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فهرست مطالب

از ادرار ﭘﯿﺶ بینــی هــا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي اراﺋـﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﺠﺰﯾـﻪ

واﺣﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺎو ﺷـﯿﺮي ()CEDAR

ﻫﻤﮑـﺎران ( )1997ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات داشتند .

ای ( 14و  )26و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺳﻮﺧﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ (ﺟـﺪول  .)1در آزﻣﺎﯾﺸﺎت از  30ﮔﺎو فریزیــن-

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ

اواﺳﻂ ﺷﯿﺮدﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  .ﮔﺎوﻫـﺎ ﺑـﺎ  30ﺟﯿـﺮه

انــرژی ﺟﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ میکنــد ( .)5ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ

ﮔﺮاس و  6ﻧﻮع کنســانتره ﺑﻮد  .ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دوو و ﻫﻤﮑـﺎران ( )1996و ﮐـﻮﻫﻦ و
در ﻧﯿﺘﺮوژن وارد ﺷﺪه در ﺷﯿﺮ و دﻓﻊ ﺷﺪه از ادرار ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎي ﻣﺪل در
اﯾﻦ آزمایــش ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻮد  .کمتریــن

Dairy cow

میانگیــن درﺻﺪ ﺧﻄﺎ و اﺧﺘﻼف  RMSPEبــا ﺳﻄﺢ

ﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤـﻮع

ادرار و مدفــوع ،ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﺷﯿﺮ ،ﻧﯿﺘﺮوژن
دﻓﻊ ﺷﺪه از ادرار و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از

ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه شــد  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎي

ﮐﻮﻫﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران ( )22مــدل هایــی را ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن

شــیری  ،ﻧﯿﺘﺮوژن .

اواﺳﻂ آن ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده شــدند ( .)21ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ

اهمیــت نقــش مزرعــه ﻫﺎي داﻣﭙﺮوري در آﻟﻮدﮔﯽ
گیــری رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ( .)27در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي

ای ﺷﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ( .)17ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل آنهــا

دﻓﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن از ادرار و ﻣﺪﻓﻮع عمــده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ

ﭘﺎﯾﻪ ﺣﯿﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس مجموعــه ای از داده ﻫـﺎ

دﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺘـﺮوژن دﻓﻌـﯽ از ادرار را از ﻧﯿﺘﺮوژن اوره
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻓﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن بــه دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯿﺖ

آﻟـﻮدگــی باشــد ( .)28آﻟﻮدﮔﯽ در محیــط زیســت

ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،اﻧﺮژي ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻏﯿﺮه

ﮔﺎوﻫـﺎي ﺷﯿﺮي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي داﻣﭙﺮوري ﻣﺘﺮاﮐﻢ در

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ( .)18ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل

مــی باشــد( .)28آلودگــی ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان

بــه دﻟﯿـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺼـﺮف ﻣﮑﻤـﻞ هــای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
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ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻧﯿﺘـﺮوژن در ﻣـﺪﻓﻮع و ادرار

ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶ بینــی ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺣﯿﻮاﻧـﺎت و

ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻬﻢ دﻗﯿﻖ آنهــا

در آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ وﺟـﻮد دارد (.)21

ﻫـﺪف از مــدلﺳـﺎزي ﮐﺒﺮﯾـﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران ()21

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﻟﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮ پایــه ی روﺷﯽ ﻣﺸـﺨﺺ

ﻧﯿﺘﺮوژن از ادرار ( 2و  )15ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع و ﯾﺎ ﻫـﺮ دو آنهــا

کــه ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ پیــش بینــی ﮐﻤﯿـﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن

ﻏـﺬاﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

يــا ﻣﺘﻔﺎوت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﺘﻮاﻧﺪ

( 8و  ، )20ﮐﺎﻫﺶ مصــرف ﻧﯿﺘﺮوژن در جیــرهﻫﺎي

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

آن بــر تــوازن نیتــروژن " و " اثــر زمــان برداشــت یونجــه اوایــل غنچــه دهــی بــا نســبت هــای مختلــف علوفــه بــه کنســانتره بــر

شــناخته شــده اســت( ، )28ﺑﻪ دو ﺑﺨـﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ

ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در ﺑﻬﺒـﻮد راﻧـﺪمــان مصــرف نیتــروژن

ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ در ﺟﯿﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ و ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ

دﻓﻊ ﺷﺪه در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ﺗﺤﺖ جیــره ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده هــای آزﻣﺎﯾﺸﺎت دﯾﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺷﻮد ،ﺑﻮد ( .)21ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل اراﺋﻪ

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( )21بــه وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آمــده از دو آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ
"ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  NFCبــر عملکــرد ﮔﺎوﻫﺎي

ﺷﯿﺮده ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ و ﺑﯿﺎن ﻣـﺪل رﯾﺎﺿـﯽ آن ﺑـﺮ تــوازن
ﻧﯿﺘﺮوژن " ( )19و " اﺛﺮ زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﯾﻮﻧﺠﻪ اوا
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ﺗﺠﺰﯾﻪ در ﺷﮑﻤﺒﻪ و ﭼﺮﺧﻪ آﻣﻮﻧﯿﺎك در ﺑـﺪن دام دو

تخمیــری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺎوﻫﺎ ي شــیری هلشــتاین در

ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺘـﺮوژن پروتئیــن ﻗﺎﺑﻞ

شــامل یونجــه برداشــت شــده در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ دو ســطح  60و  50درﺻﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﺒﺢ ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ  60و 50
از ﻣﺪﻓﻮع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادرار بــه ﻃﻮر ﺧﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺶ یافــت  .ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران و ﮐﺎﺳـﺘﯿﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺑﺮاي ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه

ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و

ﻫﺎ می باشــد ( .)16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﯽ میباشــد (.)25

ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮ ترکیــب شــیمیایی ،خصوصیــات
اوایــل شــیردهی" بــود ( 13و .)19
مواد و روش ها

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

و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺷﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ همچنیــن ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻧﺎﻟﯿﺰ
ساختار ﻣﺪل
ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر مخــزن  -1 :ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن ﺟﯿـﺮه

ای( - 2 ، )QDiﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ-3 ،) )QMi

ﻣﺨـﺰن ﻧﯿﺘـﺮوژن اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ( )QAaو  - 4ﻣﺨﺰن

ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره و آمونیــاک ( ) QUrﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ

ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺨﺰن بــه وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎنﻫـﺎ
ﻧﺸـﺎن داده شــده اﺳﺖ (ﺷﮑﻞ  .)1ﺷﺮح ﻋﻼﻣﺎت
و نشــان ﻫﺎ در ﺟـﺪول  2ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳﺖ،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘـﻪ رد ﻣﺪل ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .بــه دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﺷﺪن

ﻣـﺪل ،ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره ای و آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
(ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ آمونیــاک ﺧﺎرج

مــی شــود و در ﮐﺒـﺪ ﺑـﻪ اوره ﺗﺒـﺪﯾﻞ میشــود).

ﻣـﺪل در  ACSLﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫـﺎي  Concord ، MGAو  MAبهینــه ســازی

شــد .از ﻣﻌﺎدﻻت روﻧﮕﻪ-ﮐﻮﺗﺎي درﺟﻪ ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺪل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ

وﺿـﻌﯿﺖ ﺛـﺎﺑﺘﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳﻄﺢ از ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﯽ

بــه دﺳﺖ آﻣﺪ اﺟﺮا شــد  .ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزي
پارامترهــای ﻣﺪل ،ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( )21از ﻧﺮم اﻓﺰار

 MGAاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدﻧد .ﯾﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺎﻣﺤﺪود از ﺗﻤﺎم

ﻣﻘـﺎدﯾﺮ (ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ) ﺑـــا اســتفاده از بهینه سازی
 ( ACSLﻧﺮم اﻓﺰار  )MGAاﻧﺠﺎم ﺷـﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ســازی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده
شــد .از ﯾـﮏ داﻣﻨﻪ ﺑﺮاي ســایر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ

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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ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه در شــکمبه ﺗﻘﺴﯿﻢ مــی شــود ( .)4بــه

ﯾـﻞ ﻏﻨﭽـﻪ دهــی ﺑـﺎ نســبت هــای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻓﻪ

ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ مصــرف ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ

درﺻﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺟﯿﺮه بــود  .ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﮐﺒﺮﯾـﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه

ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ي ﺗﻌﺪادي از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ

ﮔﺎوﻫﺎي فریزیــن-ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ در اﺑﺘﺪاي ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﯾﺎ

اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺪل مــی توانــد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ

جهــت ارزیابــی مــدل دینامیکــی متابولیســم نیتــروژن در گاوهــای شــیرده ارائــه شــده توســط کبریــت و همــکاران ( )2002از دو پایــان

آزمایــش  21روزه بــود .تیمارهــا در آزمایــش اول شــامل  39 ،36 ،33و  42درصــد  NFCدر مــاده خشــک جیــره و در آزمایــش دوم

ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌـﺪاد زﯾﺎدي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ (مدلهــای )Empirical

شــیری ( )MIDaSﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ روي

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ جیــره ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ در دﺳﺘﺮس بــود.

مقدمه

( .)6ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺷﮑﻤﺒﻪ کــه بــه ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ

شــامل تعــداد  8رأس گاو شــیری هلشــتاین بــا چنــد شــکم زایــش شــامل میانگیــن روزهــای شــیردهی بــه ترتیــب  107±28و

اﺳﺖ ( .)21ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﺣﯿـﻮاﻧﯽ در اﯾﻦ مــدل هــا

بــه عنــوان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي گاو

ﮐﺮدﻧﺪ (ﺟﺪلــو  .)1داده ﻫﺎ از  4آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ

میباشــند ( 3و  .)9ﺟﺎﻧﮑﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران ( )17ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮ

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد تغذیه دام ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزي  ،دانشگاه فردوسی مشهد،

 59±11و میانگیــن وزن بــه ترتیــب  644±68و  616±58کیلوگــرم در قالــب طــرح مربــع التیــن  4×4تکــرار شــده بــا دوره هــای

آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺧــــﺪﻣﺎت مشــاوره ای و

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96
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ﺗﺨﻤﯿﺮ ( )FMEﺗﻌﯿﯿﻦ شــدند .ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران

ﮐـﻞ نیتــروژن ﻣﺼﺮﻓﯽ و دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع ،ادرار

ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ( .)24اولیــن راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻊ

ترکیــب شــیمیایی ،خصوصیــات تخمیــری و عملکــرد گاوهــای شــیری هلشــتاین در اوایــل شــیردهی" اســتفاده شــد .هــر آزمایــش

اﺗﺎﻧﻮل ،ﮐـﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻓـﺮار ، pH ،اﻧـﺮژي

در ســطح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل

ﻣـﺪل و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن مــی باشــد.

در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ  .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي

نامــه کارشناســی ارشــد تحــت عناویــن " تاثیــر مقادیــر مختلــف  NFCبــر عملکــرد گاوهــای شــیرده هلشــتاین و بیــان مــدل ریاضــی

ﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

در آب ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﻧﯿﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ،

ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸــﺎورزي ( )ADASدر  Bridgetsاﺳﺘﻔﺎده

بــر پایــه ی  CNCPSاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺧﻮد

ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم
نیتروژن در گاوهای شیری

چکیده

نــم باشــند ( 18 ،1و  .)23دوو و همــکاران ( )10و

و ﻫﻤﮑﺎران داﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میرســد ﺟﻬﺖ

محیــط زﯾﺴـﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﭼﺸم

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

انــد .بــه ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ داراي ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ از ﻧـﻮع

ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻓﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن دارد،

واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي  :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل  ،ﭘﯿﺶ بینــی ،ﮔﺎو

جلد  / 8شماره  / 4زمستان 1395

رﯾﺎﺿـﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دﻓﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن در

خــام ، ADF ، NDF،نشاســته ،کربوهیــدرات ﻣﺤﻠﻮل

( )22ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﺧﻮد از داده ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﺪل ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

 -3استاد گروه ریاضی محض ،دانشکده ریاضی ،دانشگاه فردوسی مشهد،

ﻧﻘﺶ آنهــا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ( .)11از ﮔﺬﺷﺘﻪ مــدل ﻫـﺎي

ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺧـﻮراك از مــاده خشــک ،پروتئیــن

ﺷﺪه از ادرار و ﻣﺪﻓﻮع و کمتریــن دﻗﺖ را در ﺗﺨﻤﯿﻦ

ﻧﺘـﺎﯾﺞ بــه دﺳﺖ آﻣﺪه شــباهت زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺒﺮﯾﺐ

نوشته مجله علوم دامـــي ايران

بایــد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و

ﻧﯿﺘﺮوژن ﺷﯿﺮ انــدازه ﮔﯿﺮي شــد .بــه ﻋﻼوه ﻏﻠﻈـﺖ

ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ بــر پایــه ی ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼـﯽ

ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ

 -2استاد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسی مشهد،

ﮐـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از دﻓﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن در دام ﻫﺎ

ﮐﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﯽ و دﻓﻊ ﺷﺪه از مدفــوع ،ادرار و

ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ و اﻧـﺮژي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ قابــل

داد اﮔﺮ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ دو ﺧﻄﯽ ( )bi-Linearدر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي

سعید کامل ارومیه  -1عباسعلی ناصریان  - * 2رضا ولی زاده -2فاطمه هلن قانع -3محمد بنایان اول

ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ مــی باشــد ،ﮐﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧـﻮع

غذایــی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ شــامل  10ﻧﻮع ﺳﯿﻼژ

ﻣـﺪل اراﺋـﻪ شــده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران در ایــن

ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع دارد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن
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و ســاز آن ،اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ( .)12بــه ﻋﻼوه ،ﺳﻨﺘﺰ

ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷـﮑﻢ زاﯾـﺶ در اواﯾﻞ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﯾﺎ

ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار مــی گرفتــه

آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ را در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺘﺮژون دﻓﻊ

Nitrogen metabolism

ﭘـﺬﯾﺮي ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺷـﮑﻤﺒﻪ و ﻧـﺮخ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﮑﻤﺒﻪ

داﻧﺸﮕﺎه رﯾﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ آﻣﻮﻧﯿــــﺎك ﺗﺒــــﺪﯾﻞ مــی ﺷــﻮد

اﺳــــﺖ (ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  .)1- YMiDi ، 4/2خروجــی ﻫﺎي
اﯾﻦ ﻣﺨﺰن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺑﻪ وســیله ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ شــکمبه ،ﭼﺮﺧـﻪ نیتــروژن اوره ای ﺧـﻮن

ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ شــکمبه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮﻧﯿﺎك
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ اوره و دﻓﻊ از ﻃﺮﯾـﻖ ادرار مــی باشــد.
ﻣﯿـﺰان ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻤﯿـﺖ ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﺼـﺮف شــده ﺑـﻪ

وســیله ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﺎزاي ﻫﺮ واﺣﺪ

از اﻧﺮژي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻂ AFRC

( )1ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﻣﻌﺎدﻟـﻪ = 30/6/d ، 4/3

 .) kUrMiاز ﯾــــﮏ ﻣﻌﺎدﻟــــﻪ ﺑــــﺎ ﯾــﮏ ﮐﻤﯿــﺖ

واﺑﺴــــﺘﻪ ﺛﺎﺑـﺖ (  ) KUrMiﮐﻪ نشــان دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان

ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺟﺮﯾـﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺨـﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻮد  ،اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ≤ 0/1 ، 4/3

 .) KUrMiﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻪ ﺑﻪ اوره ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾـﻖ ادرار دﻓﻊ مــی ﺷﻮد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس

اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در داده هــای اﺑﺘـﺪاﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه

در ﻣﺪل از ﯾﮏ داﻣﻨﻪ در ﻣﺤـﺪوده ي≤ kUrUn ≤ 1/0/d

 0/01اﺳﺘﻔﺎده شــد ( ﻣﻌﺎدلــه .) 4 /4

ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه
ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع و ادرار ﺑﻪ وســیله ﻣﺪل

ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ مــی باشــد .ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در

ﻣﺪﻓﻮع از ﻣﺠﻤﻮع نیتــروژن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺟﯿﺮه،
ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دﻓـﻊ ﺷـﺪه و ﻧﯿﺘـﺮوژن اﻧـﺪوژﻧﻮس

بــه دســت مــی آﯾﺪ  .در آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ (ســاخت) ﻣﺪل ،ﻧﯿﺘﺮوژن اﻧﺪوژﻧﻮس

ﻣﺪﻓﻮع (ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺑـﺎ
ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺟﯿﺮه بــه دﺳﺖ آﻣﺪ)

جریانات بین مخزن ها
ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن جیره
اﯾﻦ ﻣﺨﺰن داراي ﯾﮏ ورودي اﺳﺖ و آن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ

ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺷﮑﻤﺒﻪ

ﺣﯿﻮان از ﻧﯿﺘﺮوژن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﺨﺰن از ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره و آمونیــاک مــی باشــد
را نشــان مــی دﻫﺪ( معادلــه  . )YMiUr=1/0، 2/2ﺗﻨﻬﺎ

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96

 -1 :ﻧﯿﺘﺮوژن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ در شــکمبه

مــی ﺑﺎﺷـﺪ (معادلــه .) kMiAa =1/0/ d ، 2 /3

(ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  .)1 /1دو ﺧﺮوﺟـﯽ از اﯾﻦ ﻣﺨﺰن وﺟﻮد دارد

( )N-RUPﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن اســید آمینــه ای وارد

ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ مــی ﺷﻮد -2 .ﻧﯿﺘـﺮوژن
ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ در شــکمبه ()N-RDP

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن

اورهای و آﻣﻮﻧﯿـﺎﮐﯽ وارد مــی شــود (ﻣﻌﺎدﻟـﻪ / 3
 .)1میــزان نیتــروژن جیــره ای در دﺳﺘﺮس ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐـﻞ ﻧﯿﺘـﺮوژن پروتئینــی

منهــای  N-RUPاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ پتانســیل ﻧﯿﺘـﺮوژن
 % 57از ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮوژن ﺟﯿﺮه اﺳﺖ (معادلــه ، 1/3
.) kDiMi=0/57/d

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ مدفــوع

ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ

در ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﺑﺎﻓـﺖ بــدن اﺳﺖ ،دو ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ

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

آمینــه را دارد مــی باشــد .ﻣﻄﺎﺑﻖ )1993( AFRC

حــدود  80درﺻﺪ از  RUP-Nبــه ﺻﻮرت اﺳـﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ
ﺟﺬب مــی شــوند (ﻣﻌﺎدﻟـﻪ .) YAaDi = 0/8 ، 3/1

ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾﻦ مخــزن ورودی ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺨﺰن

ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ،ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ پروتئیــن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ،دارد  .ﺑﻪ طــور ﮐﻠﯽ  64درﺻـﺪ ازنیتــروژن
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﻀﻢ و  36درﺻﺪ آن از

G A V D A R A N

ﻃﺮﯾﻖ ﻣـﺪﻓﻮع دﻓﻊ مــی ﺷﻮد (معادلــه=0/64، 3/2

 .) YAaMiاســیدهای آﻣﯿﻨﻪ مــی ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺟﻬﺖ

ﯾﮑﯽ از ورودی ﻫﺎي ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﻣﯿـﺰان
جیــره اي وارد مــی شــود  .بــا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑرآورد

داراي ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ دو ﻃﺮﻓـﻪ اﺳﺖ (معادلــه  ، ) 3/3اﯾﻦ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ در ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﯿﻦ  5ﺗـﺎ 30

(  ) kAaBd QAaﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ ( )NDgمــی باشــد.

دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳـﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨـﻪ درشــکمبه
درﺻـﺪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ شــد.

 NDgدر دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾـﻦ مــدل kAaBd

بزرگتــر ﻣﺴﺎوي  0/01و  NDgکوچکتــر مســاوی  1در

رســوب ﮔﺬار ي در ﺑﺎﻓﺖ بــدن (ﺳـﺎﺧﺖ ﻋﻀـﻼت)

ﻧﯿﺘﺮوژﻧـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﭙﺘﯿﺪ از ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن

ﺧﻮاﻫﺪ کــرد  .تخمیــن درﺳﺘﯽ از ﻣﻘﺪار  kAaBdو

ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ شــد (معادلــه  .) 3/3ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﺨﺰن وﺟﻮد دارد  -1 .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺘﺮوژن اســید آمینــه
اي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺷـﯿﺮ اســتفاده مــی

شــود ﮐـﻪ مطابــق  )1( AFRCراﻧــــﺪﻣﺎن اســتفاده از

ﻧﯿﺘــــﺮوژن پروتئیــن ﺣﻘﯿﻘــــﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ

و همچنیــن  RUP-Nﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﯿﺮ در ﺣـﺪود68

درﺻــﺪ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ (ﻣﻌﺎدﻟـﻪ

 -2 )kAaMk=0/68/d ، 3/ 4ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺘﺮو

ژن اســید آمینــه ای و ﮐﺎﺗﺎﺑﻮلیســم اســید آمینــه

هــا در ﺑﺪن ﮐﻪ وارد ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره و آﻣﻮنیــاک
( ) QUrمــی ﺷﻮد (معادلــه .)kAaUr =0/32/d ، 3/5

ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن اوره و آﻣﻮﻧﯿﺎك
ورودي ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺨﺰن از دو منبــع منشــأ مــی ﮔﯿﺮﻧﺪ .

اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮﻧﺪ ( .)UAaBdدر اﯾﻦ ﻣﺪل ، UAaBd

ﺑﺨﺶ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ ﺣﺎﺻﻞ از مصــرف اســیدهای آﻣﯿﻨـﻪ و

ﻣﺴﯿﺮ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل ســنتز

وارد مــی ﺷﻮد ( ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  .) YUrAa =1 ، 4/1ﺑﺨﺶ

 NDgﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ آنهــا ﮐـﻪ از ﻣﺨـﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ

دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻏﯿﺮ

.)0/05 ≤ NEn ≤ 0/20

ﺳﺎﺧﺘﺎر داده ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل
در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﮐﺒﺮﯾﺐ

و ﻫﻤﮑـﺎران ( ) 21از  16رأس ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ در دو ﻃﺮح

ﻣﺮﺑﻊ ﻻﺗـﯿﻦ  4 × 4اﺳـﺘﻔﺎده شــد ( 1و  .) 2ﮔﺎو ﻫﺎ بــا
 8ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺑـﺮاي ﻫـﺮ

آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﯽ و دﻓﻊ ﺷـﺪه از ﻣـﺪﻓﻮع،

ادرار و ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺷﯿﺮ انــدازه ﮔﯿﺮي شــد (جــدول .)3

بــه ﻋـﻼوه ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺧـﻮراک شــامل مــاده

خشــک ،ﭘــــﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧـﺎم ، ADF ، NDF،ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﻟﯿﺎﻓﯽ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ

 ،ﻧﯿـﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﯿﺎکــی pH ،و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪنــد.

داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻫﺮ دو آزﻣـﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣـﻞ ()19
و ﻓﯿـﺮوزي ( )13در ﻣﺪل ﻗﺮار داده و از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪل ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( ) 21ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ بینــی
ﻫﺎي ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ بــه دﺳـﺖ آﻣﺪ .

ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺎي ﻣﻮﺟﻮد

در ﭘﯿﺶ بینــی ﻫـﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ معــادالت  6تــا 9

ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﺧﻄـﺎي پیــش بینــی
ﺷــﺪه ( ، ) MSPEرﯾـﺸـﻪ دوم ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌـﺎت

ﺧﻄـــای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ( ، )RMSPEﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺧﻄﺎ (  ) MPEو میانگیــن خطــا ( )MBEبــه دســت آمــد
(جــدول .)4

19
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ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ

اﺳﺖ  .زﻣﺎﻧﯽ کــه  NDgبزرگتــر از  kAaBd QAaباشــد

جیــره اي را شــامل مــی ﺷـﺪ ( ( ، )7ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ، 5 /2
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اﺳﺖ کــه از ﻧﯿﺘﺮوژن ﺟﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺨﺰن وارد مــی شــود

ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘـﺪار پروتئیــن ﺣﻘﯿﻘﯽ

در دﺳـﺘﺮس ﺑـﺮاي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﺒﻪ

18

(معادله  )0/05 ≤ YMiDi ≤ 0/3 ،2 /1ورودي دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻧشــان دﻫﻨﺪه ﺗﻌـﺎدل ﻧﯿﺘـﺮوژن در ﺑﺪن ﮔﺎو ﺷﯿﺮي

داﻣﻨﻪ ا ي ﺑﯿﻦ  5تــا  20درﺻﺪ از ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺪﻓﻮع ﻏﯿﺮ
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نتایج و ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﺶ بینیﻫﺎي ﻣﺪل و ارزﯾﺎﺑﯽ آن
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران () 21

ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ﺗﺤـﺖ ﺟﯿـﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ بــر ﭘﺎﯾﻪ

ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه

از ﻣﺪﻓﻮع بــود.ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( ) 20و ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﻮ و

ﻫﻤﮑﺎران ( ) 7ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑـﺮاســاس انــدازه

گیــری ﻫﺎي  580ﻧﻤﻮﻧـﻪ در آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﺗﻌـﺎدل
ﻧﯿﺘـﺮوژن درﮔﺎوﻫﺎي ﺷـﯿﺮي ﮔـﺰارش ﮐﺮد ﻧـﺪ (  7و

 .) 21ﮐﺒﺮﯾـﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران (.)21

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ

ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮفتــه و بــه ﻃﻮر

بــر خــاف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران (  ، )21ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

G A V D A R A N

ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع و ادرار ﻧﯿﺰ بــه ﻃﻮر ﺧﻄﯽ

ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژي

ﻧـﺪاد اﻣـﺎ در ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آنهــا روﻧﺪ ﺧﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺸﯽ

نیتــروژن دفــع شــده در مدفــوع شــامل نســبت

ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه شــد(ﺷﮑﻞ  .) 6اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

در دﺳﺘﺮس ﺟﺬب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﯿﺮ باشــد .

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف

ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗـﺎ ﺣﺪود  420ﮔﺮم در روز و اﻓﺰاﯾﺶ ورود آن

و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن،

اﻓﺰاﯾﺶ یافــت ( ﺷﮑﻞ  1و .)3

اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺪﻓﻮع در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼـﺮف ﺷﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن

ﺳﯿﻼژ ذرت دﻓﻊ مــی ﺷﻮد ،مــی باشــد(  .)21در ایــن

رابطــه دو خطــی در نیتــروژن دﻓﻊ ﺷﺪه از مدفــوع،

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در ﺟﯿﺮه ﮐﻪ عمــده ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺪﻓﻮع

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع ،ادرار،

بینــیﻫﺎ در داﻣﻨﻪ  300ﺗـﺎ  600ﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮف

مرتبــط بــوده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣـﺪﻓﻮع را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ  .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﻄﺎي

ﺷﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از نقطــه 420ﮔـﺮم

دﻓﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن مــی شــود  .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺎﺑﻪ ،ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  .در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران

آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﮐﺎﻣـﻞ ( )19و ﻓﯿﺮوزی ( )13ﭘﯿﺶ بینــی

ﺑـﻮد ،میــزان نیتــروژن میکروبــی افزایــش پیــدا

آزمایــش بــه ترتیــب ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  2تــا  8راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ

ادرار و ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﭘﯿﺶ

را ﺷﺎﻣﻞ مــی ﺷﻮد  ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﺷﯿﺮ و دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤـﻮع ادرار و

ﺷﺪه در روز را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ دو ﺧﻂ ﺑـﺎ

ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن ﻏﯿﺮ قابــل ﻫﻀﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎي ﻣﺪل در جــدول  4ﻗﺎﺑﻞ

ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﺼـﺮف ﺷﺪه در روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ( .) 21در

ﮐﻪ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ در دﺳـﺘﺮس

( ، )21ﭘﯿﺶ بینــی ﻫـﺎي ﻣـﺪل داراي ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ دو

ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از  420ﮔـﺮم ﻧﯿﺘـﺮوژن در روز

کــرده و لــذا بخشــی از ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻪ وارد

اﻓـﺰا ﯾﺶ ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮف

کامــل ( )19و ﻓﯿﺮوزی ( )13راﺑﻄﻪ د و ﺧﻄﯽ را ﻧﺸﺎن

ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه

در ﺗﺮﺷﺢ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑـﻪ ﺷـﯿﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن

ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺧﻮاﻫﺪ

مــی ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ

ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎزاد ﺧﻮاﻫﺪ

در آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( )21اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف

ﺑﺮﺳﺪ ﻟﺬا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ اوره و ورود ﺑﻪ ادرار

ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺘﺮوژن اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ بــه دﻟﯿﻞ نســبت ﻫﺎ

ﻣـﺎزاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ

ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ

نیتــروژن دﻓﻊ ﺷﺪه در ادرار ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﻊ از ﻃﺮﯾﻖ

آن ﺑﻪ ﻣﺨـﺰن اﺳـﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ مــی مانــد

دﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ شــد .بــه ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﻣﻘـﺪار ﻧﯿﺘـﺮوژن

و ﻣﻘﺎدﯾﺮ وارد ﺷﺪه از ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺟﯿﺮه

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ مــی ﺷﻮد .

