش جلوگی
صنعتــی، مبــارزه بــا انگل هــا و کنه هــا، الــزام رعایــت اصــول نگهــداری گوشــت در ســردخانه و یخچــال بــه 
مــدت 24 ســاعت از جملــه اقدامــات ســازمان دامپزشــکی کشــور بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری تــب 

کریمــه کنگــو بــه ویــژه در 5 اســتان مــورد گــزارش وزارت بهداشــت بــوده اســت .

ایــران دام و گوشــت گرجســتانی و ارمنســتانی صــادر 
ــا بیــان اینکــه صــادرات  ــده ب ــد)  مهــر 20 خــرداد( رئیــس شــورای تامیــن کننــدگان دام زن می کن
دام همچنــان ممنــوع اســت، گفت:مــا از کشــورهایی ماننــد گرجســتان و ارمنســتان دام و گوشــت خریداری 
و آنهــا را بــه قطــر و امــارات صــادر می کنیــم. منصــور پوریــان در گفتگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه در زمینه 
ســاماندهی بــازار گوشــت اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت، اظهارداشــت: هنــوز تاثیــر ایــن اقدامــات بر 
بــازار مشــخص نشــده اســت، مدتــی طــول می کشــد تــا کارهــای اثــرات کارهــای اجــرا شــده قابــل رویــت 
باشــد.وی جمعیــت دام ســبک کشــور را حــدود 70 میلیــون راس عنــوان و  اضافــه کــرد: از ایــن میــزان 
حــدود 50 میلیــون راس گوســفند و نزدیــک بــه 20 میلیــون راس بــز هســتند؛ متاســفانه سیســتم تولیــد 
دام ســبک مــا بیشــتر روســتایی  و عشــایری اســت و پــرواری نیســت و برنامــه ریــزی در ایــن سیســتم کار 

ســختی اســت. 
تــب کریمــه کنگــو در صــورت تشــخیص زودهنــگام، قابــل درمــان اســت/ 
از مراکــز معتبــر گوشــت بخریــد )ایســنا  7 خــرداد( رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشــت بــا بیــان ایــن کــه بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در صورتــی کــه زود تشــخیص داده شــود، قابــل 
درمــان اســت و داروی ایــن بیمــاری در کشــور موجــود اســت،گفت: مــردم گوشــت را از مراکــز معتبــر مــورد تایید 
دامپزشــکی تهیــه کننــد و ایــن بیمــاری از طریــق گوشــت پختــه شــده نیــز انتقــال نمــی یابد.به گــزارش ایســنا،  
دکتــر محمدمهــدی گویــا درخصــوص بیمــاری تــب کریمــه کنگــو کــه اخیــرا در برخــی نقــاط کشــور مشــاهده 
شــده اســت، گفــت: بیمــاری تــب کریمــه کنگــو یــک عفونــت ویروســی اســت کــه جــزو دســته تــب هــای 
خونریــزی دهنــده ویروســی محســوب مــی شــود.گویا بــا بیــان ایــن کــه بیمــاری تــب کریمــه کنگــو بیمــاری 
مهمــی اســت، چراکــه مــرگ و میــر باالیــی دارد، گفــت: عفونــت تــب کریمــه کنگــو از طریــق تمــاس بــا حیــوان 
آلــوده بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم، بــه انســان منتقل مــی شــود.وی در توضیــح گفــت: زمانیکه انســان 
بــا ترشــحات و خــون بــدن حیــوان آلــوده تمــاس پیــدا مــی کنــد، بیمــاری بــه صــورت مســتقیم منتقــل مــی 
شــود. امــا در روش غیــر مســتقیم، کنــه ای کــه روی بــدن حیوانــات اهلــی وجــود دارد، از خــون دام آلــوده تغذیــه 
مــی کنــد و آلــوده مــی شــود و چنانچــه ایــن کنــه، روی بــدن انســان قــرار گیــرد، مــی توانــد آلودگــی را منتقــل 
کنــد. گویــا راه ســومی را نیــز بــرای ابتــالی انســان بــه ایــن بیمــاری مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: اگــر انســانی 
کــه ویــروس را دریافــت کــرده، در مواجهــه بــا انســان دیگــری قــرار بگیــرد، از طریــق ترشــحات خونــی و بدنــی 
خــود، بیمــاری را منتقــل مــی کنــد کــه ایــن روش انتقــال در بیمارســتان هــا رخ مــی دهــد و کادر درمــان در 

معــرض ایــن نــوع ابتــال قــرار دارنــد.