ﺳﻄﺢ ایــده آل ﺧﻮد مــی رســد ﺳﻬﻢ ورود ﻧﯿﺘﺮوژن از

ﻧﯿﺘﺮوژن وارد ﺷﺪه در ﺷﯿﺮمشــاهده شــد .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣـﻞ ( )19و ﻓﯿـﺮوزي ( )13بــه دﻟﯿـﻞ

ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از  420ﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در روز ﭘﯿﺶ بینــی
هــای ﻣـﺪل ﮐـﺎﻣﻼ ﺧﻄﯽ ﺑﻮد(ﺷﮑﻞ  .) 6در ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺣﺎﺻـﻞ از ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﺒﺮﯾـﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران ( )21ﭘﯿﺶ

بینــیﻫﺎي دﻓﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ داده ﻫﺎي

ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻧـﺎﭼﯿﺰي پیــش
بینــی ﻫـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از داده هــای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ه بــود
( .)21در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ

ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒـﻮده و ﻣﻘـﺪار

 RMSPEدر ﺣـﺪود  41 / 8بــود (ﺳﻄﺢ ﻣﻄـﻠـﻮب

 RMSPEﺑﺮاﺑﺮ بــا  10درﺻﺪ ﻣﯿﺎنگیــن ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﺖ)
همــان طــور کــه در جــدول  4ﻣﺸﺎﻫﺪه مــی شــود

 10درصــد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از

ﻣﺪﻓﻮع برابــر بــا  18/5مــیﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدي با
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راﺑﻄﻪ دو ﺧﻄﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ نتایــج ﮐﺒﺮﯾـﺐ

ﻣﺎﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺪﻓﻮع اﻏﻠﺐ بــه دﻟﯿﻞ

ﻣـﺪل از داده ﻫـﺎي آزﻣـﺎیــش

 RUPدر ﺟﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
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اﻧـﺮژي و ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ هــا)

ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه مــی باشــد .اﮔﺮ ﭼﻪ

ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ

آﻧﺠﺎﯾﯽ کــه در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ( ﺳـﻄﺢ

 ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﻘﺪار و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

20

ﻣﺪﻓﻮع مــی ﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از

ﻣـﺎزاد ﻧﯿﺎزهــای ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﯿﻮان ،اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ

و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺷﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ افزایــش
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عــاوه ﺑﺮ آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎ در ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼـﺮف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻬﻢ

ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  – 34 / 4مــی باشــد  .ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ

ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻏﯿﺮ

ﮐﻤﯿﺖ آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﭘﯿﺶبینــی

ﮐـﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﺼـﺮف

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﭘﯿﺶ بینــی هــا از ﻣﺸﺎﻫﺪات و

ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ را دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬـﻮم

ﻫـﺎرا ﻧﺸﺎن مــی دﻫﺪ( ﺟﺪول  .)4همــان ﻃﻮر ﮐﻪ در

ﺷـﺪه ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪات مــی ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در

ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺷﮑﻞ هــای  2و ( 3اﻟـﻒ و ب) ﻣﺸﺎﻫﺪه مــیﺷﻮد
ﺷﮑﻞ ( 3ب) اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﭘﯿﺶبینــی ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪﮔﻮنــه اي ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ

ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﻓـﻊ آن بیشــتر ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ مــی رﺳﺪ ﻣﻌﺎدﻻت و ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر

رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از
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ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻫـﺎ

ﮐﺒﺮﯾـﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران ( )21راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺘـﺮوژن

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـــود  .ﻧﻘـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ حاکــی از
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ﻧﻘـﺎط ﻣﻨﻔـﯽ نشــان دﻫﻨﺪه

ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع را محــاﺳﺒﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه را ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻌـﺎدل ﺑﻬﺘـــر جیره ﻫﺎي

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات مــی

ﻣﺼﺮﻓﯽ در آزمایشــات ADASﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ

آزﻣـﺎﯾﺶ ﮐﺒﺮﯾـﺐ و ﻫﻤﮑـﺎران ( )21ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎي

ﺷــﺪ ،ﻣـﯽداﻧﻨــﺪ .ﭘــﯿﺶ ﺑﯿـﻨﯽ ﻫــﺎي ﮐﺒﺮﯾــﺐ

ﺑﺎﺷـﺪ  .ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در
ﻣﺪل در ﻧﯿﺘـﺮوژن دﻓـﻊ ﺷـﺪه از ﻣـﺪﻓﻮع ﮐﻤﺘـﺮ از

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻮد .

بیشــتر FMEدر ﻣﻘﺎﯾﺴــــﻪ ﺑــﺎ آزﻣﺎیشــات CEDRA
و ﻫﻤﮑــــﺎران ( )21در راﺳــﺘﺎي ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﮐﺎﺳــﺘﯿﻠﻮ

و ﻫﻤـﮑـﺎران ( )7بــراي ﻧﯿـﺘـﺮوژن دﻓـﻊ ﺷﺪه از ادرار

ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻮد RMSPE .ﻣﺮﺑﻮط

واﺣـﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب مــی باشــد (جــدول
 .)4همــان ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟـﺪول  4ﻣﺸﺎﻫﺪه مــیﺷـﻮد

ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  17/8ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ مطابــق
ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  4و  5نشــان دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن پیــش

بینــی ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات مــی باشــد  .ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( )21و ﮐﺎســتیلو و ﻫﻤﮑﺎران

( ، )7ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ادرار

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶبینــی ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ
از دﻓـﻊ ﻧﯿﺘـﺮوژن د ر ﻣـﺪﻓﻮع ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات

داشــتند(ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  3اﻟﻒ  5و اﻟﻒ ) .در ﻧﯿﺘـﺮوژن

ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﺷﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران
( )21ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﯿﺶ از  500ﮔﺮم در

روز ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ بینــی ﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻮد .

ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( )21ﭘﯿﺶبینــی ﻫﺎي

مــدل در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺑود

(  .)MBE= 23/4ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( )21دﻟﯿﻞ اﯾﻦ

ﺗﻔﺎوت را ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ نــرخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن
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ﺧﻂ افقــی (ﺻﻔﺮ) ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﭘﯿﺶ بینــیﻫـﺎ ﺑـﻪ واﻗﻌﯿﺖ

ﻧﯿـﺘﺮوژن ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﺨـﻤﯿﻦ ﮐﻤـﺘـﺮي در

آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ بــا  56/4مــی ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺣـﺪود 26/8

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96

22

 RMSPEدارد (حــدود  23واحــد).

کبریــب و همــکاران ( )21اﺣﺘﻤﺎل در راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ

ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ادرار در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ

ضمیمه
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ﮐـﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ
از اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بــه عنــوان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي

از نیتــروژن دفــع شــده از مجمــوع ادرار و ﻣـﺪﻓﻮع

دﻗﺖ را در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﯿﺘـﺮوژن دﻓـﻊ ﺷـﺪه از ﻣﺪﻓﻮع

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺧﻄـﺎ در پیــش بینــی هــای حاصــل

ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ (جــدول  .)4ﺑﻪ ﻧﻈﺮ مــی رﺳﺪ ادﻏﺎم

 RMSPEﺑﺮاي ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﺷﯿﺮ در اﯾﻦ

ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼف و ﺧﻄﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺷﯿﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﺪارنــد.
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آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  28/9ﺑﻮدکــه  12/1واﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
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ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓـﻊ ﺷـﺪه از

ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد  .کمتریــن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ بینــی

ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه شــد (جــدول  )4ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
همــان ﻃـﻮر ﮐـﻪ در شــکل ( 9اﻟﻒ و ب) ﻣﺸﺎهــده
مــی شــود ﭘﯿﺶ بینــی ﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺑﻮدﻧﺪ ( .) MBE= – 16 / 6ﺑﻪ ﻋﻼوه کمتریــن اﺧﺘﻼف

ﺷـﺪن ﻧﯿﺘـﺮوژن دﻓﻊ ﺷـﺪه از ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮﺟﺐ

ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ کمتریــن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻـﺪ

ﺧﻄـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦاختــاف  RMSPEﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب
آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﻧﯿﺘـﺮوژن دﻓـﻊ ﺷـﺪه از ﻣﺠﻤﻮع
ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ،ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﺷﯿﺮ ،ﻧﯿﺘﺮوژن

دﻓﻊ ﺷـﺪه از ادرار ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ (جــدول  .)4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ مــی ﺗـﻮان

ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﺪل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺒﺮﯾـﺐ

دارد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﮐﺒﺮﯾﺐ و

ﻫﻤﮑـﺎران ( )21ﻧﺸﺎن داد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ

بینــی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪات بــاال نبــود ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ بیــیﻫﺎي
ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت کامــل( )19و فیــروزی( )13ﺑﺎ
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ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮمــی رﺳﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ایــن
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ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ

ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻊ شــده از ادرار و ﻣﺪﻓﻮع و کمتریــن
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اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺷﯿﺮ در ﻣﺪل دانســتند  .ﭼـﺮا

بیــن  RMSPEو ســطح ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ کمتریــن

و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را در ﻣﺠﻤﻮع

ﭘﯿﺶ بینــیﻫﺎي ﮐﺒﺮﯾﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ( )21در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ

ﻣـﺪل ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ

دﻗﺖ ﻣﺪل ﻧﯿﺎز بــه ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﺪل و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي
آن مــی باشــد.

0/34بیشــتر از راهبــرد ( ) 1بــود ولــی تفــاوت ایــن

از واریانــس ژنتیکــی کــه توســط این نشــانگرها نشــان

نتــاج) تعییــن توالــی میشــود .بنابرایــن جمعیــت

جمعیــت مرجــع بودنــد ،تنهــا 0/04بــود .نتایــج

نســبتی از واریانــس ژنتیکــی کــه توســط نشــانگرها

بــه طــور مثــال ارزیابــی ژنگانــی در ســال  2008بــرای

اصالحــی بــرآوردی ســنتی بــا درســتی بــاال دارنــد،

تأثیــر تراکــم نشــانگرها قــرار دارد .ایــن امــر در

ژنتیکــی برتــر نیســتند و قــرار گرفتــن آنهــا در

طــور مثــال در یــک بررســی شــبیه ســازی پنــج

ارزیابــی ژنگانــی شــود.

 SNPدر یــک ژنــگان 3مورگانــی) ارزیابــی شــد و

دو راهبــرد هنگامــی کــه  50درصــد حیوانــات در

نشــان داد افــزون بــر حیوانــات برتــر کــه ارزش

بیــان میشــود بــه طــور شــایان مالحظــه ای تحــت

تعییــن ژنوتیــپ شــماری از حیواناتــی کــه از نظــر

بســیاری از بررســی هــا ارزیابــی شــده اســت .بــه

جمعیــت مرجــع ،میتوانــد باعــث افزایــش درســتی

تراکــم نشــانگری مختلــف( 119تــا 2343نشــانگر

واژه هــای کلیــدی :ارزش اصالحــی برآوردشــده،

نشــان داده شــد ،بــا افزایــش تراکــم نشــانگری،

ژنگانــی ،گــروه تأییــد

مییابــد )  )callus et al., 2008در ارزیابــی ژنگانــی،

جمعیــت مرجــع ،حیوانــات برتــر ،درســتی ارزیابــی
مقدمه
در ســه دهــه اخیــر توســعة فنــاوری در زمینــة
ژنتیــک مولکولــی شــایان توجــه بــوده اســت.

امــروزه ژنــگان (ژنــوم) بســیاری از حیوانــات اهلــی

تعییــن توالــی و نقشــه یابــی شــده اســت .تعییــن
توالــی ژنــگان بــر پایــه SNPدر مــورد ژنــگان گاوی

امــروزه بــه شــکل تجــاری در دســترس اســت و
منجــر بــه اســتفاده از روشــی شــده اســت کــه
انتخــاب ژنگانی(ژنومــی) نامیــده میشــود .نخســتین

بــار در یــک بررســی همانندســازی در ســال 2001
مراحــل تجزیــه ارزیابــی ژنگانــی در صــورت وجــود

نقشــه هــای نشــانگری بــا تراکــم بــاال ،ارائــه شــد

GENOMICS

و نشــان داده شــد کــه انتخــاب ژنگانــی باعــث
دگرگونــی بنیــادی در اصالــح نــژاد حیوانــات خواهد
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آزاده بوستان  ، *1الهام رضوان نژاد  ،2اردشیر نجاتی جوارمی  ،3نعمت هدایت ایوریق  4و رضا سید شریفی
 .1استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

.2استادیار ،گروه بیوتکنولوژی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی محیطی و علوم پیشرفته ،دانشگاه

نوشته مجله علوم دامــي ايران
جلد  / 48شماره  / 1بهار 1396

تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

.3دانشیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج

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

چکیده
یکــی از پرسشــهای مطــرح در زمینــه ارزیابــی ژنگانــی (ژنومیــک) ،تأثیرگــذاری یــا تأثیرگــذار نبــودن اســتفاده از حیوانــات برتــر بــه عنــوان گــروه
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برتــر در جمعیــت مرجــع بودنــد (راهبــرد ) 1بــا شــرایطی کــه حیوانــات گــروه مرجــع نمونــه ای تصادفــی از جمعیــت بودنــد (راهبــرد ) 2و شــرایطی
کــه ایــن گــروه از بیــن برتریــن و ضعیــف تریــن حیوانــات انتخــاب شــده بودنــد ( راهبــرد ) 3مقایســه 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  10درصــد) تفــاوت بیــن راهبــرد
( )1و 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 راهبــرد،3

بــه انتخــاب حیوانــات در ســنین بســیار پاییــن،
پیــش از داشــتن دسترســی بــه رکــورد حیوانــات

شــود .نشــان داده شــده اســت ،انتخــاب ژنگانــی
میتوانــد منجــر بــه دســت کــم دو برابــر شــدن

میــزان پیشــرفت ژنتیکــی و همچنیــن صرفــه

جویــی  92درصــد از هزینــه هــا بــه دلیــل تعییــن
4

ارزشــهای اصالحــی در زمــان تولــد و بــه دنبــال آن

کاهــش فاصلــه نســل شــود)(SCHAEFFER , 2006

درســتی ارزیابــی ژنگانــی بــه دو عامــل بســتگی
دارد:

)1درســتی بــرآورد اثرگذاری نشــانگرها  )2نســبتی

ارزش اصالحــی بــرآوردی حیوانــات جــوان بــر پایــه
اثرگــذاری بــرآوردی نشــانگرها از یــک جمعیــت

گاوهــای هلشــتاین آمریــکا بــا ارزیابــی بــرای 5285

گاو نــر آزمــون نتــاج شــده معرفــی شــد .پــس از
آن نیــز شــمار گاوهــای نــر آزمــون نتــاج شــده در
آمریــکا کــه تعییــن ژنوتیــپ شــده انــد چندیــن برابر

شــد )(VanRadenetal., 2009; Lourencoet al., 2014

دربررســی (2014 ) Lourencoet Alکــه 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.

حیوانــی بــه نــام جمعیــت مرجــع بــه دســت

یکــی از پرســش هــای مطــرح در زمینــة ارزیابــی

 SNPو فنوتیــپ ویژگــی هــای مــورد نظــر موجــود

دام هــای برتــر در ارزیابــی ژنگانــی گاوهای شــیری

در درســتی بــرآورد اثرگــذاری نشــانگرها ،عاملهــای

در ایــن تحقیــق تفــاوت درســتی ارزیابــی ژنگانــی

عامــل هــا ،شــمار افــراد جمعیــت مرجــع و شــمار

شــرایطی کــه دام هــای جمعیــت مرجــع از دامهــای

(جمعیــت بــدون رکــورد فنوتیپــی) اســت .در یــک

نمونــه ای تصادفــی از جمعیــت نســلهای پیــش

فاصلــه هــای نشــانگری  1ســانتی مــورگان هنگامــی

دام هــا باشــند ،بررســی شــده اســت.

مــی ایــد .در ایــن جمعیــت (مرجــع) ژنوتیــپ هــای

ژنگانــی ،تأثیــر یــا تأثیــر نداشــتن اســتفاده از

هســتند .یکــی از عامــل هــای مهــم و تأثیرگــذار

و در صــورت تأثیرگــذاری میــزان ایــن تأثیــر اســت.

مربــوط بــه جمعیــت مرجــع اســت .از جملــه ایــن

در ویژگــی هایــی بــا وراثــت پذیــری متوســط ،در

نســل بیــن جمعیــت مرجــع و حیوانــات جــوان

برتــر باشــند نســبت بــه شــرایطی کــه ایــن دامهــا

پژوهــش بــرای صفتــی بــا وراثــت پذیــری  0/5و

باشــند و یــا ترکیبــی از برتریــن و ضعیــف تریــن

شــمار افــراد جمعیــت مرجــع از  500فــرد بــه 1000
و  2200فــرد افزایــش یافــت در شــرایطی کــه از

مــدل بهتریــن پیــش بینــی نااریــب خطــی()BLUP
بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده شــد،
درســتی بــرآورد ارزیابــی ژنگانــی از  0/58بــه ترتیــب

بــه  0/66و 0/73افزایــش یافــت (Meuwissenet al.,

)2001در بررســی دیگــری بــرای صفتــی بــا وراثــت

پذیــری ،0/1هنگامــی شــمار افــراد دارای رکــورد از500بــه

 1100فــرد افزایــش یافــت درســتی ارزیابــی ژنگانیــک

از  0/38بــه  0/55رســید )(Calus&Veerkamp, 2007بــه

دلیــل هزینــه بــه نســبت بــاال ،ژنــگان همــه دامهــا

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

مواد و روشها
طراحــی جمعیــت مــورد نیــاز از راه شــبیه ســازی
تصادفــی و بــا اســتفاده از محیــط برنامــه نویســی
Microsoft VisualBasic 6انجــام شــد .اثرگــذاری

 QTLهــا از یــک توزیــع نرمــال بــا میانگیــن صفــر

و واریانــس  50گرفتــه شــد .ازآنجــا کــه ارزیابــی
ژنگانــی بــا اســتفاده از نداشــتن تعــادل پیوســتگی

بیــن نشــانگرها و Q T Lهــا انجــام مــی گیــرد،
در ایــن تحقیــق بــرای ایجــاد تعــادل نداشــتن

پیوســتگی جمعیتــی بــا انــدازة مؤثــر  100فــرد (

 50نــر و  50مــاده) شــبیه ســازی شــد تــا بــرای
 50نســل بــا یکدیگــر آمیــزش تصادفــی داشــته

باشــند .پــس از گذشــت  50نســل ،اندازةجمعیــت
بــه  2500فــرد گســترش یافــت و پــس از آن پنــج

نســل آمیــزش تصادفــی شــبیه ســازی شــد و ثبــت
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مرجــع ،بــر درســتی ارزش اصالحــی بــرآوردی کاندیــدای انتخــاب اســت .در ایــن تحقیــق درســتی ارزیابــی ژنگانــی در شــرایطی کــه تنهــا حیوانــات

شــد)(MEUWISSEN et al.,2001در برنامــه اصــاح

نــژادی گاو شــیری ،ارزیابــی ژنگانــی میتوانــد منجــر

درســتی بــرآورد ارزش هــای ژنگانــی افزایــش

مرجــع بــه طــور عمــده شــامل دامهــای برتــر اســت.
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تأثیر راهبردهای مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع
بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت پذیری
متوسط در جمعیت گاو شیری

داده میشود)(Daetwyler et al., 2008; Goddard, 2009

اطالعــات ژنوتیپــی و فنوتیپــی بــرای هــر نســل

اســت .در رابطــه محاســبه  λمیــزان  σg2بایــد بــر

همــان  2500فــرد در نظــر گرفتــه شــد .بــرای

بــرآورد ارزش اصالحــی ژنگانــی در جمعیــت تأییــد

از معیــار r2اســتفاده شــد .ایــن معیــار از صفــر

کروموزومــی بــر پایــه ژنوتیــپ حیــوان (رابطــه) 4

صــورت گرفــت .انــدازه جمعیــت بــرای هــر نســل
انــدازه گیــری میــزان تعــادل نداشــتن پیوســتگی

بــرای جفــت مــکان هایــی کــه در تعــادل نداشــتن
پیوســتگی کامــل هســتند  ،متغیــر اســت  .ازآنجاکه

شــمار  mیــا همان شــمار نشــانگرها تقســیم شــود.
از راه حاصــل جمــع اثرگــذاری قطعــه هــای مختلــف

صــورت گرفــت )(Hayes, 2007

ویژگیهــای تولیــدی مهــم وراثــت پذیــری متوســط

 Q T Lهــا ،پنجــاه عــدد در نظــر گرفتــه شــد.

نشــانگرهای S N Pبــا فاصلــة  0/1ســانتی مــورگان
روی هــر کرومــوزوم شــبیه ســازی شــدند .بــرای

شــبیه ســازی ارزش اصالحــی ســنتی حیوانــات بــا

قابلیــت اطمینــان هــای مختلــف ،از رابطــه هــای  1و
 2اســتفاده شــد )(Saatchi, 2009

در ایــن رابطــه  Xiماتریــس ضریــب هــای ارتبــاط
دهنــده افرادبــه ژنوتیــپ نشــانگرها و ˆ gبــردار
اثرگــذاری برآوردشــده نشــانگرها اســت.در ایــن

بررســی همبســتگی بیــن ارزشــهای اصالحــی
برآوردشــده و ارزشــهای اصالحــی واقعــی بــه
عنــوان درســتی بــرآورد ارزشــهای اصالحــی

ژنگانــی در نظــر گرفتــه شــد .واریانــس خطــای
مختلــف محاســبه شــد.در ایــن تحقیــق ســه
راهبــرد بــرای انتخــاب جمعیــت مرجــع اســتفاده

شــد 1- .انتخــاب حیوانــات برتــر جمعیــت بــر

پایــه ارزشــهای اصالحــی متــداول  2-انتخــاب
حیــوان  iو SQRجــذر و  R2قابلیــت اطمینــان و

حیوانــات بــه طــور تصادفــی  3-انتخــاب برتریــن و

ضعیفتریــن حیوانــات بــر پایــه ارزشــهای اصالحــی

متــداول .نســل اول ،نســل چهــارم و ترکیــب نســلی

 PEVواریانــس خطــای پیــش بینــی شــده و σ g

اول و دوم بــه عنــوان گــروه مرجــع اســتفاده شــدند.

اســت کــه از یــک توزیــع نرمــال بــا میانگیــن صفــر

حیوانــات (نــر و مــاده) از نســلهای یادشــده بــود که

قابلیــت اطمینــان  1ارزشــهای اصالحــی متــداول

پنجــم بــه عنــوان گــروه تأییــد در نظــر گرفتــه

 5بــه ترتیــب 0/55, 0/70، 0/75 ، 0/86، 0 /93

هیــچ انتخابــی صــورت نگرفتــه باشــد و حیوانــات

2

واریانــس ژنتیکــی eiنیــز نشــان دهنــده خطــا

جمعیــت مرجــع شــامل  40 ،30 ،20 ،10و  50درصــد

و واریانــس یــک بدســت مــی آیــد .در ایــن تحقیــق

بــا ایــن ســه راهبــرد انتخــاب شــده بودنــد .نســل

(کالســیک) در جمعیــت نــر در افــراد نســل  1تــا

شــد .درســتی ارزیابــی ژنگانــی در شــرایطی کــه

ودر جمعیــت مــاده بــه ترتیــب ،0/70 ،0/75 ،0/80

نســلهای اول تــا چهــارم بــه عنــوان گــروه مرجــع
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)) Khansefid2010بــه طــور مثــال بــرای شــبیه ســازی

ارزشــهای اصالحــی متــداول جمعیــت نســل  ،1در

جمعیــت نــر از قابلیــت اطمینــان برابــر بــا  0/93و
در جمعیــت مــاده از 0/8اســتفاده شــد.

همچنین بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگرها در جمعیت

مرجــع از روش ریــدج رگرســیون یــا  RR-BLUPو مــدل

زیــر اســتفاده شــد)(Hayes, 2007
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باشــند نیــز بــرآورد شــد .ایــن شــبیه ســازی ده
مرتبــه تکــرار شــد و میانگیــن نتایــج گــزارش شــد.

نتایج و بحث
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بــردار ارزشــهای اصالحــی بــرای صفــت موردنظــر

بیــان اســت کــه در تحقیــق یادشــده از حیوانــات
برتــر گــروه مرجــع بــرای تالقــی و مشــارکت در
نســل آینــده (گــروه تأییــد) اســتفاده میشــد( 2
تــا  34درصــد از حیوانــات برتــر) .در ایــن تحقیــق
رکوردهــای فنوتیپــی شــبیه ســازی شــدند و ایــن

رکوردهــا بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری
اســتفاده شــدند .رونــد نتایــج بــه دســت آمــده در

ایــن تحقیــق همســان نتایــج ایــن بررســی بــود.
بــه عبارتــی در تحقیــق یادشــده نیــز باالتریــن

همبســتگی بیــن ارزش هــای اصالحــی ژنگانــی

بــرآورد شــده و ارزشــهای اصالحــی واقعــی ،در

شــرایطی بــه دســت آمــد کــه حیوانــات برتــر و
ضعیــف تــر جامعــه بــه طــور انتخابــی بــرای تعییــن

ژنوتیــپ و بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده

شــدند (همســان راهبــرد  3در ایــن تحقیــق) و
اســتفاده از حیوانــات برتــر جامعــه مرجــع (همســان
راهبــرد  1در ایــن تحقیــق) عملکــرد پاییــن تــری

نســبت بــه انتخــاب تصادفــی حیوانــات جامعــه

مرجــع نشــان داد.

همــان طــور کــه از نتایــج موجــود در جدولهــا

مشــخص اســت در همــه راهبردهــا در شــرایطی
کــه از یــک نســل پیــش (نســل چهــارم) از گــروه

اســتفاده از جمعیــت نســل اول ،ترکیــب نســلهای

عنــوان گــروه مرجــع ،اســتفاده شــدند .ایــن نتیجــه

جمعیــت مرجــع نشــان مــی دهــد.

 (2007) Muirنشــان داد،بــا گذشــت چنــد نســل

حیوانــات (10درصــد تــا 50درصــد) در صــورت

اول و دوم و همینطــور نســل چهــارم بهعنــوان

درتحقیقــات دیگــر نیــز نشــان داده شــده اســت.

یکــیازعاملهــایتأثیرگــذاربــردرســتیارزیابــیژنگانــی

پــس از بــرآورد اثرگــذاری نشــانگرها ،درســتی

توســط نشــانگرها توجیــه نمیشــود .همچنیــن

پایــه ایــن معیــار نیــز پاییــن تــر اســت .از نتایــج
موجــود در ایــن نمودارهــا مــی تــوان داوری کــرد در

شــرایطی کــه از نســبت کمتــری از افــراد جمعیــت
( 10درصــد) بــه عنــوان گــروه مرجع اســتفاده شــود

تفــاوت واریانــس پیــش بینــی خطــای راهبــرد  1بــا
راهبــرد  2و  3بســیار بیشــتر از هنگامــی اســت که از

نســبت بیشــتری از افــراد جمعیــت ( 50درصــد) بــه

عنــوان گــروه مرجــع اســتفاده شــود.
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بــرآورد ارزشــهای اصالحــی ژنگانــی کاهــش
مــی یابــد و از کارایــی اثرگــذاری نشــانگری

برآوردشــده بــرای بــرآورد ارزشــهای اصالحــی

کاســته میشــود و الزم اســت اثرگــذاری نشــانگری

دوبــاره بــرآورد شــود .یــک دلیــل بــرای ایــن
موضــوع ایــن اســت کــه بــا افزایــش شــمار نســل

بیــن گــروه مرجــع و گــروه تأییــد ،تعــادل نداشــتن

پیوســتگی بیــن نشــانگر و  QTLکاهــش مــی یابــد

GENOMICS
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ارتبــاط دهنــده ژنوتیــپ افــراد بــه نشــانگرها و y

ارزیابــی هــا حتــی از میــزان تعــادل نداشــتن

راهبــرد  1بیشــتر از دو راهبــرد دیگــر بــوده اســت و

اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده کردنــد  .قابــل

کــه حیوانــات چهــار نســل پیــش (نســل اول) بــه

همــه واریانــس ژنتیکــی بــرای صفــت مــورد نظــر

کاندیــدای انتخــاب و جمعیــت مرجــع بــر درســتی

پیوســتگی پاییــن یــا متوســط دارنــد .در طــول

گــروه مرجــع بــرای تعییــن ژنوتیــپ و بــرآورد

درســتی ارزیابــی هــا بیشــتر از شــرایطی بــود

بــه ایــن علــت باشــد کــه در چنیــن شــرایطی

دادنــد ،تأثیــر ســطح ارتبــاط خویشــاوندی بیــن

همــه نســل هــا کافــی بــود ولــی واقعیــت ایــن

میدهــد  .همــان طــور کــه در ایــن نمودارهــا

کاررفتــه در ایــن تحقیــق بــرای انتخــاب حیوانــات

و در شــرایط اســتفاده از نســبت هــای مختلــف

درســتی ارزیابــی ژنگانــی شــد .ایــن امــر میتوانــد

گــروه تأییــد باشــد . (2013) Wientjeset al.نشــان

درصــد هــای مختلفــی از نســل اول و چهــارم بــه

 .(2012 )Boligonet alدر بررســی از راهبردهــای بــه

±خطــای اســتاندارد) را بــرای راهبردهــای مختلــف

برتــر جمعیــت بــه تنهایــی (راهبــرد )1باعــث کاهش

کاهــش رابطــه خویشــاوندی بیــن گــروه مرجــع و

اثرگــذاری QTLهــا را نشــان میدادنــد ،بــرآورد

ژنگانــی کاهــش بیشــتری خواهــد یافــت.

بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده شــد

توجیــه مــی شــود(Daetwyleret al., 2008;(Goddard, 2009

هــای دورتــر بــه عنــوان گــروه مرجــع ،میتوانــد

شــکل هــای  1و  2واریانــس خطــای پیــش بینــی

بیشــتری مییابــد و در پــی آن درســتی ارزیابــی

جدولهــای  1تــا  3درســتی ارزیابــی ژنگانــی (

همانطور کــه در نتایج مشــخص اســت اســتفاده از حیوانات

نشــانگرها n ،شــمار افــراد x ،ماتریــس ضریبهــای

از حیوانــات برتــر در جمعیــت مرجــع اســتفاده

تأییــد (نســل پنجــم) بــه عنــوان گــروه مرجــع

نســبتی از واریانــس ژنتیکــی اســت که توســط نشــانگرها

 µمیانگیــن جامعــه ĝ ،بــردار اثرگــذاری برآوردشــده

زمــان نوترکیبــی بیــن نشــانگرها و QTLهــا ،باعــث

بــه عبارتــی درســتی راهبــرد  1از راهبــرد  2و  3بــر

بــه ایــن دلیــل باشــد کــه در شــرایطی کــه تنهــا

مــی شــود .دلیــل دیگــر بــرای کاهــش درســتی

(2007) Hayesبیــان کــرد چنانچــه نشــانگرهایی
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 0/65و  0/55در نظــر گرفتــه شــد (بــر پایــه نتایــج

اســت کــه نشــانگرها و QTLهــا ،تعــادل نداشــتن

نیــز مشــخص اســت واریانــس پیــش بینــی خطــای

ژنگانــی خواهــد شــد کــه ایــن امــر نیــز میتوانــد

نظــر توســط نشــانگرها توجیــه میشــود ،کاهــش

پیــش بینــی ( )PMSEنیــز بــرای راهبردهــای

در ایــن رابطــه هــا  TBViارزش اصالحــی حقیقــی

اثــر قطعــه هــای کروموزومــی در یــک نســل بــرای

عنــوان گــروه مرجــع اســتفاده کردنــد نشــان

منجــر بــه کاهــش شــدیدتری در درســتی ارزیابــی

واریانــس ژنتیکــی کــه در مــورد صفــت مــورد

ایــن شــبیه ســازی 0/3در نظــر گرفتــه شــد .شــمار
 100ســانتی مــورگان در نظــر گرفتــه شــد .شــمار

حیوانــات برتــر جمعیــت بــه عنــوان جمعیــت مرجع

ارزیابــی ژنگانــی در نتیجــه بــه کار بــردن نســل

کــه در انتخــاب ژنگانــی اســتفاده میشــوند درواقــع

( )PMSEراهبردهــای  1تــا  3را در شــرایطی کــه

کمتــری حیــوان تعییــن ژنوتیــپ شــوند اســتفاده از

شــود هرچــه شــمار ایــن حیوانــات کمتــر باشــد،

دارنــد ،وراثــت پذیــری صفــت مــورد نظــر بــرای

کرومــوزوم هــا ســه عــدد و طــول هــر کرومــوزوم

نتایــج نشــان میدهــد کــه در شــرایطی کــه شــمار

و در نتیجــه از درســتی ارزیابــی ژنگانــی کاســته

پیوســتگی بیــن نشــانگر و  QTLنیــز بیشــتر اســت.

کاهــش درســتی بــرآورد  GEBVخواهــد شــد.

نتایــج موجــود در جــدول هــا نیــز همیــن رونــد

همــة اثرگذاریهــای ثابــت (ماننــد گلــة ســال فصــل)

چینــی بــه عنــوان جمعیــت مرجــع اســتفاده

اســتفاده از حیوانــات برتــر و ضعیــف تــر جمعیــت

(نصــف ارزش ژنتیکــی افزایشــی مــادر گاو مــاده)

ژنگانــی بــرای ویژگیهــای تولیــد شــیر و چربــی و

را دارد .بــه طــور مثــال بنــا بــر نتایــج جــدول ،1
(راهبــرد ) 3در گــروه مرجــع در شــرایطی کــه نســل

اول بــه عنــوان نســل گــروه مرجــع در نظــر گرفتــه

شــد در صــورت اســتفاده از 10درصــد حیوانــات،
درســتی ارزیابــی ژنگانــی را تــا حــدودی 0/31

نســبت بــه اســتفاده از حیوانــات برتــر جمعیــت

بــه تنهایــی (راهبــرد  ) 1افزایــش داد ،درحالــی کــه
در همیــن شــرایط در صــورت اســتفاده از 50درصــد
حیوانــات درســتی تنهــا بــه میــزان  0/06افزایــش

یافــت.

البتــه اهمیــت گاوهــای نــر برتــر آزمــون نتــاج و

تعییــن ژنوتیــپ شــده در ارزیابــی ژنگانــی قابــل

چشــم پوشــی نیســت مهمتریــن علــت ایــن امــر
ایــن اســت کــه ارزش اصالحــی ایــن حیوانــات

باالتریــن درســتی را نســبت بــه دیگــر دام هــا دارد
و هرچــه درســتی ارزش اصالحــی حیوانــات

جمعیــت مرجــع بیشــتر باشــد درســتی ارزیابــی
ژنگانــی بــرای گــروه تأییــد افزایــش خواهــد

یافــت .بنابرایــن میتــوان گفــت در هیــچ شــرایطی
انتخــاب نکــردن گاوهــای نــر برتــر آزمــون نتــاج

شــده بــرای تعییــن ژنوتیــپ و بــرآورد اثرگــذاری

نشــانگری معقــول و منطقــی نیســت .دلیــل دیگــر
اهمیــت گاوهــای نــر برتــر در جمعیــت مرجــع ،اریــب

نبــودن ارزشــهای اصالحــی بــرآورد شــده بــرای ایــن

دام هــا اســت (2012) Dassonnevilleet al. .عنــوان
کردنــد کــه تیمارهــای ترجیحــی کــه روی گاوهــای

مــاده انجــام میشــود میتوانــد ارزیابــی ژنگانــی
را هنگامــی کــه ایــن دام هــا در جمعیــت مرجــع

حضــور داشــته باشــند تحــت تأثیــر قــرار دهــد و

ایــن امــر بــه خاطــر اریبــی ناشــی از ایــن تیمارهــا
اســت .تیمارهــای ترجیحــی اعمــال مدیریتــی
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در گلــه انجــام شــود و بــرای دیگــر گاوهــا در همــان

گلــه انجــام نگیــرد .ایــن اعمــال مدیریتــی میتوانــد

شــامل تغییــر نــوع تغذیــه ،ســامانة تولیــد مثلــی

و یــا جایــگاه ایــن دامهــا باشــد .از ســوی دیگــر
چنانچــه از فنوتیــپ دامهــای گــروه مرجــع بــرای

بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده شــود ،در
مــورد گاوهــای نــر ،انحــراف عملکــرد دختــران
( )DYDاســتفاده میشــود کــه شــامل عملکــرد

متوســط دختــران گاوهــای نــر اســت کــه بــرای

تصحیــح شــده اســت)(VanRaden&Wiggans, 1991

پروتئیــن شــیر بــه ترتیــب  0/15 ،0/22و  0/11بــود و

در پــی آن میتــوان گفــت کــه انحــراف عملکــرد

هنگامــی  5216گاو نــر از جمعیتــی کــه خویشــاوندی

نشــان دهــد .درحالیکــه فنوتیــپ انــدازه گیــری

اضافــه شــد درســتیهای یادشــده بــه  0/47 ،0/51و

دختــران ،میتوانــد عملکــرد دام نــر را بــا اریــب کــم
شــده بــرای گاوهــای مــاده عملکــرد خــود دام بــه
تنهایــی اســت .بــه طورمســلم فنوتیــپ مربــوط
بــه گاوهــای مــاده دارای اریــب بیشــتر از انحــراف

عملکــرد دختــران گاوهــای نــر اســت و ایــن امــر

یکــی از دشــواریهای اســتفاده از دام هــای مــاده در
جمعیــت مرجــع بــرای ارزیابــی ژنگانــی اســت .البته

اریــب فنوتیــپ یــا ارزش اصالحــی دامهــای مــاده

بیشــتر در شــرایطی وجــود دارد کــه ایــن دامهــا

بــه طــور انتخابــی اســتفاده شــوند .بــه عبارتــی

هنگامــی کــه از دامهــای مــاده برتــر (بــه عنــوان
مثــال مــادر نرهــا) در جمعیــت مرجــع اســتفاده

شـ�ود ایـ�ن اریـ�ب وجـ�ود دارد (2011) Ibañez-Es� .

 criche& Gonzalez –Recioبیــان کردنــد در ارزیابــی

ژنتیکــی بــه ایــن جمعیــت داشــت بــه گــروه مرجع
 0/36افزایــش 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
اســت( Brøndumet al., 2011; (Hayeset al., 2009

کــه ایــن راهبــرد نیــز افــزون بــر مــواردی کــه

بــه آن اشــاره شــد میتوانــد بــرای بهبــود قابلیــت
اطمینــان ارزشــهای اصالحــی اســتفاده شــود.
نتیجه گیری کلی
در شــرایطی کــه نســبت کمــی (بــه طــور مثــال

ژنگانــی بهتریــن و بدتریــن حیوانــات بــرای صفــت

10درصــد) از جمعیــت بــه عنــوان گــروه مرجــع

ایــن ارزیابــی بــرای چندیــن صفــت مــورد اســتفاده

تعییــن ژنوتیــپ آنهــا بــه عنــوان جمعیــت مرجــع

مــورد نظــر بایســتی تعییــن ژنوتیــپ شــوند ،اگــر
باشــد ،الزم اســت یــک جمعیــت تصادفــی بــا
میانگیــن فراوانــی آللــی نزدیــک بــه کل جمعیــت
بــه عنــوان جمعیــت مرجــع منظــور شــود .نتایــج

موجــود در ایــن پژوهــش ایــن نظریــه را تأییــد مــی
کند.جــدول  4درســتی ارزیابــی ژنگانــی ( ±خطــای

اســتاندارد) را در شــرایطی کــه گــروه مرجــع

انتخابــی نباشــد و در صــورت اســتفاده از نســل
اول ،نســلهای اول و دوم ،نســل چهــارم ،نســلهای
ســوم و چهــارم و همــه حیوانــات نســل هــای اول
تــا چهــارم بــه عنــوان گــروه مرجــع نشــان میدهد.
باالتــر بــودن درســتی بــرآورد ارزشــهای اصالحــی

ژنگانــی در شــرایطی کــه انتخابــی در جمعیــت
مرجــع صــورت نگیــرد و همــه حیوانــات بــه عنــوان
جمعیــت مرجــع تعییــن ژنوتیــپ و اســتفاده شــوند
(جــدول  ، )4نســبت بــه شــرایطی کــه جمعیــت

مرجــع از بیــن حیوانــات بــه گونــه ای انتخــاب
شــوند (جدولهــای  1تــا  ، )3بــه علــت بیشــتر بــودن

شــمار حیوانــات در جمعیــت مرجــع اســت .ایــن امر
در پژوهــش هــای دیگــر نیــز بــه اثبــات رســیده

اســت .بــه طــور مثــال در تحقیــق Zhouet(2013)al.

هنگامیکــه از  80گاو نــر و  2091گاو مــاده هلشــتاین

تعییــن ژنوتیــپ شــوند ،انتخــاب حیوانــات برتــر و
میتوانــد درســتی ارزیابــی ژنگانــی را بکاهــد.
در چنیــن شــرایطی بخــش مهمــی از واریانــس
ژنتیکــی بــرای صفــت موردنظــر توســط نشــانگرها

شناســایی نمیشــود .در ایــن شــرایط چنانچــه
شــماری از حیواناتــی کــه از نظــر ژنتیکــی برتــر
نیســتند نیــز تعییــن ژنوتیــپ و در جمعیــت مرجــع

بــرای بــرآورد اثرگــذاری نشــانگری اســتفاده شــوند
میتــوان درســتی ارزیابــی هــا را افزایــش داد.
چنانچــه نســبت زیــادی از حیوانــات بــه عنــوان

جمعیــت مرجــع تعییــن ژنوتیــپ شــوند حضــور
حیواناتــی کــه از نظــر ژنتیکــی برتــر نیســتند
در جمعیــت مرجــع ،اهمیــت کمتــری دارد .البتــه

شــایان بیــان اســت کــه در همــه شــرایط وجــود
گاوهــای نــر برتــر آزمــون نتــاج و تعییــن ژنوتیــپ

شــده در جمعیــت مرجــع (بــه دلیــل درســتی

بــاالی ارزشــهای اصالحــی) در ارزیابــی ژنگانــی

قابــل چشــم پوشــی نیســت.
سپاسگزاری

مقالــه حاضــر حاصــل طــرح تحقیقاتــی دانشــگاه
محقــق اردبیلــی بــا عنــوان ”تعییــن اســتراتژی
مناســب بــرای انتخــاب جامعــه مرجــع در ارزیابــی
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هســتند کــه ممکــن اســت بــرای برخــی از گاوهــا

اثرگــذاری محیطــی دائمــی و ژنتیــک مــادران آنهــا

شــدند ،درســتی پیــش بینــی ارزشــهای اصالحــی

مقدمه

و یــا فاصلــة میــان وعــده هــا باشــد بــا توجــه

وزن کشــی شــدند( پیــش از هــر بــار وزن کشــی

کــردن انــرژی دریافتــی نشــخوارکنندگان بــه منظور

در نظــام دســتگاه گوارشــی موجــب ارســال

افزایــش وزن روزانــه و بــازدة خــوراک محاســبه

تنــش (اســترس) در دام باعــث کاهــش مصــرف

و یــا افزایــش دهنــدة بــازة زمانــی مصــرف

بــه دنبــال دارد ،بــا اســتفاده از مکمــل هــای

)  . tine & Al len, 2006aهــدف از ایــن تحقیــق

بــی درنــگ بــا اســتفاده از دســتگاه ســانتریفیوژ

نشاســته ای (جــو و ذرت) بــا منابــع مختلــف پــودر

دقیقــه پالســمای نمونــه هــای خونــی جداشــده و

یکــی از هدفهــای پیشــرو در جیره نویســی بیشــینه

بــه وجــود مکمــل چربــی جیــره کــه مــی توانــد

افزایــش تولیدهــای آنهاســت کــه گاهــی وجــود

ســیگنالهای بازدارنــده ادامــة مصــرف خوراکــی

خــوراک شــده و در نتیجــه کاهــش تولیــد را

خـ�وراک در یـ�ک وعـ�دة غذایـ�ی باشـ�د �( Harva

چربــی و تغلیــظ انــرژی جیــره هــا مــی تــوان

بررســی تأثیــر جایگزیــن کــردن بخشــی از منابــع

).Firkins et al., 2001; In verniz zi et al., 2016

چربــی بــر صفــات عملکــردی گوســاله هــای نــر

دسترســی بــه ایــن مهــم را تحقــق بخشــید(
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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،

بــه مــدت پانــزده دقیقــه بــا چرخــش  3000دور در
ســپس شــاخص هــای موردنظــر ماننــد گلوکــز،

موجــب کاهــش تولیــد متــان توســط میکــروب
افزایــش شــاخص هــای مربــوط بــه الشــه و در

بــرای انجــام ایــن آزمایــش  28رأس گوســالة نــر

پالســما توســط دســتگاه طیــف ســنج نــوری

بــه صــورت تصادفــی بــا چهــار جیــرة خوراکــی (

 ) Spainخــودکار در آزمایشــگاه اندازهگیــری شــد.

هــای شــکمبه ای ،موجــب افزایــش عملکــرد،

مواد و روش ها

نتیجــه بهبــود بــازدة انــرژی در دام مــی شــود(

هلشــتاین بــا میانگیــن  274 ± 31 / 9کیلوگــرم

تــری گلیســرید ،کلســترول کل و پروتئیــن تــام
بــا اســتفاده از کیــت هــای بیوشــیمیایی شــرکت
پــارس آزمــون توســط دســتگاه االیــزا خــوان

 Hiperion-model: MPR4+و نیتــروژن اوره یــا
(اســپکترفتومتری Clima Plus, RAL, Madrid,

هــای پیشــین جیــره هــای پــرواری حــاوی مکمــل

هــر تیمــار هفــت تکــرار  ).تغذیــه شــدند .آزمایــش

میانگیــن خــوراک مصرفــی روزانــه را کاهــش داده

روز ( ده روز عــادت دهــی بــه جایــگاه و خــوراک)

چربــی بازدهــی خــوراک را بهبــود بخشــیده یــا

چربــی اشــباع شــده (پــودر چربــی پالــم)- 2 ،

)  1990امــا نــکات ویــژه ای کــه در مــورد مکمــل

پالــم)  - 3ســطح بــاالی چربــی غیراشــباع (پــودر

دارنــد کــه شــامل انــرژی خــام مکمــل ،قابلیــت

غیراشــباع ( پــودر چربــی پرشــیافت) بــود کــه بــا

مــواد خوراکــی موجــود در جیــره و درنهــا یــت

(نیازهــای غذایــی گاو گوشــتی) و بــه صــورت هــم

فــرار مایــع شــکمبه بــا اســتفاده از دســتگاه فــام

خــوراک هــا و پــس ماندهــا بــه منظــور تعییــن

)  ard, mode l 5890, Avondale, PAتعییــن شــد.

در قالــب طــرح کامــل تصادفــی و بــه مــدت صــد
انجــام گرفــت .تیمارهــا شــامل  - 1ســطح بــاالی

مایــع شــکمبه نیــز بــرای انــدازه گیــری غلظــت

نیتــروژن آمونیاکــی pH ،و درصــد اســیدهای چــرب
فــرار در روز  85آزمایــش بــا اســتفاده از پمــپ

خــاء از شــکمبه اســتخراج شــد 5 .میلــی لیتــر
از اســید متــا فســفریک  25درصــد بــه حجــم 25

اینکــه تأثیــری نداشــته انــد ( Brandt & Anderson,

ســطح پاییــن چربــی اشــباع شــده (پــودر چربــی

هــای چربــی بــه عنــوان منابــع انــژری اهمیــت

چربــی پرشــیافت)  -4 ،ســطح پاییــن چربــی

چــرب فــرار اضافــه شــد و در دمــای  -20درجــة

هضــم مکمــل تأثیــر آن بــر قابلیــت هضــم دیگــر

اســتفاده از نــرم افــزار جیــره نویســی NRC - 1996

فریــز شــدند .غلظــت انفــرادی اســیدهای چــرب

تأثیــر آن بــر مصــرف مــاده خشــک اســت ( Weiss

انــرژی و هــم پروتئیــن تنظیــم شــدند .تجزیــة

نیــز در صــورت توجــه بــه عــدد یونــی آن مــی

مقادیــر مــاده خشــک ،مــادة آلــی پروتئیــن خــام

پــرواری داشــته باشــد ) ( Grummer, 1996بــه

یاختــه یــا  NDFبــر پایــة روش Van Soest et al.

هــای چربــی را میتــوان در جیــره هــای حــاوی

مغــذی بــه ترتیــب .در جــدول  1آورده شــده اســت

ظرفیــت باالیــی بــرای ایجــاد اســیدوز دارنــد،

روزانــه بــه کلــی مخلــوط و در دو نوبــت ســاعت ( 8

ســاعت در روز  80آزمایــش توســط فــردی کــه

محــدودی از محققــان بــه مشــاهدة رفتــار جویــدن

بــه صــورت انفــرادی و خــوراک مصرفــی بــه صورت

شــد ،ثبــت شــد )  . ( Colenbrander et al., 1991رخ

زمــان ایــن رفتــار خــود مــی توانــد در پاســخ بــه

وعــدة صبــح توزیــن شــد .بــرای تعییــن تغییــر وزن

)  . et al., 2011اســتفاده از چربــی هــای غیراشــباع

میلــی لیتــر از مایــع شــکمبه درون ظــرف هــای

ســرپوش دار بــرای تعییــن غلظــت اســیدهای
سلســیوس تــا زمــان تزریــق بــه دســتگاه آنالیــزور

نـ�گار گازی ( گاز کروماتوگرافـیی�( Hewlett-Pack

مایــع شــکمبه را بــا اســتفاده از پارچــة متقــال

توانــد تأثیــر مثبتــی بــر عملکــرد گوســاله هــای

و چربــی خــام از روش) (AOAC 1990و دیــوارة

طورمعمــول بیشــترین تأثیــر اســتفاده از مکمــل

)(1991تجزیــه شــد .ترکیــب جیــره هــا و مــواد

انــدازه گیــری شــد .فعالیــت جویــدن (خــوردن+

درصــد بــاالی مــواد خوراکــی تندتخمیــر کــه

)  . ( AOAC, 1990; Van Soest et al., 1991خــوراک

نشــخوا ر کــردن بــه روش چشــمی در مــدت 24

مشــاهده کــرد )  . ( Krehbiel et al., 1995شــمار

و  ) 16در اختیــار گوســاله هــا قــرار گرفــت .تغذیــه

در هنــگام مصــرف چربــی هــا پرداختــه انــد مــدت

روزانــه ثبــت و پــس ماندهــای خــوراک ،پیــش از

میــزان مصــرف خــوراک در یــک وعــدة غذایــی

بــدن ،گوســاله هــا بــه صــورت ســی روز یــک بــار

چهــار الیــه صــاف و  pHآن بــا اســتفاده از  pHمتــر

پرتابــل)  (Sentron, model A102-003بــی درنــگ
نشــخوارکردن ) ،خــوردن ،اســتراحت کــردن و

هــر پنــج دقیقــه یــک بــار وارد ســالن هــا مــی
نمــای (پروفایــل) اســیدهای چــرب و میــزان چربــی

منابــع پــودر چربــی مــورد اســتفاده در جــدول 2

نشــان داده شــده اســت.

جیــره بــر عملکــرد رشــد ،تخمیــر شــکمبه ای و شــاخص هــای خونــی در تغذیــه گوســاله هــای نــر پــرواری هلشــتاین بــود .در ایــن
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نوشته مجله علوم دامـــي ايران

شاهپور خیرآبادی  -1مهدی دهقان – بنادکی * 2و مهدی گنج خانلو

در روزهــای  0و  90آزمایــش صــورت پذیرفــت و

جویــدن ماننــد خــوردن و نشــخوار کــردن بــود.

جیــره هــای پــرواری افــزون بــر تغلیــظ انــرژی

مشــاهدة مصــرف خــوراک و رفتارهــای مرتبــط بــا

اســت )  ( Zinn, 1989و افــزون بــر آن دیگــر منابــع

2

خــون گیــری 4ســاعت پــس از مصــرف خــوراک

جایگزیــن کــردن چربــی بــه جــای نشاســته در

چربــی در مقــا یســه بــا جیــره هــای بــدون چربــی

تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی برعملکرد رشد ،
شاخص های خونی و شکمبه ای
گوساله های پرواری نر هلشتاین

شــد .بــه منظــور تجزیــة شــاخص هــای خونــی،

پــرواری ،تعییــن ســطوح متابولیــت هــای خــون و

)  . NRC, 1996; Domingues, 2015در برخــی بررســی

Fat supplement

 14ســاعت گرســنگی اعمــال شــد) و درنهایــت

آزمایــش  28رأس گوســالة نــر پــرواری هلشــتاین(  ) 274 ± 31/9 Kg BWدر قالــب طــرح کامــل تصادفــی بــه مــدت صــد روز بــا چهــار

32

جیــر ة غذایــی (  - 1ســطح بــاالی چربــی اشــباع شــده -2ســطح پاییــن چربــی اشــباع شــده  -3ســطح بــاالی چربــی غیراشــباع

33

 -4 ،ســطح پاییــن چربــی غیراشــباع ) تغذیــه شــدند .جیــره هــا صــورت هــم انــژری و هــم پروتئیــن ترکیــب و مخلــوط (فرمولــه

G A V D A R A N

شــد نتایــج مربــوط بــه تغییــر وزن روزانــه ،وزن نهایــی ،مصــرف خــوراک 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/ 05داشــت  .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.

Fat supplement & starch

G A V D A R A N

) شــدند .شــاخص هــای عملکــردی مربــوط بــه مصــرف خــوراک روزانــه و تغییــر پذیــری وزن بــدن بــه صــورت روزانــه محاســبه

تجزیه و تلحیل آماری

آزمایــش در قالــب یــک طــرح آمــاری کامــل

تصادفــی انجــام شــد .بــرای تجزیــة داده هــا از

نــرم افــزار  SAS-1999بــا بــه کارگیــری رویــه هــای
 GLMو  MIXEDاســتفاده شــد .مــدل آمــاری نیــز

بــه صــورت جداگانــه بــرای هرکــدام از داده هــای
تکرارشــونده و بــدون تکــرار تعریــف شــد.

رابطــه آمــاری بــرای داده هایــی کــه در دوره هــای
زمانــی پرشــمار تکــرار شــدند بــا رابطــة () 1

محاســبه شــد:

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

غیراشــباع موجــب کاهــش مصــرف مــادة خشــک

نیتــروژن آمونیاکــی آن نداشــتند و متفــاوت بــا

رابطــه آمــاری بــرای داده هایــی کــه تنهــا یــک

مکمــل چربــی بــه جیــره هــای دورة پایانــی ( 6

تأثیرکمــی بــر مصــرف مــادة خشــک داشتنـــــد

تیمارهــای بــا میــزان نشاســتة بــاال موجــب کاهــش

) محاســبه شــد :

هــا و بیشــینه شــدن بــازدة خــوراک شــد ( Brandt

)  Brandt & Anderson ( 1995انجــام دادنــد  ،افــزودن

بــار در زمــان بــه دســت آمــد نیــز بــا رابطــة (2

درصــد چربــی) موجــب بهبــود عملکــرد رشــد دام
)  .& Anderson, 1990همچنیــن در آزمایشــی کــه

) Zinn & Shen (1996و) Bindel et al (2000روی دام
هــای پــرواری انجــام دادنــد اســتفاده از مکمــل

چربــی موجــب ( کاهــش مــادة خشــک مصرفــی

 pHشکمبه و دیگر شاخص های شکمبه ای

و غلظــت انفــرادی اســیدهای چــرب فــرار شــکمبه

زمــان نشــخوار کــردن ،جویــدن ،خــوردن و جویــدن

تأثیــر تیمارهــای آزمایشــی قــرار نگرفــت امــا کل

آزمایــش همســان روی جیــره هــای حــاوی مکمــل

بــه ازای هــر کیلوگــرم مــادة خشــک مصرفــی تحت

نشــان دادنــد  ،اســتفاده از مکمــل چربــی در جیــرة

بــاال و منبــع چربــی غیراشــباع بیشــتر ( P> 0 / 05
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گوســاله هــای پــرواری ضریــب تبدیــل

بــاالی چربــی شــد  ( Gudla et al., 2012 ).میــزان کل

نیــز در ایــن جــدول آمــده .تفاوتــی میــان اثــر

( ) P> 0 / 01شــد Bindel et al., 2000; Zinn & Shen,

ـد( Brandt
خــوراک(  ) P > 0/ 05را بهبــود مــی بخشـ

ســطح  )p >0/05( pHشــکمبه نســبت بــه ســطوح

معنــی دار وجــود داشــت کــه در تیمــار نشاســته
) از دیگــر تیمارهــا بــودHarvatine & Allen ( 2006).

تیمارهــا دیــده نشــد)  Grummer ( 1996نیــز در یک
چربــی اشــباع و کلســیمی شــده (Kg/day

/680

 ) 0در مقایســه بــا جیــرة کنتــرل تفاوتــی را میــان

غلظــت کل اســیدهای چــرب فــرار مشــاهده نکــرد

)  .(Grummer, 1996نتایــج متفاوتــی در آزمایــش

هــا :بــا توجــه بــه داده هــای بــه دســت آمــده .در

گاوهــای شــیری نیــز در بررســی هایی بررســی شــد

زمــان نشــخوار کــردن  ،خــوردن ،جویــدن (نشــخوار

چربــی مختلــف را در مقایســه بــا جیــرة کنتــرل

خــوراک در تیمارهــای بــا ســطح چربــی بــاال پاییــن

مقایســه بــا جیــرة کنتــرل موجــب افزایــش تولیــد

امــا مکمــل چربــی غیراشــباع نــرخ جویــدن را بــر

اختــاف معنــی داری بیــن میانگیــن مــادة خشــک

شــیردهی شــدند ( Erickson et al., 1992; Lucy et
al., 1992; Sklan et al., 1994 ) .

خطــی افزایــش داد ( . ) 2006a ,Allen & Harvatine

) He et al. (2014نیــز تأثیــر مکلــم هــای مختلــف

بــا تزریــق درون شــیردانی اســیدهای چــرب در

بــاالی مکمــل چربــی میــزان ســطح کلســترول

گرســنگی را روی عملکــرد ویژگــی هــای الشــه و

تفاوتــی را میــان زمــان نشــخوار کــردن مشــاهده

انــواع مکمــل هــای چربــی (اشــباع وغیراشــباع)

اختــه پــرواری بررســی کردنــد و درنهایــت نتیجــه

ناگهانــی  pHشــکمبه مولکــول هــای چربــی و

گلیســرید پالســما نیــز برخــاف بررســی هــای

کاهــش (  ) P > 0/ 05و بــازدة خــوراک افزایــش

اثــر بــود ن مکمــل هــای چربــی را کاهــش مــی دهد

موجــب افزایــش معنــی دار در ســطح تــری

عملکــرد رشــد و مصــرف مــادة خشــک گوســاله

)  . &Anderson, 1990افــزودن مکمــل چربــی در

جــدول  3اگرچــه میــزان عــددی ضریــب تبدیــل

کــه در نتیجــه جیــره هــای حــاوی مکمــل چربــی در

تــر بــود ؛ امــا در رابطــه بــا صفــات عملکــردی

شــیر ( بیــن  2 / 3تــا  4 / 5کیلوگــرم در روز) و دورة

مصرفــی ،افزایــش وزن روزانــه و ضریــب تبدیــل
غذایــی ،بیــن تیمارهــا در ســطوح مختلــف نشاســته

و انــواع مکمــل چربــی معنــی دار نشــد .در نتایــج

دادنــد تیمارهــای حــاوی مکمــل چربــی اثــری بــر
کــردن  +خــوردن) و اســتراحت دام هــا نداشــتند،
پایــة کیلوگــرم مــادة خشــک مصرفــی بــه صــورت
 ) 2001 ( Reynolds & Bensonنیــز نتوانســتند

روغــن شــامل امــگا  ، 3 -امــگا  6 -و 48ســاعت

مقایســه بــا گاوهایــی کــه آن ار دریافــت نکردنــد،

دانــة ســویا بــه جیــرة تلیســه هــای پــرواری در

رخ نمــای اســیدهای چــرب درگوســاله هــای نــر

کننــد )  . ( Benson & Reynolds, 2001بــا کاهــش

رشــد و مصــرف مــادة خشـــــــــــک نداشــت

گرفتنــد کــه میــزان مصــرف خــوراک گوســاله هــا

کلســیم از یکدیگــر جــدا مــی شــوند و خــواص بــی

( ) P > 0/ 05یافــت )  . ( He et al., 2014در یــک

)  . ( Sukhija & Palmquist, 1990بــا توجــه بــه نتایــج

همســان)  Litherland et al ( 2005افزونــد  5درصــد

مــدت دســت کــم  102روز تأثیــری بــر عملکــرد
)  . ( Litherland et al., 2005همچنیــن در شــماری

از بررســی هــا بــا تغذیــه منابــع مختلــف چربــی و
دانــه هــای روغنــی انجــام گرفــت تفاوتــی میــان

ـد ( Abuelfatah
عملکــرد رشــدی دام هــا دیــده نشـ
et al., 2013; Felton & Kerley, 2004; Karami et al.,

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

دانــه هــای روغنــی بــه جــای منابــع نشاســتهای

موجــب افزایــش مصــرف مــادة خشــک شــد و در
عملکــرد رشــد تفاوتــی میــان تیمارهــا دیــده نشــد

)( Pouzo et al., 2015 .

بــا توجــه بــه افــزودن مکمــل چربــی ،افزایــش
غلظــت انــرژی جیــره هــا موجــب بهبــود عملکــرد

پــرواری گوســاله هــا و بــازدة خــوراک مــی شــود

بررســی جامــع نیــز کــه توســط ) Allen ( 2000روی

مکمــل هــای چربــی مختلــف (اشــباع و غیراشــباع)
انجــام و متوجــه شــد  ،مکمــل هــای چربــی

کســب شــده از نمونــه هــای مایــع شــکمبه (جــدول
 ) 4تیمارهــا یعنــی ســطوح بــاال و پاییــن نشاســتة

جیــره تأثیــر معنــی داری بــر  pHشــکمبه و غلظــت

کــه تأثیــر تغذیــة گاوهــای شــیری بــا مکمــل هــای
بررســی کردنــد و زمــان فعالیــت نشــخوار در

تیمارهــای حــاوی مکمــل چربــی درازمــدت تــر از
تیمــار کنتــرل بــود ) ( Ganjkhanlou et al., 2009

شاخص های متابولیت خون

بــا توجــه بــه (جــدول  ) 6تیمارهــای بــا ســطح

پالســما را افزایــش دادنــد (  ) P< 0/ 05و میــان
تفــاوت معنــی دار وجــود نداشــت و ســطح تــری
گذشــته کــه افــزودن مکمــل چربــی بــه جیــره

گلیســرید پالســما شــد  ،در تیمارهــای مختلــف

تفــاوت معنــی دار نداشــت;( Espinoza et al., 1997
Ghoorchi et al., 2006; Grummer & . Carroll, 1991

)  .بــا توجــه بــه گــزارش ســازمان ســامت آمریــکا
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نیــز بــا آزمایشــی کــه روی گاوهــای شــیری انجــام

) Ganjkhanlou et al. ( 2009مشــاهده شــد هنگامــی
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34

) . ( Allen, 2000

زمــان خــوردن در  24ســاعت میــان تیمارهــا تفاوت

)  ، 1996افــزون بــر آن ) Brandt & Anderson ( 1995

نتایج و بحث

مــی شــوند امــا مکمــل هــای چربــی اشــباع شــده

نتجیــة تحقیــق)  Gudla et al. ( 2012بــود کــه
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هســتند بــا ایــن وجــود اســیدهای چــرب غیراشــباع

اســیدهای چــرب غیراســتریفه (  ) NEFAورودی بــه

تاییــدی بــر ایــن موضــوع باشــد .همچنیــن تفــاوت

کاهــش مــی یابــد کــه در ا یــن صــورت تنهــا در

پروتئیــن تــام پالســما مشــاهده نشــد .