حجتــی: حــذف دالالن و نوســان بــازار بــا تقویــت زنجیــره تولیــد گوشــت قرمــز میســر اســت )ایرنــا 16 
خــرداد ( بــه گــزارش ســه شــنبه وزارت جهــاد کشــاورزی، »محمــود حجتــی« در جلســه بررســی وضعیــت زنجیــره تامیــن و تولید گوشــت قرمــز در کشــور افــزود: برای 
تقویــت زنجیــره تولیــد گوشــت قرمــز بایــد مجموعــه ای از فعالیــت هــای قبــل، حیــن و پــس از تولیــد راهــم آیــد تــا در مســیر آن مــواد اولیــه الزم بــرای تولیــد فراهم 
و کاالی نهایــی بــدون واســطه هــای غیرضــروری بــه بــازار عرضــه شــود.حجتی ادامــه داد: برخــالف نظــر کســانی کــه تولیــد گوشــت قرمــز را فقــط براســاس میــزان 
خــوراك دام داخلــی امکانپذیــر مــی شــمارند، بایــد نســبت بــه تامیــن مــواد اولیــه تولیــد از خــارج و تامیــن نیــاز داخلــی و همچنیــن صــادرات گوشــت قرمــز اقــدام 
کــرد.وی گفــت: در زمینــه تولیــد گوشــت قرمــز کشــور بایــد نــگاه بــه ســوی تامیــن مــواد اولیــه بــا اولویــت داخــل و در صــورت نیــاز از خــارج باشــد تــا در پرتــو چنین 

نگاهــی ضمــن پایــداری ایــن فعالیــت اقتصــادی، امنیــت غذایــی کشــور نیــز تضمین شــود.

مقصــر  نظارتــی  دســتگاه های 
ــتند  ــت  هس بــازار آشــفته گوش
ــن  ــورای تامی ــس ش ــت(  رئی ــر 15  اردیبهش )مه
ــرای  ــده ب ــاد ش ــرایط ایج ــده ش ــدگان دام زن کنن
بــازار گوشــت را ناشــی ازضعــف سیســتم های 
دام6مــاه  کردوگفت:صــادرات  عنــوان  نظارتــی 
ــازاد دام در واحدهــای  ــا م اســت متوقــف شــده و ب
ــو  ــان در گفتگ ــور پوری ــم. منص ــدی مواجهی پرواربن
بــا مهــر شــرایط پیــش آمــده بــرای بــازار گوشــت 
را ناشــی از ضعــف سیســتم های نظارتــی و بازرســی 
ــتگاه ها و  ــن دس ــت: ای ــرد و  اظهارداش ــوان ک عن
ــرای کنتــرل  سیســتم ها بایــد هــر چــه ســریع تر ب
شــرایط پیــش آمــده اقــدام کننــد، البتــه در حــال 
ــان را  ــور، متخلف ــتگاه های مذک ــز دس ــر نی حاض
ــه  ــیدگی ب ــد رس ــون رون ــا چ ــد ام ــه می کنن جریم
ــم از  ــف ه ــراد متخل ــد، اف ــول می کش ــا  ط پرونده ه
ــان  ــا بی ــد.وی ب ــتفاده می کنن ــت سوءاس ــن فرص ای
اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی حــدود 6 مــاه اســت 
کــه صــادرات دام زنــده از کشــور را متوقــف کــرده 
ــد،  ــدگان نمی ده ــه صادرکنن ــادرات ب ــازه ص و اج
ــا  ــادرات م ــته ص ــال گذش ــاه س ــن م ــزود: از بهم اف
ــه روز  ــن روز ب ــر ای ــالوه ب ــت ع ــده اس ــف ش متوق
ــورای  ــود.رئیس ش ــزوده می ش ــم واردات اف ــه حج ب
تامیــن کننــدگان دام زنــده کشــور ادامــه داد: 
همچنیــن مــا بــا مــازاد تولیــد بــه صــورت انبــوه در 
اکثــر واحدهــای پرواربنــدی مواجــه هســتیم.پوریان 
ــر  ــی ب ــده مبن ــرح ش ــث مط ــه مباح ــش ب در واکن
اینکــه وقــوع ســیل در برخــی نقــاط کشــور ســبب 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــفندی ش ــت گوس ــی گوش گران
ــود  ــی خ ــث نوع ــن مباح ــردن ای ــرح ک ــرد: مط ک
فریبــی اســت، ســیل هیــچ تاثیــری در بــازار نــدارد، 
این هــا همــه بهانــه  اســت، علــت ایــن گرانــی بــازار 
ــا  ــت و تنه ــی اس ــتم نهای ــود در سیس ــازی موج ب
ــد  ــتفاده می کن ــاله سوءاس ــن مس ــه از ای ــی ک کس
ــرد:  ــه ک ــت.وی اضاف ــت اس دالل دام و دالل گوش
ــر  ــه ب ــدارد ک ــود ن ــی وج ــارت پویای ــتم نظ سیس
ایــن مســائل نظــارت دقیــق داشــته باشــد، بنابراین 
گرانــی گوشــت یــک گرانــی کاذب اســت سیســتم 
داللــی بــا اســتفاده از ضعــف از دســتگاه های 

ــد. ــتفاده را می برن ــت اس ــی نهای نظارت
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1. Shearing
2. Springer
3. Slaughter
4. a. Eye
4. b. Wool
5. a. Oil
5. b. Corn
6. Saturated
7. Mastitis
8. Sweating
9. Teething

10. Dairy calf
11. a. NEL )Net Energy 
Lactation)
11. b. TDN )Total Di-
gestible Nutrients)
12. a. Na
12. b. Mix
12. c. UE )Urinary 
Energy)
13. Sheep
14. Forages

15. warm blood
16. steer
17. a. Wt
17. b. WSC )Water Sol-
uble Carbohydrates)
17. c. DM (Dry Matter)
18. a. Yak
18. b. NRC (National 
Research Concil)
19. a. Vent
19. b. Whey
20.  Total cost
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