پاییــن بــودن ســطح کلســترول و تــری گلیســرید

درنهایــت بــا توجــه بــه شــاخص هــای انــدازه

)  . (Har vatine & Allen, 2006bســطحگلوکز پالســما

گرفتــن دسترســی بــه مــواد خوراکــی مــی تــوان

نشاســته ا ی جیــره و تولیــد پروپیونــات توســط (

ای جیــره و تأمیــن انــژری بــدون تأثیــر معنــی دار

اگرچــه در ایــن آزمایــش ســطح  pHشــکمبه ای در

اســت )  ( Seabrook, Peel & Engle, 2011و در ایــن

از پــودر چربــی غیراشــباع مــی تــوان ســطح

 pHپاییــن شــکمبه و ســطح چربــی پاییــن تــر در

مختلــف اختــاف معنــی داری نداشــت امــا در

اصلــی در افزایــش میــزان ســطح کلســترول خــون

شــکمبه مــی شــود و بــا توجــه بــه کاهــش غلظــت

شــده پروپیونــات در ایــن آزمایــش مــی توانــد

(دوازدهــه دئودنــوم ) جــذب اســیدهای چــرب

معنــی داری در ســطح نیتــروژن اوره ای پالســما و

) ers & Stare ( 1965انجــام دادنــد اســیدهای چــرب اشــباع

میــان روده ( ژژنــوم ) جــذب صــورت مــی گیــرد و

نتیجه گیری کلی

پالســما شــدند) . ( Hegsted et al., 1965; Keys et al., 1965

خــون در ایــن تیمارهــا شــایان توجیــه اســت

گیــری شــده مشــخص شــد کــه بــا در نظــر

ســطح روغــن کنجــد در بــره هــای پــرواری موجــب

نیــز در نشــخوارکنندگان بســته بــه ســطح منابــع

از پــودر چربــی بــرای جایگزینــی منابــع نشاســته

ریزجانــداران میکروارگانیســم ) شــکمبه ای متغیــر

بــر عملکــرد نهایــی اســتفاده نمــود و بــا اســتفاده

بررســی نیــز غلظــت گلوکــز پالســما در تیمارهــای

کلســترول بعــدی را کاهــش داد.

بــا چنــد پیونــد دوگانــه بــه کاهــش ســطح کلســترول

�ه�My
پالسـ�ماکمـ�کمـ�یکنـ�د،درتحقیقـ�اتگذشـ�تهکـ

موجــب افزایــش ســطح کلســترول کل و – ldlکلســترول
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در رابطــه بــا منابــع چربــی غیراشــباع افزایــش
افزایــش ســطح کلســترول و تــری گلیســرید خــون

نشــد)( Ghafari et al., 2016 .

میــان تیمــار هــای مختلــف معنــی دار نشــد امــا
جیــره هــای بــا درصــد بــاالی کنســانتره و منابــع

جیــره هــای بــا ســطح نشاســتة بــاال ســطح گلوکــز

.1پشم چینی

 .9دندان در آوردن

 .16گوساله نر اخته

.2گاو نزدیک زایمان

.10گوساله شیری

.a .4چشم

.b .11مجموع مواد غذایی قابل هضم به اختصار

به اختصار

a .5روغن،چربی

.b .12مخلوط ،مخلوط کردن

A .18گاو نر

6اشباع شده

.13گوسفند

. 3کشتار،ذبح
.b .4پشم
b .5ذرت

.7ورم پستان

.8تعریق ،عرق کردن

.a .11انرژی خالص تولید شیر به اختصار
.a .12عنصر سدیم در جدول تناوبی
.c .12انرژی ادراری به اختصار
.14علوفه ها

 .15خونگرم ،حیوان خونگرم

 .a .17وزن به اختصار

 .b .17کربوهیدراتهای محلول در آب
 .c .17ماده خشک به اختصار
 .b .18انجمن ملی تحقیقات به
اختصار

 .a .19مقعد ،مخرج

 .b .19آب پنیر

 .20مجموع هزینه ها ،هزینه کل
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(  ) AHAاســیدهای چــرب اشــباع عامــل تغذیــه ای

نشاســته ای باعــث کاهــش فعالیــت لیپــاز میکروبــی

ازلحــاظ عــددی باالتــر بــود و غلظــت انــدازه گیــری
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مقدمه

ﻣﯽ باشــد  .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ﭼﺮبــی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮋاد

ﺑﺎلینیﻓﺮهنگیــان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻪ و ســملقان واﻗﻊ

ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﯿﺮده بــه ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎجــات

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ ﺛﯿﺮ ﺳطــحﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ پنبــه دانــه در جیــره

دﺳـﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧـﺎﻻﯾﺰر( مــدل  ، 200 MIURAاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ)

مغــذی از طریــق ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﯽ نیــاز دارﻧﺪ  .دراﯾﻦ

ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎد خشــک در ﮔﺎو ﻧﮋاد ﻣﻮﻧﺖ ﺑﯿﻠﯿﺎرد

ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره يــا آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﯿـــین ﺷـﺪ  .ﻗﺎبلیــت هضم

ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد

بــر ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاســنجه هــاي ﺧﻮنــی و

میــان اﻧﺮژي بــه عنــوان اوﻟﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦبــه ﻋﻨﻮان

ﺑﻮد .

مــاده خشــکبا روش اســتفاده از مارکر(خاکســتر

اســت ( .)28اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دام ﻫـﺎ را مــی تــوان

مواد و روش ها

از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ

ﺷـﮑﻤﺒﻪ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز اســیدوز ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺳـﻄﻮح ﮐـﺎﻓﯽ از ﻋﻠﻮﻓﻪ (ﻓﯿﺒـﺮ فیزیکــی) و ﻓﯿﺒﺮ
(ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) در ﺟﯿﺮه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻟـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده از

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي (چربــی هــا) در ﺟﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار

گیــرد ( .)29ﯾﮑﯽ از رایــج ﺗﺮﯾﻦ دانــه هــای روﻏﻨﯽ

ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺟﯿـﺮه ﻧﺸـﺨﻮارﮐﻨﻨﺪگان پنبــه

دانــه اﺳﺖ  .ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي پنبــه دانــه

ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده ( )15و ارزش ﺧﻮراکــی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮایﮔﺎوﻫﺎ ي
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮﺗﻮﻟﯿﺪ دارد ( .)6ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ پنبــه

دانــه ارزش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد  .ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
پنبــه دانــه در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺣﯿﻮان از ﺑﺴﯿﺎري

پروتئیــنﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺪدو
 95درﺻﺪ ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻣﻮﺟـﻮد در داﻧـﻪ ﻫـﺎي روﻏﻨﯽ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي آنهــا

 75ﺗـﺎ  90درﺻـﺪ مــی ﺑﺎﺷﺪ و ارزش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏـﻼت اﺳﺖ ( .)33فیبــر لینــت و
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نوشته مجله علوم دامـــي ايران

جلد  / 8شماره  / 4زمستان 1395

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪشاهی -1ﺗﻘﯽﻗﻮرﭼﯽ

*2

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

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي در ﺷﮑﻤﺒﻪ باقــی ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ مســئله
موجــب مــی شــود تــا ﻣﺪت زمــان ﻧﺸﺨﻮار ﮐﺮدن و

ﺗﺮشــح ﺑﺰاق ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  pHشــکمبه اﻓـﺰاﯾﺶ
مــی ﯾﺎﺑـﺪ ( .)19ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي پنبــه دانــه

از ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ ( .)15ﺗﻮﻟﯿﺪ متــان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ مثبــت

بــا ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻫﻤﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات غیــر ﻓﯿﺒﺮي
دارد درحالیکــه ﭼﺮبــی ﺗﻮﻟﯿﺪ متــان را کاهــش

مــی دهــد( .)39ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺮبــی پنبــه دانــه
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻗﺎبــل ﺗﺨﻤﯿﺮ مــی ﺑﺎﺷـﺪ و

ﮐـﺎهــش تولید متــان در ﺗﻐﺬﯾﻪ بــا پنبه دانــه ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ( .)6ﮔﺎو ﻣﻮﻧﺖ ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﯾﮑﯽ از ﻧﮋادهــای ﻣﻠﯽ

کشــور فرانســه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اســت و ﺑﯿﺸﺘﺮ بــه
منظــور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي لبنــی اصــاح

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
ً
ﮐـﺎﻣﻼ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ
ﻧﮋاد ﻣﻮنــت ﺑﯿﻠﯿﺎرد در اواﯾﻞ دوره ﺷﯿﺮ دﻫﯽ اﻧﺠﺎم شــد  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از  16رأس ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﻣﻮنــت ﺑﯿﻠﯿﺎرد در  4ﺗﯿﻤﺎر بــا  4ﺗﮑﺮار ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح

اﺳﺘﻔﺎده شــد .ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﯿﻤﺎر شــاهد(ﺻﻔﺮ درصــد پنبــه دانــه ) و ﺳﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  14 ، 7و  21درﺻـﺪ در ﺟﯿـﺮه بــود
 .ﻫﻤﻪ جیــره ﻫﺎي کامــا ﻣﺨﻠﻮط بــه ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺘﻬﺎ (بــه ﻃﻮر آزاد) ﺑﻪ دام ﻫﺎ داده ﺷﺪه و ﮔﺎوﻫﺎ  2ﺑﺎر در روز دوﺷﯿﺪه ﺷﺪنــد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿـﺮي از ﺷـﯿﺮ

ﺑـﻪ طــور ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم شــد .بــه ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺧﻮنــی ( ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ،ﻧﯿﺘﺮوژن اوره ای) ،ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي از ﺳﯿﺎﻫﺮگ دﻣﯽ
ﮔﺎوﻫﺎ انجــام گرفــت .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ضریــب  4درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺧﻮراك ﺑﺮرﺳﯽ شــد  .ﺗﻮﻟﯿﺪ

G A V D A R A N

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  1تــا  4ﺗﻔﺎوت معنــی دار ي را ﻧﺸﺎن داد  .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﯿﺰان

ﮐﻠﺴﺘﺮول ،تــری ﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ و ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره اي ﺧﻮن بــه ﻃﻮر معنــی داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎفــت  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰودن پنبــه دانــهﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  14و  21درصــد 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.

ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ و نــژاد دو ﻣﻨﻈﻮره شــیری-ﮔﻮﺷﺘﯽ

زراﻋـﯽ بهکــده رضــوی واﻗﻊ در  130ﮐﯿﻠﻮمتــری

شــمال ﻏﺮبــیﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨـﻮرد انجــام شــد .ﺗﻌﺪاد
 16راس ﮔﺎو ﻧﮋاد ﻣﻮﻧﺖ ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﺷﮑﻢ دوم زایــش( 4راس

ﮔﺎو در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر) اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  .ﻣﯿـﺎنگیــن ﺗﻮﻟﯿﺪ

شــیرﮔﺎوﻫﺎ 24 / 8 ± 3ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ وزن زﻧـﺪه
ﮔﺎوﻫﺎ  840 ± 30ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم و ﻣﯿـﺎنگیــن ﻓﺎﺻﻠﻪ از زاﯾﺶ

آنهــا  21 ± 8روز ﺑﻮد  .اﯾﻦ آزﻣﺎیــش در یــک دوره 30
روزه اﻧﺠﺎم شــد ( 14روز اول بــه ﻋﻨﻮان دوره ﻋﺎدت

ﭘﺬﯾﺮي) .ﮔﺎوﻫﺎ روزاﻧـﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ جیــره هــای

کامــا ﻣﺨﻠﻮط ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه و در دو ﻧﻮبــت 8ﺻﺒﺢ و
 4ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي آﻧﻬﺎ
روزاﻧﻪ در اﯾﻦ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽشــد  .ﺗﻨﻈﯿﻢ جیــره

ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار )30( NRCاﻧﺠـﺎم

ﺷـﺪ  .ﺟﯿـﺮه ﻫـﺎي آزﻣﺎﯾﺸـﯽ از دو ﺑﺨـﺶ ﻋﻠﻮﻓـﻪ و
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت

و ﺗﺎحــد اشــتها در اختیــار ﮔﺎوﻫﺎ ﻗﺮارمــی ﮔﺮﻓﺖ و
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﻃﻮل ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻪ ﺻﻮرت آزاد

در اختیــار ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻮد  .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ جیــرهﻫﺎي

آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺟﺪول  1ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ .

در اﺑﺘﺪا ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ پنبــه دانــه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از روش ﻫﺎي  )5( AOACو ون ﺳ ﻮﺳﺖ ( )38ﻣﻮرد

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮفــت  .در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ

دﺳﺘﮕﺎه اﮐﻮﻣﯿﻠﮏ ( ﻣﺪل  ، )Totalدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ،
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻻکتــوز و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻫﺎي ﺷﯿﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .بــه منظــور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ خــون ،ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي در ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﺑـﻪ طوریکــه  4ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از خــوراک دﻫﯽ ﺻﺒﺢ بــه
ﻣﯿﺰان  4ســی ﺳﯽ ﺧﻮن از ﺳﯿﺎهــرگ دﻣﯽ ﺗﻮســط

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

ﻣﺪﻓﻮع ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎ و جیــره هــا ﺟﻤﻊ آوری ،ﺧﺸﮏ و ﺗﺎ
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳـﺮد ﻧﮕﻬـﺪاري

ﺷـﺪﻧﺪ  .ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ،از روش ون ﮐﻮﻟﻦ
و ﯾﺎنــگ ( ) 37اﺳﺘﻔﺎده شــد  .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﻃﺮح

ﮐﺎمــا ﺗﺼﺎدﻓﯽ بــا  4ﺗﯿﻤﺎر و  4ﺗﮑﺮار در هــر ﺗﯿﻤﺎر
اﺳﺘﻔﺎده شــد  .داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ

ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رویــه  GLMو داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺮ
ﺑﺎ روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر در زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویــه
 MIXEDﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ نــرم اﻓـﺰار  )32(SASوﯾﺮایــش
 9/1آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﺷﺪنــد .ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي داﻧﮑﻦ و ﺗﻮﮐﯽ در
ســطح ﻣﻌﻨـﯽ دار ي  5درﺻـﺪ اﻧﺠﺎم شــد  .ﺟﻬﺖ رﺳﻢ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  Excelاﺳﺘﻔﺎده 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
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از )30( NRC، 2001
در ﺟﺪول 2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼ ف در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ پنبــه دانــه را

ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺛﺮ ﻓﺼﻞ ،ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
روﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎه ،ﺳﻦ ﮔﯿﺎه ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮگ و

دﯾﮕﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد  .ﻧﻮﺳﺎن زﯾـﺎد در
ﻣﯿـﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﮏ مــی ﺗﻮاﻧﺪ بــهﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در

رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ( .)25ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ زﯾﻦ و ﭘﻼﺳﻨﺴﯿﺎ ()39

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.

39
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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

شــده و از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺮواری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎالی ﮔﻮشــت

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در واﺣـﺪ ﮔـﺎوداري ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ

ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل در اســید ) اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي شــد  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
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ﭘﻮﺳﺘﻪ پنبــه دانــه ﺳﺒﺐ مــی ﺷﻮد پنبــه دانــه ﻣﺪت

اثر ســطوح مختلف پنبه دانهﮐﺎﻣﻞﺑﺮﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺷﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﻀﻢوﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎيﺧﻮﻧﯽدر
ﮔﺎوﺷﯿﺮيﻧﮋادمونتﺑﯿﻠﯿﺎرد

در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻠـﻮکــز ،ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮیــد ،و

دومیــن ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤﺪود کننــده ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺷﻨﺎختــهﺷﺪه

cottonseed

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻃﻮر کل ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

فراسنجه های خونی
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﺟﺪول 3ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه

اﺳﺖ  .ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻠـﻮﮐﺰ ﺧـﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎر پنبــه
دانــه ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ در ﺟﯿـﺮه

ﻣﻘـﺪار ﮔﻠﻮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎفــت  .آﻧﺎﻟﯿﺰ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داد ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ﮔﻠـﻮﮐﺰ در ﺗﯿﻤﺎر ﺻـﻔﺮ و  7درﺻـﺪ

و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ تیمــار  14و  21درﺻـﺪ اختــاف معنــی
داري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ نداشــتند اﻣﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ و  7درﺻﺪ

ﺑـﺎ تیمــار  14و  21درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف معنــی دار ي
ﺑﻮدﻧﺪ (  .) P >0/05ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻠـﻮکــز در ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﺎﻫﺪ
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار (  60 / 2میلــیﮔﺮم در دﺳﯽ

لیتــر) و ﺗﯿﻤﺎر  21درصــد پنبــه دانــه داراي ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ

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

یکــی از ویژگــیﻫﺎي ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻏﻠﻈـﺖ

ﮐﻤﺘـﺮ ﮔﻠـﻮکــز ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻮان اﺳﺖکــه دﻟﯿـﻞ آن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺟﺬب ﺑﺨﺶ
ﻋﻤـﺪه ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﻠـﻮﮐﺰ در
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑاشــد  .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب

آزاد ﺧـﻮن ،ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﮐﺎﻫﺶ مــی ﯾﺎﺑـﺪ .

ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ اﻧﺴـﻮﻟﯿﻦ و ﮔﻠـﻮﮐﺰ ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮﯾﻔﻪ ،ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن

ﻣـﯽ دﻫﺪ ( .)22ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ( )11ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ درﺻـﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﮐﺰ

ﺧﻮن ﮐﺎﻫﺶ مــی یابــد  .ﻓﺮوﻏﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ( )16ﻃﯽ
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

ﮔﻠﻮﮐﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺣﺮارت دادن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ  .آﻧﻬـﺎ ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ

جیــره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دار ﺑﻮد

و ﻫﻤﮑﺎران ( )2ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ کــه اﺛﺮ ســطوح ﻣﺨﺘﻠﻒ

و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن در جیــره  21درصــد پنبــه دانــه ﺑﻮد .

پنبــه دانــه را در جیــره برعملکــرد و فراســنجه

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣاضــر ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد .

ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮه ﻫﺎي نــر ﻧﮋاد زﻧﺪي ﻣﻮرد بررســی
ﻗـﺮار دادﻧﺪ  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن،

ﺑﺎ افزایــش پنبــه دانــه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮي
ﭼﺮﺑﯽ جیــره (از  2/1درﺻﺪ در ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﻪ 4 / 8

داشــت  .ﻧﺘﺎ ﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎضــر بــا ﻧﺘﺎ یــج بــه دﺳﺖ
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ﻣـﻮردآزمایــش تغییــر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮیــن
ﻣﯾـﺰان آن در جیــره ﻓﺎﻗـﺪ پنبــه دانــه ﺑﻮد  .نتیجــه

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎضــر بــا نتیجــه ایــن آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﺸـﺎبــه بود

 .ﻏﻼمیــان ( )17در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات
ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ پنبــه دانــه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ

ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﯽ بــره ﻫـﺎي ﻧـﺮ ﻧـﮋاد داالق ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎیــج ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ مــی باشــد.

آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ بــود  .ﻏﻼمیــان ( )17ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺧﻮن در ﺑﯿﻦ جیــره ﻫﺎي ﻣـﻮرد
آزﻣـﺎﯾﺶ داراي ﺗﻔﺎوت معنیــدار ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن در

ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ  .آﻧـﺎﻟﯿﺰ اﯾﻦ دادهﻫﺎ

دﺳﯽلیتــر) و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ در تیمــار

بــا توجــه بــه ﻣﻘـﺪرا اﻧـﺮژ ي در دســترس اﺳﺖ و
غلظــت ﺑﺎﻻي اوره ﺧﻮن نشــان دﻫﻨﺪه غلظــت ﺑﺎﻻي

آمونیــاک شــکمبه ای اﺳﺖ و در ﮐﺒﺪ بــه اوره ﺗﺒﺪ ﯾﻞ

شــده اﺳﺖ .آمونیــاک 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
ﻣﯽ ﮔﺮدد(  4و  .) 34ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﯿـﺘـﺮوژن اوره
اي ﺧـﻮن ﻣﻤـﮑﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ ازت

اﻧﺪوژﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎزدﻫﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ
ﭘـﺮوتئیــن ﺑﻌـﺪ از دﺋﻮدﻧﻮم ﺑﺎشــد  .ازت اوره اي ﺑﺎﻻي

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ در ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ بــا 7

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد .

دادﻧﺪ  .و ﺑﯿﻦ تیمــار  14و  21درﺻﺪ اﺧﺘﻼف معنــی دار

ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن اوره اي ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ پنبــه دانــه

زﻣـﺎنــیﮐـﻪ ﺧﻮراك ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎو

ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره اي ﺧـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ  .ﻣﻘﺎدﯾﺮ

(.)24

ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ( 19 / 4ملــیﮔﺮم در دﺳﯽ لیتــر) و

ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ( / 7
 15میلــی ﮔﺮم در دﺳﯽ لیتــر) ﺑﻮد .

ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار
ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره اي در ﺟﯿـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي 14 ، 7 ، 0
و  21درصــد

ﺧﻮن ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن و دآﻣﯿﻨﺎﺳﯿﻮن

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز مــی ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻣﺼﺮف مــی ﺷـﻮد اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه مــی ﺷﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺎم روزانه

مقــدار ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ پنبــه دانــه ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﺘﺮول

ﻓﺮوغــی و ﻫﻤﮑﺎران ( )16ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ غلظــت تــری

پنبــه دانــه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  17 /6 ، 17 /15 ، 17 /07و

نتیــج مربــوط بــه اثــر جیــره هــای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ

ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﺧﺘﻼف معنــی دار ﻧﺪارﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ  7و  14درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر  21درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف معنــی دار

معنــی دار با یکدیگــر نبودنــد  .اﻓﻀﻞ زاده و ﻫﻤﮑﺎران

اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻧﯿﺘـﺮوژن اوره اي

اﺳﺖ  .اﻓﺰودن پنبــه دانــه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ جیــره ﻏـﺬایــی

درﺻـﺪ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف معنــی دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در

داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎفــت  .آﻧﺎﻟﯿﺰ اﯾﻦ داده ﻫﺎ نشــان داد ﮐــﻪ ﮐﻠﺴــﺘﺮول در ﺗﯿﻤــﺎر ﺻــــﻔﺮ  7و  14درﺻـﺪ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ( .) P >0 /05ﮔﺎوﻫﺎ ي تیمــار  21درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮول ( 234 / 4ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘـﺮ) و

ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠﺴـﺘﺮول خــون ( 228 / 3ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم در دﺳﯽ لیتــر) را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  .ﻣﺼﺮف

ﺧﻮراك و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ میــزان ﺑﯿﺸﺘﺮي اســیدهای ﭼﺮب از روده ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺬب ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ در

گلیســرید پالســما در ایــن جیــره هــا دارای اﺧﺘﻼف

( )2در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮول

ﺧﻮن ،ﺑـﺎ اﻓﺰایــش پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه و ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ

جیــره (از ½ درﺻـﺪ در ﺟﯿـﺮه ﺷﺎﻫﺪ تــا  4 / 8درﺻﺪ

 17 /8ﻣﯿﻠـﯽﮔــــﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  .ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻣﺎري

در ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ و  7درﺻﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ تیمــار  14و 21

ﺣﺎلــی ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ و  7درﺻﺪ بــا ﺗﯿﻤﺎر  14و 21

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم روزاﻧﻪ در ﺟﺪول  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه

ﺗﺄﺛﯿﺮ معنــی دار ي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﮔﺎوﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﺷﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎفــت .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم روزانــه ﮔﺎوﻫﺎ ي
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ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن در بیــن جیــره ﻫﺎي

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻠـﻮﮐﺰ ﺧـﻮن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه و ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮه ﮐﺎﻫﺶ

ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧـﺎم بــود  .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ

ﺷﺎهــد (ﻓﺎﻗﺪ پنبــه دانــه )ﺑﻮد  .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  .وتیمــار  21درﺻﺪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

دیانــی و ﻫﻤﮑﺎران ( )13اﺛﺮات ســطوح ﻣﺨﺘﻠﻒ پنبــه

ﻣﯿـﺰان آن در جیــره  20درصــد پنبه دانــه  14 ،درﺻﺪ

ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮیــد ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ پنبــه دانــه

درﺻﺪ و ﺑـﺎ  14و  21درﺻﺪ اﺧﺘﻼف معنــی دار را نشــان

آمــده در اﯾﻦ آزمایــش مطابقــت دارد .

( )13ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ ﺧـﻮن در ﺑﯿﻦ جیــره ﻫﺎي

جیــره  21درصــد ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ( 39 / 7میلــیﮔﺮم در

ﺑـﻮده و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار

درﺻﺪ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی  16درصــد پنبــه دانــه ) ﮐﺎﻫﺶ

 .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾـﻦ

 .) Pغلظــت پاییــن اوره ﺧﻮن نشــان دﻫﻨﺪه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96

بــود  .غالمیــان ( )17میــزان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن در ﺑﯿﻦ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ مــی باشــد  .افضــل زاده
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بــود  .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ

آزﻣﺎﯾﺶ داراي ﺗﻔﺎوت معنــی دار ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن در جیــره  20درصــد ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ

در ﺟﯿﺮه ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮه ﻫﺎي ﭘﺮوار ي را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﯿﻦ جیــره ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻔﺎوت معنــی دار داﺷﺘﻪ و

آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد  .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

ﺑﻮدن ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘـﺬﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه در ﺷﮑﻤﺒﻪ،

دﯾـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ( )13ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن در

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوره و

دانــه و پروتئیــن ﺧﺎم بــر عملکــردو ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ هــا ي

ایــن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .در آزﻣﺎﯾﺶ

در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی  16درصــد پنبــه دانــه) ا ﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ

درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻣـﯽ ﺑﺎنــد ( > 0/05

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه بــا پنبــه دانــه در ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ و  7درﺻﺪ

زﻣﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪارﭼﺮﺑﯽ

ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داري ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد

ﯾﺎبــد .در ﺗﯿﻤﺎر  21درﺻـﺪ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

بــهﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ بــا  20/51و  20/92ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻮد و
ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم روزاﻧﻪ ﺑﺮایﮔﺎوﻫﺎ ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه

بــا پنبــه دانــه در ﺳﻄﺢ  14و  21درﺻﺪ بــه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ

بــا  24/65و  25/27ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت معنــی داري
ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﯿﺮ درﮔﺎوﻫﺎ ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ جیــره ﻫﺎي ﺣﺎوی پنبــه
دانــه مــی ﺗﻮاﻧﺪ بــه ﻋﻠﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ عمــده اي از
اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭼﺮﺑـﯽ ﻣﻮﺟﻮد در پنبــه دانــه

باشــد  ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺮبــیﻫﺎ در ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻧﺸـﺪه و از

ﻣﻘـﺪار (  0 / 97ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در روز ) و در ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در روز) ﭼﺮبــی ﺷﯿﺮ بــود  .درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﯽ

ﮐﻨﺪ .دﭘﯿﺘـﺮز و ﻫﻤﮑـﺎران ()14ﮐـﻪ اﺛﺮ ســطوح ﻣﺨﺘﻠﻒ

درصــد پنبــه دانــه داراي ﮐﻤﺘﺮیــن ﻣﻘﺪار ( 0 / 72

ﺷـﯿﺮ در ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه بــا ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻣﻌﻨـﯽ دار ي ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه هــای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺸـﺎن داد
( .) P > 0 /05در تیمــار  21درﺻـﺪ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ دارای

باالتریــن مقــدار (  3 / 87درﺻﺪ ﭼﺮبــی ﺷﯿﺮ ) و در
ﺗﯿـﻤـﺎر ﺻﻔﺮ داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار (  3 / 51درﺻﺪ

ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧـﺮژي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﺎز ﻣﺘـﺎن ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي
( )18ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﺑـﺮروي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و

اﺳﻤﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ( )35ﻧﯿﺰ ﮐﻪ جیــره هــای ﺣـﺎوي

پنبــه دانــه بــه جیــرهﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي بــه ﻣﺪت 5

ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 50 ،درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶدر

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ اﺿـﺎفه ﮐـﺮدن  3ﮐﯿﻠـﻮگرم

هفتــه ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﻼژ ﮔﻨـﺪم ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ و داﻧﻪ ﻏﻼت،

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘـﺎن را ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان  % 12ﮐـﺎﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ را

اﻓﺰاﯾﺶ داد  .در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ( )27ﺑـﺮ
روي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﻮﺳﯿﭙﻮل پنبــه دانــه و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ پنبــه دانــه

ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﯿﺮ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي خونــی انجــام دادﻧﺪ

ﻣﺸﺎهــدهﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﯿﺮ و  %4 FCMدر
ﮔﺎوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﯿﭙﻮل درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮده

ﺑﻮدﻧـﺪ ا ﻓـﺰایــش ﯾﺎفــت  ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ ﻣﺸﺎهــده ﻧﺸﺪ .

بلیباســاکیس و همــکاران ( )8ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺛﺮ پنبــه
دانــه ﮐﺎﻣـﻞ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي
ﺧﻮﻧﯽ در ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﯿﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﻗﺮرا دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان پنبــه دانــه

در ﺟﯿﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ
دارد  .ﺑﺮودرﯾـﮏ و ﻫﻤﮑﺎران ( )9کــه  20درصــد پنبــه

دانــه را در ﺟﯿـﺮه ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷـﯿﺮده وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ را در ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎبقــت دارد  .آﻧﺪرﺳﻮن و ﻫﻤﮑﺎران
( )3در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﮐـﻪ روزاﻧـﻪ  1 / 9ﮐﯿﻠـﻮگــرم پنبــه

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

 .در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﯽ زاده و ﻫﻤﮑﺎران ( )36بــه
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از پنبــه دانــه در ﺟﯿـﺮه

ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷـﯿﺮي ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ و

اﻟﮕﻮي اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ

ﻣﺰدوج اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﯿﺮ روزاﻧـﻪ ﮔﺎوﻫﺎ
ي تغــذﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ پنبــه دانــه ﮔﺎوﻫﺎ ي

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﯿـﺮه (ﺑﺪون ﺗﺨﻢ پنبــه) را نشــان

G A V D A R A N

درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ
اﺛﺮ اﻓﺰودن پنبــه دانــه بــه جیــره ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ درﺻﺪ

ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ در ﺟـﺪول  4ﻧﺸﺎن مــی دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻃﻮر معنــی دار ي اﻓﺰایــش یافــت ( .) P > 0/05هــم

پنبــه دانــه را در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﯿﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ را در زﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده
از ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ  .در آزمایشــی ﮐﻪ تقــی

زاده و ﻫﻤﮑﺎران ( )36ﺑﺮ روي ﺗﺄ ﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از پنبــه

دانــه در جیــرهﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﯿﺮي ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ

ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﻣﺰدوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ تغییــری در ﻏﻠﻈﺖ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ شــیر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎیــج آزﻣـﺎیــش

صفــر 15 ، 5 ،و  25درصــد پنبــه دانــه را در ﺗﻐﺬﯾﻪ

ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .

ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎنــیﮔﺎوﻫﺎ ي ﺗﻐﺬﯾﻪ

درصد الکتوز شیر

ﺷﺪه ﺑﺎ جیــرهﻫﺎي ﺣﺎوی  25درصــد پنبــه دانــه را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ انتقــال ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮه ﺑﻪ ﺷﯿﺮ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘـﺪار اﺳـﯿﺪﻫﺎي چــرب اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ
و اوﻟﺌﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﺑـﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ

درﺻـﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از  3 / 95بــه 52
 4 /درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ بــود  .ﺑﻤﻘﺎرد و ﻫﻤﮑﺎران

( )7ﻧﯿـﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان  CLAﺷـﯿﺮ را در ﺻـﻮرت

اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ در ﺟﯿﺮه ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .
دﭘﯿﺘـﺮز و ﻫﻤﮑـﺎران ()14ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
درصــد پنبــه دانــه در ﺟﯿﺮه از ﺻـﻔﺮ ﺑـﻪ  20درﺻﺪ

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮﺑﯽ شــیر از  3/19درﺻﺪ بــه 3 / 61

درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ یافــت.

در جــدول  4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮجیــره ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ

ﺑﺮ درﺻﺪ ﻻکتــوز ﺷﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻓﺰودن

ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺟﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ ﺗـﺄثیــر معنی داري ﺑﺮ
ﻻﮐﺘﻮز ﺷﯿﺮ ﮔﺎوﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻻﮐﺘـﻮز شیر

ﺑﺮایﮔﺎوﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه بــا پنبــه دانــه در ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ
و  7درصــد پنبــه دانــه ﺗﻔﺎوت معنــی داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﻣﻘﺪار ﻻﮐﺘﻮز ﺷـﯿﺮ ﺑـﺮاي ﮔﺎوﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه بــا پنبــه

دانــه در ﺳﻄﺢ  14و  21درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داري

ﻧﺸـﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ و  7درصــد
ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر  14و  21درﺻـﺪ معنــی دار ﺑﻮد (.) P > 0/05
ﻣﻘﺪار ﻻﮐﺘﻮز در ﺗﯿﻤﺎر  4داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار (1 /16

ﮐﯿﻠـــــﻮﮔﺮم در روز ) و ﺗﯿﻤـﺎر ﺻـﻔﺮ داراي ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ

درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ

ﻣﻘﺪار ( 1 / 16ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در روز) ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺰ بــه

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ پنبــه دانــه ﺑﺮ درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ

مــی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻکتــوز ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺷـﯿﺮ در ﺟـﺪول  4ﻧﺸﺎن 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

دﻟﯿﻞ اﺧـﺘﻼف در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﮐﺮﯾﺴﺘﻨﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ( )10ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ

ﻻﮐﺘﻮز ﺷﯿﺮ بــه ﺟﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﯿﺮه ﻗـﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿـﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ

ﻧﺎﭼﯿﺰ مــی باشــد  .ﺑﺮودرﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎران ( )9ﮐـﻪ 20

ﻧﺪاﺷﺖ  .وﻟﯽ همــزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﯿﺮ ،ﻣﻘـﺪار

پنبــه دانــه را در جیــره ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي وارد ﮐﺮده

اﻓﺰاﯾﺶ مــی ﯾﺎﺑـﺪ و ﺗﻔﺎوت معنــی داري ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ

از پنبــه دانــه در جیــرهﮔﺎوﻫﺎي ﺷـﯿﺮي ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ

دﻫﺪ .ﻟـﺬا اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ پنبــه دانــه
در ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﯿﺮ

ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎر  21درصــد پنبــه
دانــه داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ( 0 / 83ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در روز)
و در ﺗﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ درصــد پنبــه دانــه داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻘـﺪار ( 0 / 67ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در روز) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﻮد .

در آزمــا ﯾﺸﯽ کــه گرینگــر و همــکاران ( )18بــر روی

تاثیــر پنبــه دانــه روي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت شــیر و ﺗﻮﻟﯿﺪ گاز

ﻣﺘـﺎ ن در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ،اﻓﺰودن پنبــه
دانــه بــه جیــره ﮔﺎوﻫﺎ ي شــیری هیــچ تاثیــری بــر
رو ي ﻏﻠﻈـﺖ شــیر ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ منجــر بــه ﮐﺎهــش
ﺗﻮﻟﯿﺪ پروتئیــن وﻻﮐﺘﻮز ﺷـﺪ  .ﭘـﺎرودي ( )31ﻣﻌﺘﻘﺪ

ﺑﻮد کــه ﮔﺎوﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺟﯿـﺮه ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﭼﺮﺑـﯽ بــاﻻ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﯽ زاده و ﻫﻤﮑﺎران ( )36ﮐﻪ به ﺗﺄ ﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ و اﻟﮕﻮي اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﯿﺮ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮلئیــک ﻣﺰدوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮي
در ﻻﮐﺘﻮز ﺷـﯿﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه نکــردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .
ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﯿﺮ

در ﺟﺪول  4اﺛﺮ جیــره ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﯿﺮ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻓﺰودن پنبــه دانــه بــهﺟﯿﺮه
ﻏﺬایــی ﺗﺄثیــر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟامــد

ﺷﯿﺮ ﮔﺎوﻫﺎي ﻣﻮرد بررســی داشــت و ﺑﺎ افزایــش
ﻣﯿﺰان پنبــه دانــه در جیــره ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﻮا د ﺟﺎمــد

ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرهــای آزمــاﯾﺸﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داري
داشــت ( .) P > 0 / 05ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎمــد ﺷﯿﺮ در ﺗﯿﻤـﺎر

 21درﺻـﺪ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮیــن ﻣﻘﺪار( 3 / 23
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داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ مطابقــت دارد .

ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي مــی
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جیــره ﻫـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ را ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻻي ﺟﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﺼﺮف اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ

ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ) ﺑﻮد .

ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ( .)23درآزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻨﮕﺮ و ﻫﻤﮑﺎران

42

ﺷﯿﺮ  ،درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ افزایــش مــی

ﻣﺼـﺮف مــی ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ

ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮدکــه

کیلوگــرم در روز ) و در تیمــار ﺻـﻔﺮ درﺻـﺪ ﭘﻨﺒـﻪ

ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ را در ﮔﺎوﻫﺎ

در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﺸـﺎن داد

) ﮐﻞ ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ شــیر ﺑﻮد  .ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ

بــا ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺑـﺪون پنبــه دانــه

ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  14و  21درﺻﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ شــیر ،درﺻﺪ

داﻧـﻪ داراي کمتریــن ﻣﻘﺪار ( 2 / 50ﮐﯿﻠﻮگــرم در روز

ﺷـﯿﺮ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﭼﺮﺑـﯽ و ﭘـﺮوتئین ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﮐـﻞ ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﯿﺮ ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ مــی یابــد (.)20

ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ (  17 / 9در ﻣﻘﺎﺑﻞ  18 / 9ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
روز ).

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ جیــره ﻫـﺎي آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده

درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺪون ﭼﺮبی

از روش ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در اﺳﯿﺪ در ﺟﺪول 5

داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ جیــرهﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ

ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ داراي ﺗﻔﺎوت معنــی دار ﺑﻮد ( P< 0 / 05

داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻓﺰودن ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﮐﺎﻣـﻞ بــه جیــره

 14درصــد پنبــه دانــه ﺗﻔـﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ

ﻣﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﺑﺪون ﭼﺮبــی شــیر درﮔﺎوﻫﺎ ي ﻣﻮرد

ﺑﻮد  .از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري و ﻋﺪدي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰایــش ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ اﻓﺰایــش معنــی

ﻗﺎبلیــت ﻫﻀﻢ در ﺗﯿﻤﺎر  21درصــد پنبــه دانــه ﻣﺸﺎﻫﺪ

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در روز ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ معنــی داري ﻧﺸﺎن مــی

ﺷـﺎﻫﺪ و  21درصــد پنبــه دانــه ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در

درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎمــد بــدون چربــی در جــدول 4ﻧﺸﺎن

) .ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر  7درصــد پنبــه دانــه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر

ﻏﺬایــی ﺗﺄﺛﯿﺮ معنــی داري بــر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت

ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر  21درصــد پنبــه دانــه معنــی دار

بررســی نداشــت ولــی بــا توجــه بــه اینکــه ﻣﯿﺰان

ﻫﻀـﻢ ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان

داري ﻧﺸﺎن مــی دﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﯿﺮ بــه ﺻﻮرت

ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دار در ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﻀـﻢ ﺟﯿـﺮه

دﻫﺪ ( .) P > 0/05

ﺗﻔـﺎوت درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﯽ در ﺟﯿـﺮه هــای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ

دﭘﯿﺘﺮز و ﻫﻤﮑﺎران ( )14کــه ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ را در ﺳـﻄﻮح

 20 ، 15 ، 10 ، 0درﺻﺪ در جیــره هــای ﮐﺎمــا ﻣﺨﻠﻮط

ﮔﺎوﻫﺎي ﺷـﯿﺮده وارد ﮐـﺮده بودنــد ،تغییــری در
درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ بــدون ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺖ .

در آزمــاﯾﺸـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻘـﯽ زاده و ﻫﻤﮑﺎران ( )36ﺑﺮ روي

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ در ﺟﯿـﺮه ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي

ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ و اﻟﮕﻮي اســیدهای
ﭼﺮب ﺷﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ لینــو ﻟﺌﯿﮏ ﻣﺰدوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺑﻮدﻧـﺪ تغییــری در ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﺑﺪون ﭼﺮبــی

ﻣﺸﺎهــده ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎیــج آزمایــش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دارد .

مصــرف مــاده خشــک و قابلیــت هضــم مــاده
خشــک نتایــج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و ﻣﯿﺰان
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ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ ﺟـﺪول بیــن ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
ﺻﻔﺮ و  7درﺻﺪ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﺑـﺎ تیمارهــای  14و 21

درﺻـﺪ اﺧﺘﻼف معنــی داري از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري وﺟـﻮد
دارد (  .) P< 0 / 05ﮐﻮﭘـﮏ و ﻫﻤﮑﺎران ( )12کــه جیــره

هــای ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ 15 ،و  30درصــد پنبــه دانــه بــه
ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط در اختیــار ﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﯿﺮده ﻗـﺮار داده

ﺑﻮدﻧـﺪ و ﮐـﺎﻫﺶ مصــرف ﻣﺎده ﺧﺸﮏ را ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ
درﺻـﺪ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ در جیــره ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎهــده

کردنــد  .یافتــه هــای ایــن تحقیــق در ﻣـﻮرد ﻣـﯿﺰان

ﺟـﻮنکــر و ﻫﻤﮑـﺎران موافــق مــی باشــد ایــن اﻣﺮ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ بــه ﻋﻮاﻣﻞ مختلفــی از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ بــه
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ســلولی جیــره ،ﺗﻐﺬﯾﻪ گروهــی ﮔﺎوﻫﺎ  ،ﻓﻀﺎ ي آخــور،
ﻧﻮع ﭼﺮﺑﯽ  ،درجــه حــرارت ﻣﺤـﯿﻂ و روش هــای

هــای ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮﻟﺰ ) ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و در

اي ﺑـﻪ طــور ﻣﻌﻨـﯽ داري اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎفــت  .اﻓﺰایــش

ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎبلیــت ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي بــه
روش ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در اســید (  ) AIAﻣﺎده ﺧﺸﮏ
ﮔﺮدﯾﺪ .بــه ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آمده
مــی ﺗﻮان ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﮐﺎﻣـﻞ را ﺗـﺎ ســطح  21درﺻﺪ در

ﺟﯿﺮه اﺿﺎﻓﻪ کــرد .
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري

ﺑﺪیــن وﺳﯿﻠﻪ از ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ

ﺑﻬﮑـﺪه رﺿـﻮيﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و از ﺧﺎنــم ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮﮔﺲ
ﻗﻬﺎري و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺎدري ﺟﻬـﺖ ﮐﻤﮏ

در اﺟﺮا ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ میﺷﻮد.

ﺣﺎوی  21درصــد پنبــه دانــه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﯿـﺮه ﺷـﺎﻫﺪ

ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ( .)17اﺳﻤﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎران  ،ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸـﯽ

ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻗﺎبلیــتﻫﻀﻢ و اﺛﺮات ﺗﻐﺬﯾﻪ پنبــه دانــه
ﮐﺎﻣﻞ بــهﮔﺎوﻫﺎ ي ﺷﯿﺮي ﭘﺮداختنــد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ

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

دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ ،ﺗﺮکیبــات ﻓﯿﺒﺮي ،ﮐﻠﺴﯿﻢ،
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

پنبــه دانــه( ﺻﻔﺮ 14 ، 7 ،و  21درصــد ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ)
ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮواري ﮔﻮﺳﺎلــه هــا ي ﻧﺮ ﻫﻠﺸﺘﺎیــن

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 مقصودلو -1جواد بیات کوهسار  -*2فرزاد قنبری -2فاختک طلیعی

ﭘﺮداختنــد و ﺑﺎ اﻓﺰایــش ﻣﯿـﺰان ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ در ﺟﯿﺮه،

ﺗﻔﺎوت معنــی داري در ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻧﮑﺮدنــد  .آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ کــه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻗﺎبلیت

ﻫﻀﻢ ﺟﯿﺮه ﺷـﺎﻫﺪو ﺟﯿﺮه حــاوی  21درصــد پنبــه

نوشته مجله علوم دامـــي ايران

جلد  / 8شماره  / 4زمستان 1395

دانــه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﭘﺮوارﺑﻨـﺪي ﻧﺸـﺎن مــی

 -2استادیار گروه علوم دامی  ،دانشگاه گنبد کاووس
 -3استادیار گروه گیاه شناسی  ،دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

ﺧﺼﻮص ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎنیســم هــاي ﺗﺠﺰیــه ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮﻟﺰ

مطالعــه ای بــه منظــور بررســی تأثیــر اســتفاده از افزودنــی باکتریایــی و اســانس رزمــاری ،رازیانــه ،زنیــان در دو ســطح  125و 250

اﺛـﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب بــر فعالیــت میکروبــی ﺷﮑﻤﺒﻪ (بــه
ي ) ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در نتیجــه قابلیــت ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در

ﺟﯿﺮه ﻏﺬایــی ﺣﺎو ي  21درصــد پنبــه دانــه ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺷـﺎﻫﺪ ﮐﻤﺘـﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺘـﺎیــج افضــل زاده و
ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ مــی ﺑﺎﺷﺪ

کــه مــی ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮدن ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ

ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ دو آزﻣﺎﯾﺶ باشــد .

میکرولیتــر بــر کیلوگــرم علوفــه تــازه بــر ترکیــب شــیمیایی  ،قابلیــت هضــم بــرون تنــی  ،فراســنجه هــای هضــم تولیــد گاز و
ویژگــی هــای تخمیــر ســیالژ ذرت در قالــب یــک طــرح کامــ ً
ا تصادفــی انجــام شــد .علوفــه هــای برداشــت شــده ذرت در ســه

تکــرار در کیســه هــای پالســتیکی بــه صــورت دســتی فشــرده و ســیلو شــدند  .ســیلو هــای پــر شــده در دمــای اتــاق نگهــداری و
بــرای مــدت 21 ،7 ،3و  45روز ســیلو شــدند  .ســیالژ هــای ذرت تلقیــح شــده بــا افزودنــی باکتریایــی در روزهــای  3و  7در مقایســه

بــا تیمــار شــاهد دارای مــاده خشــک باالتــری بودنــد  .غلظــت کربوئیــدرات هــای محلــول در آب میــان تیمارهــا مختلــف بــود .
باالتریــن و پاییــن تریــن مقــدار بــه ترتیــب مربــوط بــه تیمــار رازیانــه در ســطح  125میکرولیتــر بــر کیلوگــرم در روز  3و تیمــار

افزرودنــی باکتریایــی در روز  45پــس از ســیلو کــردن بــود  .در بیــن تیمــار هــا  ،تیمــار شــاهد در روز  3پــس از ســیلو کــردن و
تیمــار رازیانــه  250میکرولیتــر در روز  7پــس از ســیلو کــردن بــه ترتیــب دارای باالتریــن و پاییــن تریــن پتانســیل تولیــد گاز بودنــد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ گیری ﮐﻠﯽ

3

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

دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت درﺻﺪ ﭼﺮبــی جیــره ﻫﺎي آزمــاﯾﺸﯽ

ﺗﻌـﺪاد زایــش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑاشــد  .ﺟﻮﻧﮑﺮ و ﻫﻤﮑـﺎرانﮐـﻪ

ﺟﯿﺮه ﺑﺪون پنبــه دانــه در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺎوﻫﺎي ﺷـﯿﺮي ﺑـﻪ

ﮔﻠﻮﮐﺰ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﮐـﺎﻫﺶ و ﻣﻘـﺪار ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ و ازت اوره

ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﻀـﻢ ﻣـﺎده ﺧﺸﮏ جیــره ﻏﺬاﯾﯽ

تغذیــه ،نــژاد گلــه ،ﻣﺮﺣﻠﻪ فیزیولــوژ ﯾﮑﯽ ﮔﺎوﻫﺎ و

ﺟﯿـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي  18 / 5درصــد پنبــه دانــه را ﺑﺎ

دﻫﺪ  .بــا اﻓﺰایــشﺳﻄﺢ ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ در ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار

ســیالژ هــای عمــل آوری شــده بــا اســانس زنیــان در ســطح  250میکرولیتــر و اســانس رازیانــه در ســطح  125میکرولیتــر در روز
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ﮐﻨﺴﺎنتــره ،درصــد چربــی جیــره غذایــی ،دیــواره

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ (بــه ﺧﺼﻮص ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ

ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ و درﺻﺪ مــواد کل جامــد ﺷﯿﺮ را افزایــش

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96

ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﻀـﻢ ﻣـﺎده ﺧﺸﮏ در ﺟﺪول  5ﻧﺸﺎن داده

ﻣـﺎده ﺧﺸﮏ مصرفــی بــا ﻧﺘﺎﯾﺞ کوپــک ﻫﻤﮑـﺎران و

44

ي ﺗﻐﺬﯾﻪ شــده ﺑﺎ ﺟﯿﺮه حــاوی پنبــه دانــه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﮐـﻪ اﻓـﺰودن ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ کامــل بــه جیــره ﻏﺬایــی

 21بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن تــوده میکروبــی

دو ویژگــی ضــد میکروبــی و ضــد قارچــی مــی

صــورت دســتی فشــرده و ســیلو شــدند .افزودنــی ها

محلــول براســاس روش هیــچ و هوفریتــر تعییــن

ویرایــش  9/1مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

شــده در آن محاســبه گردیــد .بــازده مقــدار تــوده

کــه اســتفاده از اســانس هــا در مقایســه بــا تیمــار

هســتند و ویژگــی ضــد میکروبــی آنهــا  ،علیــه

علوفــه ذرت اســپری شــدند .مقادیــر مســاوی از اب

اســتفاده از روش فنل-هیپوکلریــت تعییــن گردیــد.

انــدازه گیــری قابلیــت هضــم در شــرایط بــرون

تولیــد شــده بــا تقســیم تــوده ومیکــروب تولیــد

تولیــدی را داشــتند .بطــور کلــی ،نتایــج نشــان داد
شــاهد تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر ارزش تغذیــه ای
ســیالژ ذرت نداشــتند.

باشــند ،و بــرای مصــرف انســان و حیــوان بــی خطــر
محــدوده وســیعی از میکروارگانیســم هــا شــامل :

باکتــری هــا  ،پروتوزوآهــا و قــارچ هــا اثبــات شــده
اســت (01،21و . )23فعالیــت ضــد میکروبــی اســانس

واژه هــای کلیــدی :اســانس ،ترکیــب شــیمیایی،

هــای روغنــی و ترکیبــات فعــال آنهــا ،برخــی از

تنــی.

ثانویــه گیاهــی را جهــت دســتکاری و تعدیــل تخمیر

تلقیــح باکتریایــی ،تولیــد گاز ،قابلیــت هضــم بــرون
مقدمه
نگهــداری علوفــه بصــورت ســیالژ یکــی از بهتریــن
روش هــای محافظــت از علوفــه مرطــوب در مــدت

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
منظــور جلوگیــری از رشــد میکروارگانیســم هــای

نامطلــوب موجــود در تــوده گیاهــی و همچنیــن
ممانعــت از فعالیــت آنزیــم هــای کاتابولیکــی درون
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  ،مــاس ،اســیدها

و افزودنــی هــای باکتریایــی مــی باشــد .افزودنــی

هــای ســیالژ بــا هــدف اولیــه بهبــود تخمیــر و یــا
ثبــات هــوازی ســیالژ بــه بــازار عرضــه مــی شــوند.
مــواد ســیلو شــده بــا مــاده افزودنــی مناســب pH
پاییــن تــر ،کربوهیــدرات محلــول در آب و اســید

الکتیــک بیشــتر ،اســید اســتیک و اتانــول کمتــری
دارنــد .ایــن عوامــل ســبب بهبــود عملکــرد دام

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
در ارتبــاط بــا اســتفاده از برخــی اســانس هــای

گیاهــی در جهــت بهبــود فراینــد هــای تخمیــری

در ســیلو انجــام شــده اســت .در مطالعــه کانــگ و

همــکاران اســانس گیــاه کرینــا شــامل ترکیبــات
موثــره تیمــول ،اوژنــول ،وانیلیــن و لیمونــن بــه

صــورت ترکیــب در ســطوح مختلــف صفــر  40و 80

میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم علوفــه تــازه بــه

ســیالژ ذرت اســتفاده شــد کــه تأثیــری بــر جمعیــت
میکروبــی فرآینــد تخمیــر و پایــداری هــوازی ســیالژ

نداشــت .چــاوز و همــکاران مشــاهده کردنــد کــه
اســانس دارچیــن ،پونــه و پرتقــال موجــب کاهــش
جمعیــت مخمرهــا در هنــگام انــدازه گیــری پایــداری

هــوازی ســیالژ گیــاه کامــل جــو گردیــد .لــذا هــدف
از ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر اســتفاده از تلقیــح

باکتریایــی و روغــن هــای اسانســی رزمــاری ،رازیانــه

و زنیــان بــر ترکیــب شــیمیایی فراســنجه هــای
تولیــد گاز و قابلیــت هضــم ســیالژ ذرت در شــرایط

بــرون تنــی بــود.
مواد و روش ها
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( .)18امــروزه اســتفاده از افزودنــی هــای شــیمیایی

و بیولوژیکــی مختلــف در حــال توســعه مــی باشــد.

تهیــه ســیلو و تعییــن ترکیبــات شــیمیایی و
خصوصیــات تخمیــری

روغــن هــای اسانســی مخلوطــی از متابولیــت هــای

گیــاه کامــل ذرت علوفــه ای بــا حــدود 30درصــد

گیــری بــه روش تقطیــر بــه دســت مــی آینــد.

پروتئیــن از مزرعــه ای در اطــراف گنبــدکاووس در

عنــوان طعــم دهنــده ،خوشــبو کننــده و نگهدارنــده

 2-5ســانتی متــر) برداشــت شــد .علوفــه برداشــت

ثانویــه فــرار گیــاه مــی باشــندکه طــی عصــاره

مــاده خشــک  95درصــد مــاده آلــی و تقریباً5درصــد

ایــن ترکیبــات ســال هــای زیــادی اســت کــه بــه

مرحلــه خمیــری دانــه توســط چاپــر( قطعــات حــدود

اســتفاده مــی شــوند .اســانس هــای روغنــی دارای

شــده در ســه تکــرار در کیســه هــای پالســتیکی بــه

دیونیــزه نیــز بــرای تیمــار شــاهد بــه کار بــرده شــد.
ســیلوهای پرشــده بــا درب پالســتیکی کامــا بســته

و در دمــای اتــاق نگهــداری و بــرای مــدت 21.7.3
و  45روز نگهــداری شــدند .تیمارهــای آزمایشــی

شــامل  .1:ســیالژ ذرت بــدون هیچگونــه افزودنــی

(شــاهد) .2 .ســیالژ ذرت  +افزودنــی باکتریایــی
اکوســایل (الکتوباســیلوس پالنتــروم CFU 8×10
10

در هــر گــرم) .3 .ســیالژ ذرت +اســانس گیاهــی

رزمــاری در مقــدار 125میکرولیتــر .4 .ســیالژ ذرت +

اســانس گیاهــی رزمــاری در مقــدار  250میکرولیتــر.

 .5ســیالژ ذرت  +اســانس گیاهــی رازیانــه در مقــدار
 125میکرولیتــر .6 .ســیالژ ذرت  +اســانس گیاهــی

رازیانــه در مقــدار  250میکرولیتــر  .7 .ســیالژ ذرت +

اســانس گیاهــی زنیــان در مقــدار  125میکرولیتــر.8 .

ســیالژ ذرت  +اســانس گیاهــی زنیــان در مقــدار 250

میکرولیتــر بــر کیلوگــرم علوفــه تــازه بودنــد .بعــد
از ســپری شــدن زمــان معیــن ســیلو کــردن درب

ســیلوها بــاز و نمونــه هــا بــا هــم مخلــوط شــدند.
ســپس از ســطوح باالیــی میانــی و پایانــی هــر مــاده

سیلوشــده نمونــه بــرداری شــد .بــه منظــور انــدازه
گیــری  pHنمونــه هــای ســیالژ 50گــرم از هــر

نمونــه بــا  450میلــی لیتــر آب مقطــر توســط یــک

مخلــوط کــن هموژنیــزه شــد .پــس از صــاف نمــودن
عصــاره حاصــل  pHآن بالفاصلــه بــا اســتفاده از

دســتگاه  pHمتــر دیجیتــال ثبــت شــد .بــرای
تعییــن نیتــروژن امونیاکــی مقــدار  10میلــی لیتــر از

نمونــه عصــاره صــاف شــده گرفتــه و معــادل حجــم
ان اســید کلریدریــک  0/2نرمــال افــزوده و در فریــزر

بــا دمــای  - 20در جــه ســانتیگراد نگهــداری شــد.

بدیــن منظــور از دســتگاه اســپکتروفتومتر در طــول
مــوج  630نانومتــر جهــت قرائــت جــذب نــوری
اســتفاده شــد.

گــراد) بــه مــدت  48ســاعت قــرار داده شــد .بــه

منظــور تهیــه مخلوطــی یکنواخــت نمونــه هــای

ســیلو پــس از خشــک کــردن بــا اســتفاده از آســیاب

بــا تــوری یــک میلــی متــر آســیاب شــدند منــک
و اســتینگاس .ترکیبــات شــیمیایی شــامل مقــدار
مــاده خشــک پروتئیــن خــام مــاده آلــی و خاکســتر

بــه روش AOACالیــاف نــا محلــول در شــوینده
خنثــی و الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی طبــق

روش ون سوســت و همــکاران و کربوهیــدرات هــای

انــدازه گیــری قابلیــت هضــم تیمارهــای مختلــف

بــر اســاس روش کشــت بســته انجــام شــد (.)36

تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی

روش تهیــه بــزاق مصنوعــی و جمــع آوری مایــع

بــرای انجــام آزمایــش تولیــد گاز مایــع شــکمبه از

داده شــد ،صــورت گرفــت pH .مخلــوط بافــر و مایع

45 ±کیلوگــرم) از بخــش هــای مختلــف شــکمبه و

(مــدل  ،691شــرکت  )Metrohmکنتــرل و بــه

3راس گوســفند نــر فیســتول دار نــژاد داالق(2/5
قبــل از وعــده تغذیــه صبحگاهــی جمــع آوری شــد.
ذرت درشــت مایــع شــکمبه بــا عبــور دادن از  4الیه

پارچــه متقــال جــدا شــد .و در بــن مــاری بــا دمــای

 39درجــه ســانتی گــراد قــرار گرفتنــد .حیوانــات
در ســطح نگهــداری بــا جیــره حــاوی  70درصــد
علوفــه (یونجــه و ســیالژ ذرت بــه نســبت مســاوی)

و  30درصــد کنســانتره ( جــو .کنجالــه تخــم پنبــه.
ســبوس و مکمــل) تغذیــه شــدند و حیوانــات بــه
آب آزادانــه دسترســی داشــتند .بــزاق مصنوعــی

مطابــق روش منــک و همــکاران تهیــه و بــا شــیرابه

شــکمبه بــا نســبت  2:1مخلــوط شــد30 .میلــی لیتر
از ایــن محلــول بــه داخــل ویــال هــای شیشــه ای

حــاوی  200میلــی گــرم نمونــه خشــک آســیاب

شــده ( 3تکــرار) ریختــه شــد .تولیــد گاز در
زمــان هــای  96.72.48.36.24.12.8.6.4.2ســاعت

انکوباســیون توســط دســتگاه مبــدل فشارســنج
ثبــت شــد .حجــم خالــص گاز بــا کاســتن میانگیــن
گاز تولیــدی ویــال هــای بالنــک از ویــال هــای دارای

نمونــه حاصــل شــد .تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا
کمــک معادلــه ارســکوف مکدونالــد :

مقــدار 100گــرم از هــر نمونــه جهــت تعییــن درصــد

مــاده خشــک در آون (دمــای 105درجــه ســانتی

تنــی

شــکمبه مطابــق آنچــه در آزمــون تولیــد گاز شــرح

شــکمبه توســط دســتگاه  pHمتــر الکترونیکــی
 6/8رســانده شــد 500 .میلــی گــرم مــاده خشــک

نمونــه هــای آســیاب شــده بــه همــراه  50میلــی
لیتــر بــزاق مصنوعــی و مایــع شــکمبه صــاف شــده

بــه نســبت  2بــه  1در ویــال هــای شیشــه ای 50
میلــی لیتــری ریختــه و پــس از درپــوش گــذاری ،در
بــن مــاری بــا دمــای  39درجــه ســانتی گــراد قــرار
داده شــد .بعــد از گذشــت  24ســاعت تمامی شیشــه

هــا از بــن مــاری خــارج و نمونــه هــای موجــود در

هــر ویــال ،بــا اســتفاده از پارچــه متقــال چهارالیــه
صــاف شــده و محتویــات هضــم نشــده از فــاز

مایــع جــدا شــد .ســپس  pHفــاز مایــع نمونــه هــا
انــدازه گیــری شــد .محتویــات هضــم نشــده هــر

ویــال جمــع آوری شــده و درون کــروزه هــای بــا

وزن مشــخص انتقــال یافــت .کــروزه هــا بــه مــدت
 48ســاعت در آون بــا درجــه حــرارت  60درجــه

ســانتی گــراد قــرار داده شــدند .ســپس قابلیــت
هضــم ظاهــری محاســبه شــد .کــروزه هــای حــاوی

محتویــات هضــم نشــده بــه مــدت  6ســاعت در
کــوره بــا دمــای  540درجــه ســانتی گــراد قــرار

داده شــدند .ایــن کار بــه منظــور تعییــن مقــدار
خاکســتر خــام مــواد هضــم نشــده موجــود در
کــروزه هــا صــورت گرفــت .بــازده تولیــد گاز (

در ایــن معادلــه P ،حجــم تولیــد گاز در زمــان t
بــه صــورت تجمعــی c ،ثابــت نــرخ تولیــد گازb ،
گاز تولیــد شــده از بخــش قابــل تخمیــر و  tمــدت

 )GP24بــه صــورت حجــم گاز تولیــد شــده پــس از

 24ســاعت انکوباســیون تقســیم بــر مقــدار مــاده

تجزیــه شــده واقعــی (گــرم) محاســبه شــد (.)13

زمــان انکوباســیون مــی باشــد .اســیدهای چــرب

جهــت محاســبه تــوده میکروبــی تولیــد شــده از

 ،قابلیــت هضــم مــاده آلــی (معادلــه  )2طبــق روش

اســتفاده گردیــد.

کوتــاه زنجیــر بــا اســتفاده از معادلــه  4مــکار ()22

منــک و همــکاران ( )23و انــرژی قابــل متابولیســم

معادلــه پیشــنهاد شــده بلومــل و همــکاران ()5

G A V D A R A N

ســاعت (میلــی لیتــر بــه ازای  200میلــی گــرم مــاده

خشــک)  CP1 ،پروتئیــن خام(برحســب درصــد )A،
مقــدار خاکســتر و  CP2پروتئیــن خــام (گــرم در

کیلوگــرم مــاده خشــک) مــی باشــد .داده هــای
جمــع آوری شــده در قالــب طــرح کام ـ ً
ا تصادفــی

Catalog sperm

و بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری )31( SAS

حاصــل بــا رویــه ی  GLMنــرم افــزار آمــاری SAS
نســخه ی  9/1و در قالــب طــرح کامــاً تصادفــی
انجــام شــد.رابطه زیــر مــدل آمــاری را نشــان

میدهــد:

در ایــن رابطــه  Yijمقــدار مشــاهده شــده در هــر

صفــت  µ ،میانگیــن کل  Ti،اثــر تیمــار و  eijاثــر

خطــای آزمایــش میباشــد.
نتایج و بحث

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

تأثیــر اســتفاده از افزودنــی هــای باکتریایــی و

اســانس رزمــاری ،رازیانــه و زنیــان بــر ترکیــب

شــیمیایی ســیالژ ذرت علوفــه ای در جــدول 1
نشــان داده شــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه بیــن
تیمارهــای آزمایشــی از نظــر ترکیــب شــیمیایی
اختــاف معنــی داری وجــود داشــت(. )P<0.05

هرچنــد بیــن تیمارهــا از نظــر خاکســتر خــام و
مــاده ی آلــی در روز  3و  45پــس از ســیلو کــردن

اختــاف معنــی داری وجــود نداشــت .زنیــان 125
میکرولیتــر در روز  21پــس از ســیلو کــردن دارای

بیشــترین مقــدار خاکســتر خــام و کمتریــن مــاده
آلــی بود.پاییــن تریــن و بــاال تریــن مقــدار پروتئین

خــام در روز  45پــس از ســیلو کــردن بــه ترتیــب

مربــوط بــه تیمــار دارای افزودنــی باکتریایــی (6/72
درصــد) و تیمــار زنیــان  250میکرولیتــر (8/92

درصــد) بــود .در ایــن مطالعــه ،تیمــار زنیــان 250

و رازیانــه ی  250در روز  7پــس از ســیلو کــردن
بــه ترتیــب دارای باالتریــن و پاییــن تریــن میــزان
الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی بودنــد .نتایــج
ایــن آزمایــش بــا نتایــج چــاوس و همــکاران ( )11در

اسانســهای گیاهــی بــر الیــاف نامحلــول در شــوینده

در معادلــه MCP،تولیــد تــوده ی میکروبــیPF،
در زمــان  24ســاعت میباشــد.

مشــاهده نکردنــد .بــه طــور کلــی میــزان  pHو

همــی ســلولز ،خاکســتر و پروتئیــن ســیالژ جــو

نیتــروژن آمونیاکــی ســیالژهای تلقیــح شــده بــا

عامــل تفکیــک بنــا بــه تعریــف برابــر بــا نســبت

افزودنــی باکتریایــی و اسانســهای گیاهــی نســبت

میلــی لیتــر حجــم گاز خالــص تولیــدی میباشــد.

پــس از ســیلو کــردن بــا نــرخ ســریع تــری کاهــش

میلــی گــرم مــاده آلــی حقیقــی هضــم شــده بــر
حداکثــر مقــدار تــوده ی میکروبــی تولیــد شــده

بــا در نظــر گرفتــن زمانــی از انکوباســیون کــه نــرخ
تولیــد گاز در آن زمــان حداکثــر بــوده و بــا در نظــر

گرفتــن میلــی گــرم مــاده آلــی حقیقــی هضــم

بــه  pHعلوفــه ی تــازه ( )6/02بــا افزایــش زمــان

یافــت .انتظــار میــرود بــا کاهــش ســریع  pHدر

طــول مراحــل اولیــه ی ســیلو از رشــد میکــرو
ارگانیســم هــای نامطلــوب ســیلوی ماننــد آنتــرو

باکترهــا و مخمــر هــا جلوگیــری شــود .ایــن نتایــج

نیــز نتایــج بــه دســت آمــده توســط چــاوس و
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در ایــن معــادالت GP ،تولیــد خالــص گاز در 24

گاز تولیــد شــده محاســبه شــد .آنالیــز داده هــای

خنثــی ،الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی،

فاکتــور تســهیم و  GPمیلــی لیتــر گاز تولیــد شــده

46

تخمیــر در پایــان زمــان انکوباکســیون و مقــدار

تضــاد بــود کــه هیــچ تاثیــر معنــی داری از افــزودن

(معادلــه  )3طبــق روش منــک و اســتینگاس ()24

تخمیــن زده شــد.

شــده بــر مقــدار مــاده ی آلــی حقیقــی قابــل
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تغذیــه شــده بــا ایــن مــواد ســیلویی خواهــد شــد

دانشــمندان را برانگیخــت تــا ایــن متابولیــت هــای

در آب دیونیــزه حــل و بــا اســپری دســتی بــه روی

شــد .میــزان نیتــروژن امونیاکــی نمونــه هــا بــا

میکروبــی و بــازده حداکثــر مقــدار تــوده میکروبــی

همــکاران ( )11را تاییــد کــرد کــه گــزارش کردنــد

افــزودن اسانســهای گیاهــی در مقــدار  120میلــی
گــرم بــه ازای کیلــو گــرم مــاده ی خشــک ســیالژ

جــو  ،باعــث حفــظ پایــداری هــوازی ســیالژ تــا دو
هفتــه نســبت بــه تیمــار شــاهد میشــود.

کانــگ مــاک ( )17گــزارش کردنــد کــه تلقیــح
باکتریایــی  pHرا کاهــش و نســبت اســید الکتیــک

بــه اســید اســتیک را در بیــش از  60درصــد
مطالعــات انجــام گرفتــه بیــن ســالهای  1990تــا

 1995بهبــود داده اســت.

کاهــش  pHبــه دلیــل وجــود باکتــری هــای اســید

الکتیکــی میباشــد کــه تولیــد اســید الکتیــک
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 ، pHتولیــد اســید اســتیک و بوتریــک میگردنــد.

افــزودن تلقیــح کننــده هــای باکتریایــی منجــر بــه

تحریــک تولیــد اســید الکتیــک و در نتیجــه کاهــش
pHســیالژ میگردنــد(.)40

کاهــش میــزان نیتــروژن آمونیاکــی بــه دلیــل
اثــرات ممانعــت کنندگــی اسانســهای گیاهــی بــر

پرتوولیــز و دی آمیناســیون میباشــد  ،احتمــاال

اثــرات ممانعــت کننــده آنهــا بــر فعالیــت هــای
پروتولیتیکــی باعــث کاهــش تجزیــه پروتئیــن

ســیالژ ذرت شــده و در نتیجــه باعــث کاهــش
نیتــروژن آمونیاکــی ســیالژ ذرت نیــز میشــود.
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محلــول در آب بــه طــور معنــی داری در میــان

تیمارهــا متفــاوت بــود( .)P< 0/05تیمــار رازیانــه
در دوز  125میکرولیتــر بــر کیلوگــرم در روز 3

پــس از ســیلو کــردن دارای باالتریــن میــزان
کربوهیــدرات( 29/12درصــد) وپاییــن تریــن میــزان
کربوهیــدرات بــه تیمــار افزودنــی باکتریایــی
در روز  45پــس از ســیلو کــردن ( )8/51مربــوط

تیمارهــا دارای رونــد کاهشــی بــود  .کربوهیــدرات

هــای محلــول در آب منبــع اصلــی انــرژی بــرای
میکروارگانیســم هــا طــی فراینــد تخمیــر در ســیلو

میباشــد .وینبــرگ و همــکاران ( )39گــزارش کردنــد

ســیلو باشــد .همچنیــن فشــرده ســازی در حیــن

میــزان گاز تولیــدی را بــه خــود اختصــاص داد.

ســیلو کــردن از نظــر برداشــت و مدیریــت تهیــه ی

عملیــات ســیلو کــردن بــه منظــور خــروج هــوای

محبــوس در ســیالژ بــا نهایــت دقــت انجــام شــد.

افزودنــی در روز  3پــس از ســیلو کــردن باالتریــن
تیمــار هــای تلقیــح شــده بــا افزودنــی باکتریایــی

بــه ترتیــب باالتریــن و پاییــن تریــن پتانســیل
تولیــد گاز را در ســیلو هــای روز  3و  45داشــت.

کــه مقــدار کربــو هیدراتهــای محلــول در آب بــرای

تاثیــر اســتفاده از افزودنــی هــای باکتریایــی

بیــن تیمارهــای آزمایشــی از نظــر پارامتــر هــای

دامنــه ی  80تــا  310گــرم در کیلوگــرم قــرار دارد.

فراســنجه هــای تخمینــی ســیالژ ذرت در شــرایط

(.)P<0.05بیشــترین قابلیــت هضــم مــاده ی خشــک

ذرت بــا مــاده ی خشــک  25تــا  35درصــدی در

و اسانســهای گیاهــان دارویــی بــر تولیــد گاز

کانکلــه و همــکاران( )20دریافتنــد کــه چنانچــه

بــرون تنــی

گــرم در هــر کیلوگــرم باشــد  ،تهیــه ی ســیالژ

مقــدار و نــرخ تولیــد گاز و پارامتــر هــای تخمینــی

مقــدار کربوهیــدرات محلــول در آب کمتــر از 80

پایــدار بــه ســختی امــکان پذیــر اســت.

ســیالژ ذرت در نتیجــه اســتفاده از افرودنــی

باکتریایــی و روغــن هــای اسانســی در جــدول 2

تخمینــی اختالفــات معنــی داری وجــود داشــت
در تمــام دوره هــا مربــوط بــه تیمــار شــاهد در روز

 3پــس از ســیلو کــردن ( 55/96درصــد) و کمتریــن
مقــدار آن مربــوط بــه تیمــار دارای افزودنــی

باکتریایــی در روز  7پــس از ســیلو کــردن (35/07
درصــد) بــود.

در بیــن تیمــار هــای دارای اســانس نیــز از نظــر

نشــان داده شــده اســت .نتایــج نشــان داد بیــن

معنــی داری وجــود داشــت .بــا ایــن حــال رونــد

در زمانهــای مختلــف اختــاف معنــی داری وجــود

کوتــاه زنجیــر ،مــاده آلــی قابــل هضــم در مــاده

اســتفاده از افزودنــی باکتریایــی افزایــش ســریع تــر

ذرت تاثیــر معنــی داری بــر تولیــد گاز داشــت و

تیمــار هــای دارای اســانس  ،در تیمــار رازیانــه 250

تخمیــر و در نهایــت حفــظ مــواد مغــذی مــی باشــد.

در مقایســه بــا تیمــار شــاهد( بــه جــز روز  3پــس

کــردن و روز  7پــس از ســیلو کــردن مشــاهده شــد.

مقــدار کربــو هیدراتهــای محلــول در آب اختــاف

تیمــار هــا از نظــر پتانســیل و حجــم گاز تولیــدی

ایــن تاثیــرات دارای الگــوی خاصــی نبــود .هــدف

داشــت(.)P<0.05تلقیح باکتریایــی ســیالژ هــای

جمعیــت باکتریایــی مطلــوب جهــت غلبــه بــر رونــد

ســیالژهای تلقیــح شــده بــا افزودنــی باکتریایــی

بــه نظــر میرســد عــدم تاثیــر اسانســها و افزودنیهای

از ســیلو کــردن) تولیــد گاز باالتــری داشــتند.تیمار

باکتریایــی بــر فرآینــد ســیالژ ذرت میتوانــد مربــوط

بیشــترین و کمتریــن میــزان اســیدهای چــرب
خشــک و قابلیــت هضــم مــاده خشــک در بیــن
میکرولیتــر بــه ترتیــب در روز  3پــس از ســیلو

از نظــر رونــد تولیــد گاز در افزودنــی باکتریایــی
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نتایــج نشــان داد کــه مقــدار کربوهیــدرات هــای

میــزان کربوهیــدرات هــای محلــول در آب در بیــن
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48

در ســیلو را افزایــش داده و منجــر بــه کاهــش

بود.نتایــج نشــان داد کــه بــا گذشــت زمــان،

بــه ایــن باشــد کــه در ایــن مطالعــه شــرایط مطلوب

شــاهد در مقایســه بــا ســایر تیمــار هــای دارای

و اسانســهای روغنــی (شــکل  )1در زمــان هــای

مختلــف پــس از انکوباســیون اختــاف معنــی داری
وجــود داشــت( ..)P<0.05رونــد تولیــد گاز در 24
ســاعت اول انکوباســیون بــرای همــه ی تیمــار هــا

از ســرعت باالتــری برخــوردار بــود کــه بــا نتایــج

بیــات کوهســار و همــکاران در توافــق بــود.

انــدازه گیــری گاز تولیــد شــده در شــرایط بــرون

تنــی اطالعــات مفیــدی را دربــاره ســرعت و میــزان
هضــم خــوراک فراهــم مــی کنــد .بــه کارگیــری
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هــای الیافــی بــه اثبــات رســیده اســت( .)24بلومــل

و همــکاران( )5گــزارش کــرده انــد کــه حجــم گاز در
بافــر بیکربنــات در شــرایط بــرون تنــی ،بازتابــی از
تولیــد اســیدهای چــرب فــرار کوتــاه زنجیــر()SCFA
اســت کــه مطابــق بــا آزمایــش ماهــری ســیس و

همــکاران( )21اســت.

زنجیــر منجــر بــه افزایــش تولیــد گاز مــی شــود

 250میکرولیتــر بــر فراســنجه هــای تولیــد گاز از

باشــد.

انــرژی اســت( .)21حجــم گاز فراســنجه خوبــی

اســتفاده از افزودنــی هــای مختلــف در تهیــه ســیالژ

هضــم و ســنتز پروتئیــن میکروبــی در شــرایط برون

صــورت میگیــرد .تــا بــه حــال ،مطالعــات اندکــی

گــزارش کردنــد کــه همبســتگی قــوی بیــن مقــدار

بــه عنــوان افزودنــی در تهیــه ســیالژ صــورت

گاز تولیــد شــده در شــرایط بــرون تنــی بــا زمــان

از اســانس هــا در روز 3پــس از ســیلو کــردن در

بنابرایــن ،افزایــش مقــدار اســیدهای چــرب کوتــاه

مــی رســد کــه تأثیــر اســتفاده از دو ســطح 125و

کــه برآمــدی از افزایــش در قابلیــت هضــم و ارزش

رونــد خاصــی تبعیــت نمــی کنــد .بــه طــور کلــی

بــرای تخمیــن قابلیــت هضــم ،فرآوردههــای نهایــی

بــا اهــداف دســتکاری فراینــد مطلــوب تخمیــر

تنــی مــی باشــد( .)34منــک و اســتینگاس()24

در خصــوص اســتفاده از اســانس گیاهــان دارویــی

انــرژی متابولیســمی اندازهگیــری شــده ،میــزان

گرفتــه اســت .هــر چنــد در ایــن مطالعــه اســتفاده

انکوباســیون  48ســاعته و ترکیبــات شــیمیایی

مقایســه بــا تیمــار شــاهد تأثیــر چندانــی نداشــت،
امــا در روزهــای 7و  21کامــ ً
ا تأثیــر داشــت کــه

خــوراک هــا وجــود دارد .تفــاوت در مقدار فراســنجه

هــای تولیــد گاز در بیــن انــواع تیمارهــا بــه تفــاوت

تأثیــرات اســانس هــا بــر فرآیندهــای تخمیــری رازیانــه و زنیــان از نظــر قابلیــت هضــم مــاده
خشــک و مــاده آلــی در  24ســاعت انکوباســیون در
روز  21پــس از ســیلو کــردن اختــاف معنــی داری

تأثیــر افزودنــی هــای باکتریایــی و اســانس هــای وجــود داشــت( .)P<0.05تیمارهــای ســیالژ روز 45
رزمــاری ،رازیانــه و زنیــان بــر قابلیــت هضــم و در مقایســه بــا ســیالژ روز  21قابلیــت هضــم مــاده
فراســنجه هــای تخمیــری شــکمبه ای در شــرایط خشــک و مــاده آلــی پاییــن تــری داشــتند .تیمــار
بــرون تنــی
دارای اســانس زنیــان در ســطح  250میکرولیتــر (روز
تأثیــر افــزودن تلقیــح باکتریایــی و اســانس هــای

گیاهــی بــر قابلیــت هضــم مــاده خشــک ،مــاده آلی،

فراســنجه هــای تخمیــری و تولیــد تــوده میکروبــی
ســیالژ ذرت در شــرایط آزمایشــگاهی در جــدول
 3نشــان داده شــده اســت .در ایــن مطالعــه ،بیــن

 21پــس از ســیلو کــردن) و تیمــار شــاهد (روز 45

پــس از ســیلو کــردن) بــه ترتیــب باالتریــن و پاییــن

تریــن مــاده آلــی قابــل هضــم را داشــتند .آدســوگان
و همــکاران ( )1گــزارش کردنــد کــه تلقیــح باکتریایــی

موجــب افزایــش در قابلیــت هضــم مــاده خشــک،

51
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در ترکیــب شــیمیایی آنهــا برمــی گردد.بــه نظــر

احتمــاالً ممکــن اســت بــه خاطــر زمــان بــر بــودن تیمارهــای تلقیــح باکتریایــی و اســانس رزمــاری،
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ایــن تکنیــک بــه منظــور تجزیــه پذیــری خــوراک

مــاده آلــی ،الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و

الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی شد.ســام و
همــکاران ( )30کاهــش قابلیــت هضــم بــرون تنــی

مــاده خشــک و مــاده آلــی در اثــر اســتفاده از برخــی
روغــن هــای اسانســی گــزارش کردنــد.

مــاده آلــی تجزیــه شــده بیشــتر بــه ســمت تولیــد

تــوده میکروبــی رفتــه تــا تولیــد اســیدهای چــرب

فــرار ( . )5بــاال بــودن ضریــب تفکیــک و کــم بــودن

تــوده میکروبــی احتمــاال بــه ایــن دلیــل اســت کــه
سوبســترای تخمیــری تــا حــدی حــل شــده اســت،

بیــن تیمارهــای تلقیــح باکتریایــی و روغــن هــای

بــدون اینکــه مــورد اســتفاده میکروارگانیســم هــا

کــردن اختالفــات معنــی دار بــود( ، .)P<0.05امــا در

گاز تولیــد شــده از تخمیــر بــی هــوازی یــک محصول

اسانســی از لحــاظ میــزان  pHدر روز  21پــس از ســیلو

قــرار گرفتــه و تبدیــل بــه اســید چــرب بشــود.

روز  45پــس از ســیلو کــردن هیــچ گونــه اختــاف

فرعــی فرآینــد تخمیــر بــوده و در واقــع اتــاف انرژی

آزمایــش نشــان داد کــه pHمحیــط کشــت (بــه جــز

واقــع بــا کاهــش تولیــد گاز متــان بــازده تخمیــر

معنــی داری در بیــن تیمارهــا مشــاهده نشــد .نتایــج

تیمــار زنیــان  125میکرولیتــر در روز  45پس از ســیلو

اســت و باعــث کاهــش بــازده تخمیــر مــی شــود .در
خــوراک نیــز افزایــش پیــدا مــی کنــد .عامــل
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کــردن) بــا افزایــش زمــان انکوباســیون در مقایســه

تفکیــک کــه بــه عنــوان شــاخصی از راندمــان

باکتریایــی در مقایســه بــا اســانس هــای روغنــی در

مــی باشــد ( ، )5بــه صــورت نســبتی از سوبســترای

pHباالتــری داشــت ( .)P<0.05افزایــش  pHاحتمــاال

گــرم بــه حجــم گاز تولیــد شــده در طــول مــدت

اســت کــه در دیگــر مطالعــات نیــز نشــان داده شــده

( .)26خــوراک هــای بــا عامــل تفکیــک بــاال بــه ایــن

میــزان  pHمربــوط بــه تیمــار زنیــان  125میکرولیتــر

شــده بــه داخــل تــوده میکروبــی وارد شــده اســت.

افزودنــی باکتریایــی و اســانس هــای گیاهــی باعــث

عامــل تفکیــک بیــن  2/74تــا  4/65میلــی گــرم در

شــاهد شــدند.

اســیدهای چــرب فــرار و تــوده میکروبــی محصــوالت

بــا تیمــار شــاهد دارای رونــد کاهشــی بــود .تلقیــح

روز  21پــس از ســیلو کــردن بــه طــور معنــی داری

بــه دلیــل کاهــش غلظــت کل اســیدهای چــرب فــرار

ســاخت تــوده میکروبــی در شــرایط بــرون تنــی
تجزیــه شــده بــه صــورت حقیقــی بــر حســب میلــی

انکوباســیون ( 24یــا  48ســاعت) تعریــف مــی شــود
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در روز  45پــس از ســیلو کــردن بــود .بــه طــور کلــی

بــرای خوراکــی هــای فاقــد تانــن یــا متعــارف دامنــه

کاهــش pHمحیــط کشــت در مقایســه بــا تیمــار

هــر میلــی لیتــر گــزارش شــده اســت ( .)5گازهــا،

بیــن تیمارهــا از نظــر فراســنجه هــای تخمینــی

نهایــی هضــم شــکمبه ای هســتند.

تولیــد شــده و بــازده تولیــد میکروبــی) اختالفــات

گیــری شــده مســتقیما بــه تــوده ی مــواد هضــم

قابلیــت هضــم (عامــل تفکیــک ،تــوده میکروبــی

هــر محصــول نهایــی کــه در پایــان تخمیــر انــدازه

معنــی داری وجــود داشــت( .)P<0.05تیمــار رازیانــه

شــده بســتگی دارد(.)23

پاییــن تریــن و تیمــار زنیــان  125میکرولیتــر (روز 45

( )25و ســنتز تــوده ی میکروبــی( )37رابطــه خطــی

 125میکرولیتــر (روز  21پــس از ســیلو کــردن) دارای

پــس از ســیلو کــردن) دارای باالتریــن میــزان عامــل

تفکیــک ،تــوده میکروبــی تولیــد شــده و بــازده
تولیــد میکروبــی بودنــد .هــر انــدازه مقــدار ضریــب

تولیــد گاز بــا تولیــد خالــص اســیدهای چــرب فــرار
دارد .هرچنــد حجــم خالــص گاز تولیــد شــده بــه ازای

هــر واحــد سوبســترا هضــم شــده نشــان دهنــده

پتانســیل رشــد میکروبــی یــک خــوراک اتــکاء کــرد.

باتوجــه بــه اینکــه بیــن میــزان تولیــد گاز و تولیــد

تــوده میکروبــی همبســتگی منفــی وجــود دارد ()5
کــه در ایــن مطالعــه ایــن رابطــه برقــرار بــود.

در روز  21پــس از ســیلو کــردن میــزان تولیــد گاز

تیمــار هــای تلقیــح باکتریایــی و اســانس هــای
گیاهــی نســبت بــه تیمــار شــاهد افزایــش یافــت
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

تولیــد تــوده ی میکروبــی پیــش رود باعــث تولیــد
اســید چــرب و گاز بیشــتر میشــود.
نتیجه گیری کلی
بــه طــور کلــی از دالیلــی کــه مــی تــوان بــرای عــدم
تأثیــر تلقیــح باکتریایــی و روغــن هــای اسانســی

رزمــاری  ،رازیانــه و زنیــان بــر ســیالژ ذرت ذکــر کــرد

ایــن اســت کــه در مرحلــه برداشــت و خــرد کــردن

ذرت نهایــت دقــت بــه عمــل آمــده بالفاصلــه پــس از
آن محصــول ســیلو گردید.همچنیــن فشــرده ســازی

در حیــن عملیــات ســیلو کــردن بــه منظــور خــروج

هــوای محبــوس در ســیالژ بــا نهایــت دقــت انجــام

شــد .شــاید عــدم رعایــت ایــن مــوارد بتوانــد بــه
عنــوان جایگاهــی مناســب بــرای رشــد قــارچ و تأثیر

تلقیــح باکتریایــی و روغــن هــای اسانســی محســوب
شــود.
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اســت .در بیــن تیمارهــای دارای اســانس باالتریــن

معنــی اســت کــه نســبت بیشــتری از مــاده تجزیــه

تولیــد تجمعــی گاز بــه عنــوان یــک شــاخص بــرای
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تفکیــک بــاال باشــد نشــان دهنــده ایــن اســت کــه

متابولیســم میکروبــی اســت ،امــا نمــی تــوان بــه

مقدمه
بنتونیــت یــک مــاده رســی بــوده کــه ســاختار

آن از دســته کانیهــای متــورم شــونده تشــکیل
شــده اســت کــه عمدت ـ ًا از کانــی مونتموریلونیــت

و بــه مقــدار کمــی بیدلیــت تشــکیل شــده اســت.
بنتونیــت اغلــب بــر اثــر هوازدگــی و دگرســاخت
خاکســترهای آتشفشــانی (در حضــور آب) تشــکیل
میشــود و ســنگ منشــأ آنهــا اکثــرا ً بازیــک مــی

باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه بنتونیــت یــک ترکیبــی
اســت کــه بــه مــرور زمــان و در طبیعــت بهصــورت
طبیعــی تولیــد میشــود و بهدلیــل شــباهتی کــه

بیــن آن و ذرات تشــکیل دهنــده خــاک وجــود دارد
بنابرایــن بــه نظــر نمیرســد کــه اســتفاده از آن

بــه عنــوان یــک افزودنــی مشــکلی بــرای دام و یــا
محیــط اطــراف داشــته باشــد .تاریخچــه مصــرف

بنتونیــت بــه ســال  1800میــادی بــر میگــردد
بهطوریکــه اولیــن بــار بهصــورت تجــاری در

ایالــت وایومینــگ آمریــکا در ســال  1888تولیــد

شــد ( Heathmanو همــکاران )1932 ،و دکتــر

نایــت ،زمینشــناس مشــهور آمریکایــی ،اولیــن
بــار نــام تیلوریــت ( )Tayloriteرا بــر روی ایــن

خــاک رســی گذاشــت .کشــور آمریــکا در ســال
 ،2014بزرگتریــن تولیــد کننــده بنتونیــت در دنیــا

Bentonite

بــوده و بعــد از ایــن کشــور ،چیــن در مقــام دوم

تولیــد جهانــی قــرار دارد ( Maximو همــکاران،
 .)2016ســهم جهانــی تولیــد بنتونیــت در ایــران،

اندکــی بیشــتر از  2/5درصــد کل میباشــد .از

بنتونیت و جنبه های کاربردی آن
دکتر محسن کاظمی ،عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی تربت جام

از مطالعــات اســتفاده شــده اســت .بهطوریکــه

گــزارش شــده کــه از بنتونیــت میتــوان بــه

میــزان  0/05-0/3درصــد یــک خــوراک کامــل جهت
کاهــش آلودگیهــای مایکوتوکســینی موجــود در

خــوراک اســتفاده نمــود .مقاالتــی دال بــر اینکــه
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چقــدر بنتونیــت بــه خــوراک دام اضافــه گــردد
تــا آســتانه تحمــل حیوانــات تعییــن گــردد ،هنــوز

منتشــر نشــده اســت ولــی در مطالعــات مختلــف
از بنتونیــت بــه میــزان  0/2-10درصــد جیــره در

حیوانــات مختلــف (نشــخوارکنندگان ،طیــور و
چکیده
بنتونیــت از دســته خاکهــای رســی قابــل اســتحصال از معــادن آتشفشــانی بــوده کــه تولیــد و کاربــرد آن هــم در ایــران و هــم در دنیــا در حــال
افزایــش میباشــد .بنتونیــت عمومــ ًا از کانیهــای مونــت موریلونیتــی تشــکیل شــده اســت ولــی در عیــن حــال ترکیــب کریســتالهای سیلیســی

موجــود در آن ممکــن اســت از معدنــی بــه معــدن دیگــر متفــاوت باشــد .کاربردهــای متفاوتــی از بنتونیــت در صنایــع مختلــف بهویــژه کشــاورزی
گــزارش شــده اســت بهطوریکــه در بخــش دام و طیــور از ایــن مــاده بیشــتر بــه عنــوان یــک توکســین باینــدر در جهــت کاهــش اثــرات منفــی
آلودگیهــای موجــود در خــوراک کــه ممکــن اســت در اثــر حضــور آفالتوکســینها اتفــاق بیفتــد ،بــکار بــرده شــده اســت .در ایــن مقالــه ســعی

شــده اســت تــا کلیــه جنبههــای کاربــردی بنتونیــت در صنایــع مختلــف بهویــژه دام و طیــور بحــث شــود.

از ارائــه ایــن مقالــه بررســی اهمیــت بنتونیــت

مهمتریــن جــزء فعــال موجــود در بنتونیــت،
مونــت موریلونیــت دی اکتاهــدرال از کانیهــای

گــروه اســمکتیت مــی باشــد .بیشــتر از 70
درصــد بنتونیــت از اســمکتیت ،کمتــر از  10درصــد
اوپــال و فلدســپات و کمتــر از  4درصــد کوارتــز و

کلســیت تشــکیل شــده اســت .بنتونیتهــا دارای

الکترونگاتیویتــه قــوی بــوده و بــا کاتیونهایــی
مثــل  Na ،K ،Mgکــه در حفرههــای آن جــا

گرفتهانــد ،بــه حالــت تعــادل در میآینــد .وجــود

بــار الکتریکــی منفــی و نیــز پیوندهــای سســت بین
الیههــای آلومینیــوم و ســیلیکات ،باعــث انتشــار

وســیع بنتونیــت در آب میشــود .مــواد تشــکیل
دهنــده بنتونیــت بهطــور متوســط عبارتنــد از

 66/9درصــد  16/3 ،SiO2درصــد  6 ،Al2O3درصــد

( Patelو همــکاران .)2007 ،بنتونیــت ترکیبــی از
مینرالهــای مختلــف بــوده بنابرایــن نمیتــوان

وزن ملکولــی مشــخصی بــرای آن در نظــر گرفــت

( Maximو همــکاران ،)2016 ،بنابرایــن ایــن مــاده

در گــروه مــواد بــا منشــأ بیولوژیکــی قــرار داده

میشــود .بنتونیــت طبیعــی ،زمانــی کــه درون
آب اضافــه میگــردد pH ،آن در دامنــه  8-10حفــظ

میشــود و در مجمــوع نامحلــول در آب و ســایر
حاللهــای آلــی دیگــر میباشــد .وزن مخصــوص

بنتونیــت  2-2/7میباشــد ( Uddinو همــکاران،
 .)2008برخــی از ویژگیهــای دیگــر بنتونیــت از

قبیل انــدازه ذرات ،ســطح ویــژه (specific surface
 ،)areaظرفیــت تبــادل یونــی و ویژگــی متــورم
شــدن آن در آب ،بســتگی بــه منبــع اســتخراج

شــده بنتونیــت و فــرآوری پــس از اســتخراج دارد

( .)2010 ،Karnlandبنتونیــت در ســایزهای مختلفــی
 3/3،H2Oدرصــد  2/6 ،Fe2O3درصــد 1/8 ،Na2O
(عمدتــ ًا  2/5-5میلیمتــر) بهفــروش میرســد و
درصــد  1/5 ،CaOدرصــد  0/48 ،MgOدرصــد
در برخــی مــوارد بــا مــش  2000( 10میکرومتــر) نیــز
 K2Oو  0/12درصــد  TiO2بــوده و فرمــول شــیمیایی
تولیــد میگــردد.
کلــی آن بــه صــورت  Al2O34SiO2H2Oمیباشــد

(حجــازی و قربانــی .)1373 ،ســطح گــزارش شــده تحقیقات در زمینه بنتونیت و کاربرد آن
بــرای عناصــر ســنگین از قبیــل ســرب ،ارســنیک،
کادمیــوم و جیــوه در بنتونیتهــای مختلــف ،نتایــج آزمایشــات برخــی از محققیــن نشــان داده
کمتــر از حاشــیه اطمینــان گــزارش شــده اســت .کــه اســتفاده از ســطح دو درصــد بنتونیــت فــرآوری
بنتونیــت تهیــه شــده حالــت پــودری ریــز بــا شــده و نشــده یــا کولینوپتیولیــت تأثیــری بــر
رنــگ هــای متفــاوت ســفید ،قهــوه ای تیــره ،غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی حاصــل از ســطوح
صورتــی و ( ...اغلــب متمایــل بــه خاکســتری) مختلــف پروتئیــن قابــل تجزیــه در شــکمبه در

میباشــد .چگالــی حجمــی آن  892گــرم در لیتــر شــرایط آزمایشــگاهی نداشــته ،امــا چهــار درصد آن
بــوده و  pHتقریبــی آن  9/2میباشــد .نتایــج بهطــور مؤثــری غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی را
مربــوط بــه اندازهگیــری انــدازه ذرات ســه نــوع خصوصــ ًا در ســاعات اولیــه پــس از انکوباســیون
بنتونیــت ،نشــان داد کــه بیشــتر از  60درصــد کاهــش داده اســت ،کــه ایــن اثــر بــا باالرفتــن
بنتونیــت ،قطــر کمتــر از  50میکرومتــر را داشــته و میــزان تجزیهپذیــری پروتئیــن افزایــش یافــت .بــا
 13درصــد آن نیــز قطــری کمتــر از  10میکرومتــر را ایــن تفاســیر ،اســتفاده از ســطح چهــار درصــد
دارا میباشــد .پتانســیل معلــق شــدن آن در هــوا بنتونیــت فــرآوری شــده یــا کولینوپتیولیــت بــرای
از

مســمومیت

آمونیاکــی

در

( )dusting potentialمعــادل  6/3گــرم در هــر متــر جلوگیــری
مکعــب هــوا میباشــد .طــی گزارشــاتی فعالیــت نشــخوارکنندگان توصیــه شــده اســت (آقاشــاهی و

باندکنندگــی بنتونیــت در پیــش مخلوطهــا و همــکاران .)1385 ،بنتونیــت قــادر اســت کــه از
خوراکهــای دامــی بــه ترتیــب  6و  3مــاه پایــدار طریــق مداخلــه در حرکــت پروتــوزوآی مــژکدار،
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واژههای کلیدی :بنتونیت ،رسی ،آفالتوکسین ،توکسین بایندر ،دام و طیور

ماهــی قــزلآال) اســتفاده شــده اســت .هــدف

ویژگی بنتونیت

افزایــش ظرفیــت تبــادل یونــی بنتونیــت میشــود
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بنتونیــت بــه عنــوان یــک افزودنــی در بســیاری

و جنبههــای کاربــردی آن بهویــژه در حــوزه بــود .ســدیم و کلســیم موجــود در بنتونیــت ،جــزء
دامپــروری میباشــد.
عناصــر یونــی قابــل تعویــض بــوده کــه منجــر بــه

فعالیــت آنهــا را کاهــش داده و همچنیــن ،بــه دلیــل

تأثیــری بــر ضریــب تبدیــل غذایــی و افزایــش وزن

شــیر و کاهــش ســندرم گاو زمینگیــر (Downer-

علیرغــم اینکــه قــدرت غبارکنندگــی بنتونیــت در

عملکــردی حیــوان مدنظــر قــرار بگیــرد،

(نیکخواه و همکاران.)1379 ،

ایــن ســطح ،قــادر اســت نــرخ دســتگیری

کــردن بنتونیــت در ســطح  1/5درصــد جیــره و

فســفر و پتاســیم خــون بهبــود یافــت (،Slanina

مســمومیت افــراد در معــرض ذرات معلــق بنتونیــت

کــردن یــک نــوع بنتونیــت ( 32گــرم در روز) تولیــد

نتیجه گیری

مــرگ و میــر ،میــزان تخمگــذاری و ضریــب تبدیــل

درصــد جیــره زمانیکــه چربــی جیــره کمبــود

داشــتن ســطح گســترده و وجــود بــار الکتریکــی در
باکتریهــا را توســط پروتــوزوآ کاهــش داده و در

نتیجــه جمعیــت باکتریایــی و قارچــی را در مایــع

شــکمبه افزایــش دهــد (،Wallace and Newbold
 Baldi .)1991و همــکاران ( )1994گــزارش کردنــد

کــه افــزودن  2/9درصــد بنتونیــت بــه جیــره پایــه

گاوهــای فیســتوالگذاری شــده کــه  20درصــد

ســیلوی ذرت 80 ،درصــد علوفــه و  50گــرم اوره در
روز دریافــت میکردنــد ،باعــث کاهــش غلظــت

نیتــروژن آمونیاکــی شــکمبه و پیــک نیتــروژن

آمونیاکــی در شــکمبه آنهــا گردیــد Trckova .و
همــکاران ( )2004گــزارش کردنــد کــه توانایــی جذب
بنتونیــت ســدیم ،مربــوط بــه ســاختار ســه الی ـهای

آن بــوده کــه توانایــی جــذب داخلــی یونهــا را

افزایــش میدهــد .بنتونیتهــا توانایــی جــذب

فلــزات ســنگین و باکتریهــا ( Katsumataو
همــکاران2003 ،؛  Hassenو همــکاران )2003 ،و
عوامــل ســمی و ضــد تغذیــهای ( Pulsipherو

همــکاران )1994 ،را دارنــد .توصیــه شــده اســت کــه

از بنتونیــت بــه میــزان بیشــتر از  0/05-0/3درصــد
جیــره در جهــت کاهــش اثــرات منفــی

آفالتوکســینها ،بیشــتر اســتفاده نشــود (،EFSA
 .)2011اضافــه کــردن  2درصــد بنتونیــت کلســیم بــه

جیــره جوجههــای گوشــتی منجــر بــه بهبــود

عملکــرد آنهــا گردیــد ولــی زمانیکــه ســطح

بنتونیــت جیــره بــه  5-10درصــد افزایــش یافــت،

بوقلمونهــا نداشــت ( .)1985 ،Salmonاضافــه

کمتــر از آن باعــث ایجــاد اثــرات متغایــر بــر میــزان

غذایــی در طیــور تخمگــذار گردیــد ( Aliو
همــکاران .)1994 ،همچنیــن در آزمایشــی کاربــرد

بنتونیــت در ســطح  1-4درصــد جیــره منجــر بــه
کاهــش رنــگ زرده تخــم مــرغ شــده و تولیــد تخــم

مــرغ تمایــل بــه کاهــش داشــت امــا اســتحکام
پوســته افزایــش یافــت ( .)1992 ،Vogtاضافــه
کــردن  1و  1/5درصــد بنتونیــت بــه جیــره طیــور

تخمگــذار منجــر بــه بهبــود عملکــرد تولیــد تخــم
در آنهــا گردیــد (;1998 ،Bhatti and Sahota

 Tauqirو همــکاران .)2000 ،تولیــد تخــم مــرغ و وزن

طیــور تحــت تأثیــر مصــرف بنتونیــت (1/5-3/5
درصــد مــاده خشــک جیــره) قــرار نگرفــت ،امــا

بازدهــی مصــرف خــوراک در ســطوح بــاالی

بنتونیــت ،اندکــی تمایــل بــه افزایــش داشــت (Inal
و همــکاران .)2000 ،کاربــرد بنتونیــت منجــر بــه
افزایــش وزن بــدن و انــدازه تخــم مــرغ شــده و

میــزان آب در مدفــوع آنهــا کاهــش یافــت
( .)1966 ،Quisenberryمکمــل کــردن جیــره

گاوهــای هلشــتاین بــا  1درصــد بنتونیــت ،تأثیــری

بــر قابلیــت هضــم جیــره نداشــت ( Aguileraو
همــکاران .)2009 ،مکمــل کــردن جیــره بــر پایــه

کنجالــه هســته خرمــا بــا بنتونیــت ( ،)%2اثــر قابــل

مالحظــه ای بــر تخمیــر شــکمبه نداشــت .در

عملکــرد جوجــه هــا رو بــه کاهــش گذاشــت ( Dayو

مطالعــه دیگــری ،بنتونیــت تأثیــری بــر تولیــد و

درصــد جیــره جوجــه خروسهــا از بنتونیــت

چــرب فــرار شــکمبه نداشــت امــا غلظــت نیتــروژن

همــکاران .)1970 ،در مطالعــه ای دیگــر 1/5 ،یــا 3

اســتفاده شــد بهطوریکــه ســطح  3درصــد منجــر

بــه افزایــش وزن ،افزایــش مصــرف خــوراک و بهبــود

نــرخ رشــد گردیــد ( Katouliو همــکاران.)2010 ،
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بنتونیــت در ســطح  0/5و  1درصــد جیــره و نیــز
اســید اســتیک ،منجــر بــه افزایــش وزن بــدن و

مصــرف خــوراک شــد و نیــز تجزیهپذیــری
پروتئیــن جیــره و بازدهــی مصــرف پروتئیــن
بهطــور معنــیداری افزایــش یافــت Tauquir .و

همــکاران ( )2001بــا اضافــه کــردن بنتونیــت در

ســطح  3/5 ،2/5و  4/5درصــد جیــره ،شــاهد
هیچگونــه تغییراتــی در مصــرف خــوراک و افزایــش
وزن جوجــه هــا نبودنــد امــا در ســطوح پایینتــر
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هیچگونــه اثــرات متغایــری از بنتونیــت (در ســطح
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بــدن جوجــه هــای گوشــتی شــود ،مشــاهده نشــد،

 0/5درصــد) کــه منجــر بــه کمبــود مــاده مغــذی در

در عــوض مصــرف خــوراک و وزن آنهــا افزایــش

یافــت ( Southernو همــکاران .)1994 ،همچنیــن
اضافــه کــردن  5درصــد بنتونیــت در جیــره جوجــه
هــای گوشــتی ،تأثیــر متغایــری بــر عملکــرد آنهــا

نداشــت ( .)1991 ،lon-wo and Gonzalezاضافــه

کــردن بنتونیــت در ســطح  2/5درصــد جیــره،

پروتئیــن خــام جیــره کاهــش یافــت ( Gulsenو

همــکاران .)2000 ،مکمــل کــردن جیــره بــا بنتونیــت
در ســطح  2درصــد ،مانــع ایجــاد اســیدوز در بــره

هــا نگردیــد ( .)1984 ،Ha and Emerickبنتونیــت

تأثیــری بــر عملکــرد ،تخمیــر شــکمبهای و
اســیدهای چــرب فــرار نداشــت ،امــا قابلیــت هضــم
زمانیکــه بنتونیــت در ســطح  0/6و  1/2درصــد

جیــره اضافــه شــد ،کاهــش یافــت (Fisher and
 .)1983 ،MacKayگالیــن (،Galyean and Chabot
 )1983هیــچ اثــر معنـیداری در ارتبــاط بــا قابلیــت
هضــم جیــره دارای مــواد خشــبی بــاال زمانیکــه

بنتونیــت در ســطح  3درصــد اضافــه شــد ،مشــاهده

نکردنــد .مصــرف بنتونیــت در ســطح  2درصــد،
تأثیــری بــر رشــد گوســالهها نداشــت ( Mohiniو

همــکاران .)1999 ،امــا بنتونیــت در ســطح  2درصــد

باعــث افزایــش میانگیــن وزن روزانــه گوســالههای
نــر گردیــد ( Berthiaumeو همــکاران.)2007 ،

داشــت ،منجــر بــه افزایــش تولیــد شــیر ،چربــی

شــیر و اســتات شــکمبهای گردیــد ( Rindsigو

همــکاران .)1969 ،در مطالعــهای دیگــر ،کاربــرد
بنتونیــت بــه میــزان  0/5درصــد جیــره منجــر بــه

جــذب برخــی از عناصــر ســنگین موجــود در جیــره

مثــل کادمیــوم گردیــد ،بهطوریکــه میــزان

انباشــتگی ایــن عنصــر در بافتهــای بــدن کاهــش
یافتــه و متعاقبـ ًا دفــع آن از طریــق مدفــوع افزایش
یافــت ( .)Yu( )Xuمکمــل کــردن جیــره بــا 2
درصــد بنتونیــت ،تأثیــری بــر عملکــرد و یــا

کیفیــت گوشــت برههــا (قرمــزی گوشــت و

پروفیــل اســیدهای چــرب) نداشــت ( Jeronimoو
همــکاران )2010 ،اضافــه کــردن  2یــا  4درصــد

گردیــد ،بهطوریکــه بنتونیــت منجــر بــه کاهــش
جوجههــای در حــال رشــد شــد ( Miazzoو

همــکاران .)2005 ،اضافــه کــردن آفالتوکســین

باعــث کاهــش ســطوح کلســیم و فســفر خــون

گردیــد بهطوریکــه در ادامــه مکمــل کــردن

جیــره بــا بنتونیــت در ســطح  0/25یــا  0/5درصــد،
مجــددا ً باعــث بهبــود ســطح ایــن مینرالهــا در

منجــر بــه کاهــش عنصــر تالیــم در کل تخــم مــرغ

و نیــز تجمــع آن در ماهیچــه گردیــد ( Grudnikو
همــکاران .)2007 ،در مطالعــه دیگــری بنتونیــت
منجــر بــه کاهــش میــزان تجمــع جیــوه در

بافتهــای جوجههــا گردیــد ( Cabaneroو
همــکاران .)2005 ،همچنیــن بنتونیــت منجــر بــه
کاهــش ســطح ذخیــره شــده کادمیــوم و کــروم در
جوجههــا گردیــد ( Srebocanو همــکاران.)2008 ،

اضافــه کــردن بنتونیــت بــه یــک محیــط کشــت

آزمایشــگاهی دارای ویتامینهــای بیوتــن و
پنتوتنیــک اســید ،تأثیــری بــر جــذب ایــن

ویتامینهــا در محیــط کشــت نداشــت .اســتفاده از

بنتونیــت در دامنــه  1-2درصــد جیــره بــرای مرغان
تخمگــذار و طیــوری کــه جهــت تولیــد گوشــت
نگهــداری میشــوند ،میتوانــد مفیــد و بیخطــر

باشــد ،هــر چنــد کــه مکمــل کــردن جیــره بــا

بنتونیــت ( 0/5درصــد) فراهمــی منیزیــم را در
جوجههــای در حــال رشــد ،کاهــش داد .همچنیــن

بنتونیــت منجــر بــه کاهــش مــواد دارویــی و
کوکسیدیواســتاتهای بــکار بــرده شــده در جیــره

گردیــد.

بهنظــر

میرســد

بنتونیــت

در

نشــخوارکنندگان قابــل تحملتــر باشــد هــر چنــد
کــه یافتــه هــا ضــد و نقیــض میباشــد

بهطوریکــه مکمــل کــردن جیــره بــا  3درصــد

بنتونیــت تأثیــری بــر قابلیــت هضــم جیــره
نگذاشــت امــا بالعکــس اســتفاده از  0/6درصــد

بنتونیــت منجــر بــه کاهــش قابلیــت هضــم جیــره

گردیــد ( Losadaو همــکاران .)1976 ،مکمــل کــردن

میتواننــد بنتونیــت را تــا ســطح  2/5درصــد

ایــن موجــودات داشــته باشــد ،هــر چنــد کــه
مطالعــات در زمینــه ماهیــان محــدود مــی باشــد.

تیمــار شــاهد بهبــود یافــت ( kazemiو همــکاران،
 . )2017بــا اســتناد بــه نتایــج مطالعــات مختلــف،

حداقــل قــدرت جــذب بنتونیــت معــادل 100
میلیگــرم آفالتوکســین بــه ازای هــر گــرم

بنتونیــت میباشــد .بنتونیــت را بــه جهــت افزایــش
ظرفیــت تبــادل یونــی آن میتــوان بــا مــواد

خون شــد ( Eraslanو همــکاران .)2005 ،بســیاری از
ناشــی از اضافــه کــردن آفالتوکســینها بــه جیــره

توســط آمریکاییهــا ،اســتفاده در مــواد شــوینده و

مطالعــات دیگــر نیــز مؤیــد کاهــش اثــرات منفــی
جوجههــا بــود کــه ایــن اثــرات منفــی بــا اضافــه

( Khademو همــکاران .)2007 ،اضافــه کــردن 3

درصــد بنتونیــت بــه جیــره مرغــان تخمگــذار

منجــر بــه کاهــش ورود ایــن آفتکــش بــه شــیر

مختلــف از جملــه اســید فــرآوری نمــود ( Caglarو

; Manafi 2004و همــکاران .)2009 ،در مطالعــهای

تبدیــل غذایــی و برخــی پارامترهــای خونــی گردیــد

تحمــل نماینــد بــدون اینکــه اثــرات متغایــری بــر

ســطح  2یــا  3درصــد ،منجــر بــه بهبــود تولیــد

اثــرات منفــی ایــن نــوع از آفالتوکســینها در

آنهــا شــد و عملکــرد ایــن دامهــا در مقایســه بــا

بنتونیــت باعــث بهبــود مصــرف خــوراک ،ضریــب

همچنیــن اضافــه کــردن  5درصــد بنتونیــت بــه

جیــره دارای ظرفیــت اســیدوزی بــا بنتونیــت در

حــاوی  2500میکروگــرم آفالتوکســین  B1اضافــه

بــه آفتکــش فوزالــون تغذیــه شــده بودنــد،

کــردن بنتونیــت بــه جیــره آنهــا بهطــور

گردیــد .ماهیــان ســردابی مثــل قــزل آال،

جیــره گوســالهها منجــر بــه تحریــک رشــد آن هــا

بنتونیــت ســدیم ( 0/3درصــد) بــه جیرههــای

جیــره گوســفندان بلوچــی کــه بــا خــوراک آلــوده

معنــیداری کاهــش یافــت،Chaturvedi and Sing

همــکاران .)2013 ،بیشــترین کاربــرد بنتونیــت

ســفید کنندههــا میباشــد ( Maximو همــکاران،

 .)2016بنتونیــت همچنیــن در ســاخت لــوازم

آرایشــی ،خمیردنــدان ،صنایــع دارویــی،
تصفیهکننــده روغنهــا و چربیهــا ،تصفیــه

دیگــر ،اضافــه کــردن  1/2درصــد بنتونیــت ســدیم

فاضــاب ،جهــت خنثیســازی اثــرات مضــر

میکروگــرم در هــر کیلوگــرم جیــره) در گاوهــای

نیــز بــکار بــرده میشــود .همچنیــن از بنتونیــت در

یــا کلســیم بــه جیــره دارای آفالتوکســین 55( B1

شــیری ،منجــر بــه کاهــش دفــع آن از طریــق شــیر
گردیــد ( Diazو همــکاران )2004 ،بــه طوریکــه

منابــع بنتونیــت ســدیمی در مقایســه بــا نــوع

کلســیمی آن ،بیشــتر و مؤثرتــر جلــوی ورود
آفالتوکســین را بــه شــیر گرفــت .نتایــج مشــابهی

نیــز توســط )2004( Bluthgen and Schwertfeger
و محققیــن دیگــری مثــل  )1992( Veldmanنیــز

جلبکهــا در ســطح آب و صنایــع ریختهگــری
غــذای انســانها جهــت جلوگیــری از اثــرات مضــر

آفالتوکســینها نیــز اســتفاده شــده اســت
( Elmoreو همــکاران .)2014 ،بنتونیــت ســدیم قــادر

بــه جــذب آب تــا  5برابــر وزن خــود نیــز مــی
باشــد .برخــی از محققیــن توصیــه کردهانــد کــه
اســتفاده از برخــی مــواد جــاذب مثــل بنتونیــت و

زئولیــت ،بــرای کاهــش ســمیت میــزان بــاالی

گــزارش شــده اســت .در اکثــر مــوارد گــزارش

نیتــروژن آمونیاکــی در شــکمبه میتوانــد مفیــد

بــه کاهــش اثــرات منفــی مســمومیتهای ناشــی از

تبــادل یونــی بــا مــواد جــاذب ،وارد ســاختمان

شــده توســط محققیــن ،کاربــرد بنتونیــت منجــر
آفالتوکســینها در جیــره گردیــد (خــوک و طیــور

و نشــخوارکنندگان) .در اغلــب مطالعــات

آزمایشــگاهی نیــز اثــر بنتونیــت بــر کاهــش
آفالتوکســینها بــه اثبــات رســیده اســت امــا

قــدرت جــذب آفالتوکســین توســط بنتونیــت در
محیطهــای آزمایشــگاهی متفــاوت از قــدرت

جــذب آن در آزمایشــات انجــام شــده بــر روی دام
زنــده بــوده بهطوریکــه قــدرت جــذب بنتونیــت

بــرای آفالتوکســینها در محیــط دســتگاه گــوارش

حیــوان نســبت بــه محیطهــای کشــت

آزمایشــگاهی ،کمتــر میباشــد .اگرچــه کــه
هیچگونــه اطالعــات خاصــی در ارتبــاط بــا آســتانه
تحمــل بنتونیــت در جیــره وجــود نــدارد ولــی
بهنظــر میرســد کــه اســتفاده از بنتونیــت در

دامنــه  1-2درصــد خــوراک کامــل ،بــرای مرغــان

تخمگــذار و طیــوری کــه بــا هــدف تولیــد گوشــت
پــرورش داده میشــوند ،مفیــد و بیخطــر باشــد.

هــر چنــد کــه طیــور تخمگــذار در برابــر طیــور

گوشــتی نســبت بــه اضافــه کــردن بنتونیــت در

جیــره زمانیکــه قــرار باشــد پارامترهــای

باشــد ،زیــرا یونهــای آمونیــوم میتواننــد در اثــر
آنهــا شــوند .بــا گذشــت زمــان ،ایــن یونهــا بــه

تدریــج آزاد شــده و مــورد اســتفاده میکروبهــا

قــرار میگیرنــد .بــه ایــن ترتیــب از تجمــع

آمونیــاک در کبــد کاســته شــده و احتمــال

مســمومیت آمونیاکــی در دام کاهــش مییابــد.
البتــه ایــن مــواد در جــذب آمونیــاک ظرفیــت

محــدودی دارنــد ( .)1972 ،Olplenبــا توجــه بــه
بــاال بــودن ظرفیــت تبــادل کاتیونــی در برخــی از
مــواد جــاذب بهویــژه بنتونیــت ،باعــث شــده اســت

کــه ایــن مــواد نقــش يــک بافــر را در تغذيــه

بــا جمعبنــدی مــوارد مربــوط بــه مطالعــات مختلف،
بهنظــر میرســد کــه مصــرف فرآوردههــای دامــی

تهیــه شــده از حیواناتــی کــه در جیــره آنهــا از
بنتونیــت اســتفاده شــده باشــد ،نمیتوانــد اثــرات

متغایــر و منفــی بــر ســامت انســانها داشــته
باشــد .همچنیــن هیچگونــه گزارشــی مبنــی بــر
تحریــکات پوســتی و یــا چشــمی در اثــر اســتفاده

و کار بــا بنتونیــت منتشــر نشــده اســت و نیــز
علیرغــم قــدرت معلــق شــدن ذرات بنتونیــت در

هــوا ،گزارشــی مبنــی بــر تحریــک تنفســی در اثــر
استنشــاق ذرات معلــق بنتونیــت در هــوا گــزارش

نشــده اســت .گزارشــات متعــددی نیــز در خصــوص
کاربــرد بنتونیــت در جهــت کاهــش اثــرات ســمی

آفالتوکســینها منتشــر شــده اســت .بنابرایــن

بــه دامــداران کشــور توصیــه میگــردد کــه بــا
توجــه بــه تحقیقــات و اثــرات مثبــت زیــادی کــه
در زمینــه کاربــرد بنتونیــت در تغذیــه دام صــورت
گرفتــه و نیــز بــا توجــه بــه تولیــد ایــن محصــول

در کشــورمان ،از ایــن مــاده بــا ارزش در راســتای

افزایــش عملکــرد دامهــای خــود اســتفاده نماینــد.
منابع

آقاشــاهی ،ع .ر ،.نیکخــواه ،ع ،.میرهــادی ،الــف،.
زاهــدی فــر ،م ،.و منصــوری ،ه .1385 .اثــرات

ســطوح مختلــف بنتونیــت فــرآوری شــده و

نشــده(مونتموریلونیت) و زئولیت(کلینوپتیولیــت)
در ســطوح مختلــف پروتئیــن قابــل تجزیــه (در
شــکمبه) بــر غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی ،قابلیــت

حــل و قابلیــت هضــم پروتئیــن در شــرایط درون

شیشــه ای .مجلــه پژوهــش و ســازندگی80 :70 ،

تــا .90

حجــازی ،م .و قربانــی ،م .1373 .زمیــن شناســی
ایــران .بنتونیــت زئولیــت .انتشــارات ســازمان

زمیــن شناســی کشــور.

نیکخــواه ،ع ،.گــودرزی ،م ،.و میرایــی آشــتیانی ،و.
ر .1379 .اثــر ســطوح مختلــف زئولیــت طبیعــی روی
تولیــد و ترکیــب شــیر pH ،شــکمبه و مدفــوع گاو

هلشــتاین .مجلــه علــوم کشــاورزی ایــران222 :32 ،
تــا .225

نشــخوارکنندگان ايفــا کننــد .بــه دليــل دارا بــودن

ظرفیــت تبــادل یونــی بیــن یونهــای مــواد
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مصــرف ،بازدهــی مصــرف خــوراک بهبــود یافــت.

آمونیاکــی محیــط شــکمبه و قابلیــت هضــم

 .)1974اضافــه کــردن بنتونیــت در ســطح  5یــا 10

در هــوا گــزارش نشــده اســت .در مطالعــهای،

شــده در ایــران بــا عنــوان تجــاری زریــن باینــدر به

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96

 Pashaو همــکاران ( )2008نشــان دادنــد کــه مصــرف

کیفیــت شــیر pH ،شــکمبه و غلظــت اســیدهای

 )cow syndromeشــده و نیــز ســطح کلســیم،

هــوا زیــاد میباشــد ،مــوردی در ارتبــاط بــا

حســاستر میباشــند .در مطالعــهای اضافــه

جــاذب بــا یــون هیــدروژن ،ایــن مــواد بــه عنــوان

مناســب ،باعــث حفــظ  pHمحیــط شــکمبه در حــد
نرمــال و متعــادل میشــوند .هــر چــه تعــادلpH

در شــکمبه بيشــتر باشــد ،دام قــادر بــه هضــم و

تخميــر بيشــتر مــواد خوراکــي متراکــم بهواســطه
فعاليــت بيشــتر ميکروبهــا بــوده و نهايتــ ًا بــازده
هضــم میکروبــی در شــکمبه بهبــود خواهــد یافــت

 ۹۰درصــد گوشــت قرمــز مــورد
ـی
ـد مـ
ـل تولیـ
ـور در داخـ
ـاز کشـ
نیـ
شــود (ایلنــا  4اردیبهشــت)به گــزارش ایلنــا،

قیمــت لبنیــات بــه نــرخ
ـت (خبرگــزاری ایســنا
قانونــی بازنگشـ
 19فروردیــن)

بــه گــزارش ایســنا ،افزایــش قیمــت کرههــای
بســتهبندی شــده در اندازههــای مختلــف طــی

ماههــای پایانــی ســال گذشــته بــا برخــورد و اعــام
تخلــف دســتگاههای نظارتــی ماننــد ســازمان

حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مواجــه

شــد و بــر اســاس اعــام ســید محمــود نوابــی
(معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس

ایــن ســازمان) هشــدارهای الزم در ایــن زمینــه بــه

ـرای
ـد و بـ
ـک درصـ
ـدار یـ
ـرای دامـ
ـز بـ
ـت قرمـ
ـود گوشـ
سـ
دالل  20درصــد (فــارس  23فروردیــن) احمــد مقدســی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
کشــاورزی خبرگــزاری فــارس ،در پاســخ بــه اینکــه اخیــرا ً شــاهد افزایــش قیمــت گوشــت گوســاله

در بــازار هســتیم و آیــا علــت ایــن امــر افزایــش قیمــت از ســوی گاوداریهــا اســت کــه او بــا رد
ایــن موضــوع گفــت :در ســال  ،95بــا آنکــه قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو گوســاله بــرای مــا 10

هــزار و  300تومــان بــود 10 ،مــاه از ســال آن را بــا زیــان و کیلویــی 10هــزار تومــان فروختیــم و

تنهــا دو مــاه پایانــی ســال بــه  11هــزار تومــان رســید.وی اضافــه کــرد :قیمــت گوســاله زنــده هــر
چقــدر کــه باشــد ،پــس از کشــتار و محاســبه هزینههــای جانبــی بایــد بــه دو برابــر بــا اندکــی
افزایــش برســد و در نهایــت کیلویــی  26هــزار تومــان بــه مغــازهدار و  30هــزار تومــان بــه دســت

مصرفکننــده برســد ،امــا ســوال اینجاســت کــه چــرا اکنــون بــه قیمــت حــدود  38هــزار تومــان
رســیده ،در صورتــی کــه هیــچ افزایــش قیمتــی از ســوی گاوداریهــا صــورت نگرفتــه اســت.

تولیدکننــدگان داده شــده بــود و آنهــا موظــف

رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و

شــده بودنــد .حتــی بــه تولیدکننــدگان متخلــف

قرمــز حساســیت بیشــتری بــه خــرج دهنــد ،تصریــح کــرد :تمــام مشــقات و هزینــ ه جانبــی

بــه بازگردانــدن قیمتهــا بــه نرخهــای ســابق

ســازمان تعزیــرات حکومتــی بایــد نســبت بــه افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی از جملــه گوشــت

هشــدار داده شــده بــود کــه در غیــر ایــن صــورت

تولیــد ،بــرای تولیدکننــده اســت ،امــا دالل بــه راحتــی بــدون هیــچ گونــه استرســی بیشــترین

واحدهــای تولیــدی بــه ســازمان تعزیــرات حکومتی

معرفــی میشــوند چــرا کــه براســاس مجوزهــای

ســال  ۱۳۹۳حداکثــر قیمــت مشــخص شــده بــرای
کــره  ۱۰۰گرمــی  ۲۵۰۰تومــان اســت.اما نــه تنهــا

قیمتهــای غیــر قانونــی افزایــش یافتــه بــه حالــت
ســابق بازنگشــت بلکــه پــس از کــش و قوسهــا

و کشــمکشهای زیــاد ،گرانفروشــان متخلــف

لبنیاتــی حــرف خــود را بــه کرســی نشــاندند و
فصلنامه گاوداران شماره چهل و هفت بهار 96

مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان دریافــت کردنــد
و همــان قیمتهــای  ۳۰۰۰تومانــی بــرای کرههــای

 ۱۰۰گرمــی و  ۱۵۰۰تومانــی بــرای کرههــای ۵۰

گرمــی باقــی مانــد.و حــاال بــه نظــر میرســد

لبنیاتیهــا دوبــاره همــان روش ســابق را موثــر
دیدنــد و ایــن بــار دو کارخانــه مطــرح تولیدکننــده
اقــدام بــه افزایــش قیمــت دو محصــول شــیر و

ماســت در بســتهبندیهای مختلــف کردهانــد
و بــاز هــم ســازمان حمایــت و ایــن بــار در قالــب

و تولیدکننــدگان و اخــذ مجوزهــای قانونــی صــورت

هماهنگــی بــا ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان

گرفتــه اســت ،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 قیمتهــای ایــن محصــوالت را

بــه قیمــت ســابق برگرداننــد

ـت (فــارس  27فروردیــن) رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی بــا بیــان اینکــه
ـاره گوشـ
دوبـ
شــنیدهها حاکــی از صــدور مجــوز بــرای صــادرات دام از کشــور اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه ســیلی
کــه اتفــاق افتــاده ،صــادرات میتوانــد باعــث گرانــی دوبــاره گوشــت شــود .علــی اصغــر ملکــی در
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 ۴۳
تــا  ۵۳هــزار تومــان و بــرای مصــرف کننــدگان  ۸۳هــزار 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
هفتههــای آینــده وجــود دارد ،افــزود :براســاس اطالعاتــی کــه مــا داریــم ،قــرار اســت بــرای صــادرات
دام از کشــور مجــوز صــادر شــود؛ اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد عــدهای دامهــا را از ســطح بــازار جمــع
آوری و روانــه بــازار کشــورهایی ماننــد امــارات میکننــد در نتیجــه در داخــل بــا کمبــود مواجــه
میشــویم.ملکی تصریــح کــرد :اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد بــا توجــه بــه ســیلی هــم کــه در کشــور رخ
داده اســت ،بــا افزایــش قیمــت گوشــت در بــازار مواجــه میشــویم

ـل
ـزار تومان/دالیـ
ـمت  ۴۰هـ
ـه سـ
ـت بـ
ـت گوشـ
ـاره قیمـ
ـز دوبـ
خیـ

ـازار (مهــر  6اردیبهشــت) علــی اصغــر ملکــی در گفتگــو بــا مهــر از افزایــش
ـی در بـ
گرانـ
قیمــت گوشــت گوســفندی در بــازار خبــر داد و اظهــار داشــت :قیمــت ایــن نــوع گوشــت نســبت بــه ۰۱
روز گذشــته حــدود  ۰۰۰۱تومــان افزایــش یافتــه و درحــال حاضــر نــرخ هرکیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه
بــرای مصــرف کننــدگان  ۹۳هــزار تومــان اســت .وی قیمــت هرکیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه را تحویــل
بــه مغــازه داران بیــن  ۴۳هــزار و  ۰۰۵تــا  ۵۳هــزار و  ۰۰۵تومــان اعــام کرد.رئیــس اتحادیــه گوشــت
گوســفندی دربــاره دالیــل ایــن افزایــش قیمــت نیــز افــزود :وقــوع ســیل باعــث ایجــاد اختــال در
برخــی نقــاط کشــور و کاهــش عرضــه دام شــده اســت؛ همچنیــن بــارش مناســب باعــث شــده وضعیت
صحراهــا از نظــر علوفــهای مناســب باشــد بنابرایــن دامــداران دامهــای خــود را عرضــه نمیکننــد.
ملکــی بــا بیــان اینکــه مقــداری هــم صــادرات غیرمجــاز دام از کشــور انجــام میشــود کــه بــه ایــن
مســاله دامــن زده اســت ،گفــت :متاســفانه همــه ایــن عوامــل ســبب گرانــی گوشــت شــده و علــی
رغــم اینکــه مــا فکــر میکردیــم در ایــن مــاه قیمــت میشــکند ناگهــان بــا رشــد قیمتهــا مواجــه
شــدیم.

فروردیــن) رئیــس انجمــن واردکننــدگان فــرآورده هــای خــام دامــی گفــت :در کشــور مــا ،عــدم توجــه

بــه حلقــه هــای اولیــه تنظیــم بــازار مهمتریــن دلیــل ابتــر مانــدن تــاش هــا بــرای تنظیــم قیمــت گوشــت
در بــازار اســت .فرهــاد آگاهــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ضمــن بررســی مشــکالتی کــه بــازار گوشــت
قرمــز را در ســال  ۹۵پرنوســان کــرد ،اظهــار داشــت :ســال گذشــته ،بــازار گوشــت قرمــز بــا شــرایطی

ـیر غیرقانونی اسـ
ـت شـ
ـش قیمـ
افزایـ
ـت مواجــه شــد کــه متاســفانه علــی رغــم همــه تــاش هــا ،مصــرف کننــدگان اســیر نوســانات قیمــت شــدند

(مهــر  3اردیبهشــت) دبیرانجمــن لبنــی گفــت :و رنــج آورتــر آنکــه ســمت و ســوی ایــن نوســانات ،اغلــب صعــودی بــود .و ایــن موضــوع بایــد از همینــک

هرگونــه افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی از طریــق
انجمــن و بــا مجــوز ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان
و مصــرف کننــدگان انجــام میشــود .بــه گــزارش
خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از واحــد مرکــزی خبــر ،رضا
باکــری اظهارداشــت :در مکاتبــه ســازمان حمایــت از
تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان بــا انجمــن مقــرر
شــد ،صنایــع لبنــی بــرای جبــران ضــرر و زیــان
احتمالــی ضمــن ارائــه پیشــنهاد ،اســناد و مــدارک
خــود را بــرای بررســی و اصــاح قیمتهــا در اختیــار
ســازمان حمایــت قــرار دهــد.وی گفــت :انجمــن اخیــرا ً
بــه تمامــی صنایــع لبنــی اعــام کــرد درصــورت
چنیــن ادعایــی اســناد و مــدارک خــود را بــرای
طــرح در ســازمان حمایــت در اختیــار انجمــن قــرار
دهند.باکــری بــا بیــان اینکــه در هیــچ یــک از ســبد
محصــوالت صنایــع لبنــی افزایــش قیمتــی نداشــتیم،
افــزود :انجمــن و صنایــع لبنــی بــه دنبــال تغییــر
قیمــت محصــوالت نیســتند ضمــن اینکــه هرگونــه
افزایــش قیمــت بایــد از مســیر قانونــی خــود انجــام
شود.براســاس ایــن گــزارش برخــی اخبــار و اطالعــات
دریافتــی از ســطح بــازار حاکــی از افزایــش قیمــت
برندهــای مختلــف شــیر تــا  200تومــان اســت.

پیشبینــی تولیــد  26میلیــون دز
واکســن تــب برفکــی در ســال 96

(فــارس  12اردیبهشــت) بــه گــزارش خبرنــگار
کشــاورزی خبرگــزاری فــارس ،حســن ایــزدی بــا
اشــاره بــه تعهــد تولیــد  13میلیــون دز واکســن تب
برفکــی در ســال جــاری در ایــن موسســه اظهــار
کــرد :در ســال گذشــته  16میلیــون 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.
وی افــزود :همچنیــن شــرکت رونــاک کــه بــا
انتقــال تکنولــوژی موسســه رازی و بــا همــکاری
ایــن موسســه فعالیــت میکنــد ،در ســال گذشــته
متعهــد بــه تولیــد  13میلیــون دز واکســن تــب
برفکــی شــد کــه ایــن میــزان در ســال گذشــته
10میلیــون دز بــود.

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
تنظیــم بــازار و عــدم اشــراف نســبت بــه زوایــای تخصصــی ایــن موضــوع ،مهمتریــن دلیــل ابتــر مانــدن

تــاش هــا بــرای تنظیــم بــازار بــوده اســت.به گفتــه آگاهــی ،تولیــد ،واردات و حتــی صــادرات گوشــت

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

اولیــه بــرای موفقیــت در تنظیــم بــازار ایــن کاال ،وجــود آمارهــای منطبــق بــر واقــع نســبت بــه میــزان

ظرفیــت تولیــد داخــل و میــزان ســرانه مصــرف گوشــت قرمــز اســت

ـور (خبرگــزاری مهــر 16
اعمــال ضوابــط دشــوار بــرای واردات گوشــت بــه کشـ

فروردین)بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان دامپزشــکی ،مســعود محمدیــان در رابطــه
بــا موضــوع نظــارت بهداشــتی بــر واردات گوشــت از کشــور برزیــل اعــام کــرد :طبــق قانــون ســازمان
دامپزشــکی و آییــن نامههــای اجرایــی آن ،در صــدور مجــوز بهداشــتی واردات گوشــت؛ مطالعــه کتابخانـهای
از کشــور مبــداء واردات بــه عمــل آمــده و در صــورت تأییــد موضــوع ،بررســی میدانــی از آن کشــور توســط
کارشناســان ســازمان دامپزشــکی کشــور صــورت میگیــرد.وی اضافــه کرد:نتیجــه بازدیــد میدانــی در
کمســیون واردات بررســی میشــود و در صــورت مثبــت بــودن شــرایط ،الزامــات بهداشــتی واردات جهــت
تأییــد بــه مرجــع ذیصــاح دامپزشــکی کشــور مبــداء واردات ،ارســال میگــردد .محمدیــان افــزود:
پــس از تأییــد ایــن الزامــات ،مجــوز بهداشــتی واردات ارائــه میشــود و شــروع تولیــد منــوط بــه حضــور
مســتمر ناظربهداشــتی دولتــی وناظــر ذبــح شــرعی در کشــتارگاههای مــورد تأییــد اســت ضمــن اینکــه
ناظــر بهداشــتی بــر تمــام مراحــل تولیــد (اعــم از بازرســی قبــل از کشــتار ،حیــن کشــتار ،بعــد از کشــتار
و بارگیــری) نظــارت دارد .مدیــر کل دفتــر قرنطینــه و امنیــت زیســتی ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا
اشــاره بــه کشــورهایی کــه بــه ایــران صــادرات گوشــت قرمــز دارنــد ،عنــوان کــرد :در حــال حاضــر از ۲۱
کشــور مبــداء واردات مطالعــه کتابخانـهای بــه عمــل آمــده و ایــن کشــورها بــرای صــادرات گوشــت قرمــز
(گوشــت گوســاله یــا گوســفند) بــه ایــران تأییــد شــدهاند ضمــن اینکــه از بیــن ایــن کشــورها بــرای ۱۱
کشــور مجــوز بهداشــتی صــادر شــده اســت .ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :از محمولههــای وارده بــه
کشــور در مرزهــای ورودی پــس از کنتــرل مــدارک ،آزمایشــات الزم بــه عمــل آمــده و در صــورت انطبــاق بــا
دســتورالعملهای اعالمــی ایــن محمولههــا ترخیــص میشــوند .محمدیــان اضافــه کــرد:در کشــور برزیــل
نیــز مثــل ســایر کشــورها رونــد واردات بــا حضــور ناظریــن مســتقر بهداشــتی و شــرعی صــورت میگیــرد
و بــه تمــام مراحــل تولیــد مطابــق دســتوالعملها و ضوابــط نظــارت دارنــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه جمهــوری
اســامی ایــران بــر خــاف ســایر کشــورها در کشــتارگاه هــای خــارج از کشــور ناظریــن بهداشــتی مســتقر
دارد ،گوش ـتهای وارداتــی بــه کشــور بــه جهــت نظارتهــای بهداشــتی الزم توســط ناظریــن بهداشــتی
ســازمان دامپزشــکی کشــور مــورد تأییــد اســت .

63
G A V D A R A N

62

قیمــت محــدود توســط دو شــرکت کــه بــدون

G A V D A R A N

اطالعیــهای اعــام کــرد کــه بــه دنبــال افزایــش

هشــدار دربــاره صــادرات دام زنــده از کشــور/احتمال گــران شــدن

ـود؟(مهر 28
چــه کنیــم کــه بــازار گوشــت گرفتــار نوســان قیمــت نشـ
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مجــوز افزایــش قیمــت کــره را از ســازمان حمایــت

ســهم را میبــرد و بــه گون ـهای تنظیــم بــازار بــه دســت داللهــا افتــاده اســت

حســن رکنــی در آئیــن راه انــدازی دوبــاره شــرکت
گوشــت زیــاران در شهرســتان آبیــک اســتان قزوین
افــزود :ســالیانه  ۰۲۸هــزار تــن گوشــت قرمــز در
واحدهــای دامــی کشــور تولیــد مــی شــود.وی بــا
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
بهبــود تولیــدات دامــی وزیــر جهــاد کشــاورزی در
پایــان افــزود :در خصــوص آن دســته از محصــوالت
پروتئینــی کــه بیــش از نیــاز کشــور تولیــد داریــم
بایــد بــه فکــر شناســایی بازارهــای بیــن المللــی و
صــادرات باشــیم.

ـتند! (خبرگــزاری ایســنا
ـان پیوسـ
ـه گرانفروشـ
ـم بـ
ـا هـ
ـه لبنیاتیهـ
بقیـ
 3اردیبهشــت) بــه گــزارش ایســنا ،چنــد روز پــس از تعطیــات نــوروزی دو کارخانــه تولیــد کننــده
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
و کارخانههــای متخلــف نیــز نــرخ هــای خــود را بــه حالــت ســابق برگردانند.امــا بــا وجــود گذشــت
حــدود یــک مــاه از ایــن تخلــف و اظهــارات دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع لبنــی مبنــی بــر اینکــه
قیمــت محصــوالت لبنــی گــران شــده بــه نرخهــای گذشــته بــاز گشــته اســت ،نــه تنهــا ایــن تخلــف
جبــران نشــد بلکــه دیگــر کارخانههــای تولیدکننــده و عرضــه کننــده محصــوالت لبنــی اقــدام بــه
تکــرار ایــن تخلــف و گــران فروشــی محصــوالت خــود در کنــار دو متخلــف دیگــر کردهانــد .

افزایــش قیمــت لبنیــات بــدون
مجــوز ســازمان حمایــت تخلــف
ـت (مهــر  14فروردیــن) معــاون امــور دام وزیر
اسـ

جهادکشــاورزی بــا بیــان اینکــه هرگونــه افزایــش
قیمــت بــدون مجــوز ســازمان حمایــت ،تخلــف
اســت ،گفــت :قیمــت شــیر خــام تغییــر نکــرده
اســت .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از
صــدا و ســیما ،حســن رکنــی بــا بیــان اینکــه دامدار
بــا همــان قیمــت دو ســال گذشــته شــیر را عرضــه
مــی کنــد ،افــزود :فاصلــه قیمــت فــرآورده هــای
لبنــی بــرای مصــرف کننــده و تولیدکننــده بســیار
زیــاد شــده و ایــن مســئله تولیــد را بــه مخاطــره
انداختــه اســت.وی گفــت :متأســفانه حلقههــای
واســط در مســیر تولیــد تــا عرضــه ،عامــل اصلــی
افزایــش قیمــت فــرآورده هــای لبنــی اســت.معاون
امــور دام وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود :هــم اکنــون
قیمــت خریــد هــر کیلوگــرم شــیرخام از دامــدار
حداکثــر  ۱۲۰۰تــا  ۱۲۵۰تومــان اســت.رکنی گفــت :
بــرای افزایــش قیمــت فــرآورده هــای لبنــی بایــد
ســازمان حمایــت مصــرف کننــده و تولیــد کننــده
مجــوز صــادر کنــد و هرگونــه افزایــش قیمــت بــدون
مجــوز ایــن ســازمان تخلــف اســت.

ـورد
ـد خـ
ـت کلیـ
ـازار گوشـ
ـم بـ
تنظیـ
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آخریــن وضعیــت خریــد توافقــی
ـداران
ـات دامـ
ـد مطالبـ
ـیرخام ۵۰/درصـ
شـ
تســویه شــد (مهــر  23فروردیــن) ســید احمــد

ـت (ایســنا  10خــرداد)
ـده اسـ
ـرل درآمـ
ـه کنتـ
ـور بـ
ـب کنگو در کشـ
ـاری تـ
بیمـ

یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی گفــت :بــا اقدامــات الزم خوشــبختانه

هماکنــون بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمــده اســت و مــردم نبایــد در ایــن خصــوص
نگرانــی داشــته باشــند.حیدرعلی عابــدی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا بابیــان اینکــه بیمــاری تــب
کریمــه کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمده اســت ،اظهــار کــرد :روز گذشــته جلسـهای را بــا رییس ســازمان

دامپزشــکی و رییــس مبــارزه بــا بیماریهــای 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 ســالهای گذشــته

تعــداد افــراد مبتــا بــه تــب کریمــه کنگــو بســیار پایینتــر اســت .

ـران
ـیر در ایـ
ـرف شـ
ـش مصـ
ـر کاهـ
زنگ خطـ

(ایســنا  07خــرداد)

رییــس انجمــن صنایــع غذایــی و دارویــی خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت مازنــدران از زنــگ خطــر

کاهــش مصــرف شــیر در کشــور خبرداد.اســماعیل خاتمــی مقــدم در گفــت وگــو بــا ایســنا بــه مناســبت

روزجهانــی شــیر (اول ژوئــن  11خــرداد) بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر و لبنیــات یکــی از مــواد غذایــی مهــم
در همــه جــای دنیــا اســت و ضــرورت دارد کــه همــواره جــزو ســبد اصلــی غذایــی هموطنــان باشــد،

تصریــح کــرد :بایــد تــاش 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
لبنیــات اســتاندارد را بــرای ســامت آحــاد جامعــه امــروز و نســل هــای آینــده ایــن ســرزمین امــری
حیاتــی خوانــد کــه چشــم پوشــی از آن غیــر قابــل جبــران خواهــد بود.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 و زیــان کاهــش مصــرف آن همــه

افــراد جامعــه را درگیــر میکنــد .

ـت (ایســنا  10خــرداد)
ـده اسـ
ـرل درآمـ
ـه کنتـ
ـور بـ
ـو در کشـ
ـب کنگـ
ـاری تـ
بیمـ

یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی گفــت :بــا اقدامــات الزم خوشــبختانه

G A V D A R A N

هماکنــون بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمــده اســت و مــردم نبایــد در ایــن

خصــوص نگرانــی داشــته باشــند.حیدرعلی عابــدی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا بابیــان اینکــه
بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در کشــور بــه کنتــرل درآمــده اســت ،اظهــار کــرد :روز گذشــته جلس ـهای
را بــا رییــس ســازمان دامپزشــکی و رییــس مبــارزه بــا بیماریهــای واگیــردار داشــتیم کــه بــه طــور

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 ســالهای گذشــته تعــداد افــراد مبتــا بــه تــب کریمــه کنگــو بســیار پایینتــر اســت .

ـیر
ـرف شـ
ـش مصـ
ـر کاهـ
ـگ خطـ
زنـ
ـران (ایســنا  07خــرداد) رییــس انجمــن
در ایـ

صنایــع غذایــی و دارویــی خانــه صنعــت ،معــدن و
تجــارت مازنــدران از زنــگ خطــر کاهــش مصــرف
شــیر در کشــور خبرداد.اســماعیل خاتمــی مقــدم
در گفــت وگــو بــا ایســنا بــه مناســبت روزجهانــی
شــیر (اول ژوئــن  11خــرداد) بــا اشــاره بــه اینکــه
شــیر و لبنیــات یکــی از مــواد غذایــی مهــم
در همــه جــای دنیــا اســت و ضــرورت دارد کــه
همــواره جــزو ســبد اصلــی غذایــی هموطنــان
باشــد ،تصریــح کــرد :بایــد تــاش 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 لبنیــات اســتاندارد را بــرای
ســامت آحــاد جامعــه امــروز و نســل هــای آینــده
ایــن ســرزمین امــری حیاتــی خوانــد کــه چشــم
پوشــی از آن غیــر قابــل جبــران خواهــد بــود.
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
و زیــان کاهــش مصــرف آن همــه افــراد جامعــه را
درگیــر میکنــد

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

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 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
ابتــای 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 ابتــا قــرار
دارنــد

ـت/
ـل درمان اسـ
ـگام ،قابـ
ـخیص زودهنـ
ـورت تشـ
ـو در صـ
ـه کنگـ
ـب کریمـ
تـ
ـد (ایســنا  7خــرداد) رئیــس مرکــز مدیریــت بیماریهــای
ـت بخریـ
ـر گوشـ
ـز معتبـ
از مراکـ

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 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.
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 ابتــای 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 ابتــا قــرار دارنــد.

تدوین طرح ثبت و شناسایی ذخایر ژنتیکی کشور

(ایلنــا  16اردیبهشــت) 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
بــه عنــوان بــازوی حمایتــی از دامــداران ،نقــش خــود را در حفــظ ایــن ذخایــر ژنتیکــی انجــام دهد.رئیــس
موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور ادامــه داد :ایــن موسســه عــاوه 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.

65
G A V D A R A N

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
مواجــه نباشــیم ایــن اقــدام دولــت ادامــه خواهــد یافــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون  ۰۵درصــد از مطالبــات
دامــداران پرداخــت شــده اســت ،گفــت :ســازمان مرکــزی
تعــاون روســتایی در تامیــن منابــع مالــی ایــن طــرح
بــا محدودیتهایــی مواجــه اســت و بایــد شیرخشــک
اســتحصالی از شــیرهای خریــداری شــده بــه فــروش برســد
تــا ایــن ســازمان قــادر بــه پرداخــت مطالبــات دامــداران
باشــد .رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران در
اظهــار نظــری جداگانــه بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته
کارخانجــات لبنــی قیمــت خریــد شــیرخام را بیــن 50
تــا  100تومــان کاهــش دادنــد ،ادامــه داد :درحــال حاضــر
کارخانجــات شــیرخام را حداکثــر  1200تومــان خریــداری
میکننــد ضمــن اینکــه پرداختهایشــان نیــز بــا تاخیــر
انجــام میگیــرد .مقدســی اظهارامیــدواری کــرد :دولــت
هرچــه ســریعتر یارانــه  200میلیــارد تومانــی بــرای رونــق
صــادرات لبنیــات را در اختیــار صنایــع قــرار دهــد تــا
صــادرات رونــق بگیــرد و دامــداران از ایــن شــرایط خــارج
شــوند

روابــط عمومــی ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان توضیحاتــی
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 خبرگزاریهــا و رســانههای 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 قیمتهــای ایــن محصــوالت را بــه قیمــت ســابق برگردانند.بدیهــی
اســت عرضــه هیــچ کاالی لبنــی بــا قیمتهایــی مــازاد بــر قیمتهــای 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 اعــام
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.

دادنــد

(مهــر  7خــرداد) محمدرضــا
مالصالحــی در گفتگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه
کارخانجــات لبنــی در سیســتم قیمــت گــذاری خــود
تغییراتــی ایجــاد کــرده و قیمــت خریــد شــیرخام
را در زمســتان ســال گذشــته کاهــش داده بودنــد،
اظهارداشــت :آن زمــان میانگیــن خریــد شــیرخام
 ۱۲۵۰تومــان بــود کــه بــا تغییــرات اعمــال شــده
قیمــت حتــی از  ۱۲۰۰تومــان هــم پایینتــر آمــد و
میانگیــن نــرخ آن بــه  ۱۱۵۰تومــان رســید .وی بــا
اشــاره بــه اینکــه کارخانجــات بــزرگ اعــام کــرده
بودنــد بــا دریافــت مشــوق صادراتــی بــه تعهــدات
خــود عمــل میکننــد و قیمــت خریــد شــیرخام
را بــه نرخهــای ســابق برمــی گرداننــد ،در پاســخ
بــه ایــن پرســش کــه آیــا قــرار نیســت در پــی ایــن
اتفاقــات نــرخ  ۱۴۴۰تومــان بــرای شــیرخام اعمــال
شــود؟ گفــت :فعــ ً
ا ایــن بحــث مطــرح نیســت؛
بهانــه کارخانجــات در زمســتان گذشــته بــرای
کاهــش قیمــت شــیرخام ایــن بــود کــه صــادرات
رونــق نــدارد و قــول دادنــد اگــر مشــوق صادراتــی
بــه آنــان اعطــا شــود و بتواننــد در بازارهــای جهانــی
رقابــت کننــد قیمتهــا را بــه حالــت اولیــه برمــی
گرداننــد و در حــال حاضــر برخــی از ایــن کارخانجات
بــه قــول خــود عمــل کردهانــد.

بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت بــا بیــان ایــن کــه بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در صورتــی کــه زود
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(فــارس  8خــرداد) علیرضــا ولی(مدیــر عامــل شــرکت
پشــتیبانی امــور دام) در گفتوگــو بــا خبرنــگار
کشــاورزی خبرگــزاری فــارس ،در پاســخ بــه اینکــه
ایــن روزهــا قیمــت گوشــت گوســفند بــه  40هــزار
تومــان در هــر کیلــو رســیده و ایــن شــرکت بــرای
تنظیــم بــازار چــه فعالیتــی انجــام داده ،اظهــار داشــت:
 4هــزار تــن گوشــت منجمــد از ابتــدای مــاه مبــارک
رمضــان بــه قیمــت کیلویــی  21هــزار تومــان در تمــام
اســتانها توزیــع و در دســترس مــردم قــرار گرفــت.

بــا هــر نــوع تخلفــی برخــورد خواهــد شــد /افزایــش غیــر
ـد (فــارس  15فروردیــن) بــه گــزارش فــارس،
ـی شـ
ـیر منتفـ
ـت شـ
ـی قیمـ
قانونـ

برخــی کارخانجــات لبنــی تــب کریمــه کنگــو در صــورت تشــخیص زودهنــگام ،قابــل درمــان
ـد (ایســنا  7خــرداد) رئیــس مرکــز مدیریــت
ـت بخریـ
ـر گوشـ
ـز معتبـ
ـت /از مراکـ
قیمــت شــیرخام را افزایــش اسـ

آشــفته بــازار گوشــت در آســتانه
مــاه رمضان/گوشــت در  ۴ســال
۶۴درصــد گــران شــد (مهــر 20
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ـورد
ـد خـ
ـت کلیـ
ـازار گوشـ
ـم بـ
تنظیـ

(فــارس  8خرداد)علیرضــا ولی(مدیــر عامــل شــرکت
پشــتیبانی امــور دام) در گفتوگــو بــا خبرنــگار
کشــاورزی خبرگــزاری فــارس ،در پاســخ بــه اینکــه
ایــن روزهــا قیمــت گوشــت گوســفند بــه  40هــزار
تومــان در هــر کیلــو رســیده و ایــن شــرکت بــرای
تنظیــم بــازار چــه فعالیتــی انجــام داده ،اظهــار
داشــت 4 :هــزار تــن گوشــت منجمــد از ابتــدای
مــاه مبــارک رمضــان بــه قیمــت کیلویــی  21هــزار
تومــان در تمــام اســتانها توزیــع و در دســترس
مــردم قــرار گرفــت .

ـاه
ـز در مـ
ـفید و قرمـ
ـت سـ
ـن گوشـ
ـه  ٤٠هزارتـ
ـرای عرضـ
ـزی بـ
ـه ریـ
برنامـ
ـان (ایلنــا  10اردیبهشــت) بــه گــزارش ایلنــا ،معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی از
رمضـ

برنامــه ریــزی بــرای عرضــه  40هــزار تــن گوشــت ســفید و قرمــز در مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد.رکنــی گفت:
تــا ســه ســال پیــش کشــور وارد کننــده بودیــم بــه طــوری کــه در ســال  ٩٢و ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم
برنامــه واردات نزدیــک بــه  ٥٠هزارتــن را داشــتیم و بــا مقاومــت ،نزدیــک  ١٩هزارتــن واردات انجــام شــد.وی
اظهارداشــت :از همــان زمــان تــاش کردیــم بــا وجــود پتانســیل هــای موجــود چرخــه واردات را بــه صــادرات
تبدیــل کنیــم  ،امــا بــرای حضــور در بازارهــای صادراتــی عــاوه بــر رقابــت قیمتــی قوانیــن مناســب بــرای
صــادرات ،بســته بنــدی مناســب و کیفیــت کشــتاری مخاطبیــن داشــته باشــیم .

ـات لبنی(مهــر
ـان کارخانجـ
ـی میـ
ـارد تومانـ
ـه  ۲۰میلیـ
ـع یارانـ
ـاز توزیـ
آغـ
 20اردیبهشــت) دبیرانجمــن صنایــع لبنــی کشــور از آغــاز توزیــع یارانــه  ۲۰میلیــارد تومانــی لبنیــات میــان
کارخانجــات لبنــی خبــر داد و گفــت :صــادرات ایــن محصــوالت در ســال گذشــته بــه  ۷۷۳میلیــون 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  ۲۰۰میلیــارد تومــان بــوده کــه  ۵۰میلیــارد تومــان آن
بــه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــرای خریــد توافقــی شــیرخام تعلــق گرفتــه و  ۱۵۰میلیــارد تومــان آن
نیــز بــه عنــوان مشــوقهای صادراتــی در نظــر گرفتــه شــده کــه در فــاز اول  ۲۰میلیــارد تومــان آن پرداخــت
شــده اســت.

ـز (ایســنا  17خــرداد) بررسـیها نشــان
ـت قرمـ
ـازار گوشـ
ـر بـ
ـو بـ
ـه کنگـ
ـب کریمـ
ـر تـ
تاثیـ
میدهــد کــه قیمــت گوشــت قرمــز در مقایســه بــا پیــش از مــاه رمضــان بــه طــور نســبی بــا رونــد کاهشــی

کننــدگان دام زنــده شــرایط ایجــاد شــده بــرای
بــازار گوشــت را ناشــی ازضعــف سیســتمهای

نظارتــی عنــوان کردوگفت:صــادرات دام۶مــاه

اســت متوقــف شــده و بــا مــازاد دام در واحدهــای
پرواربنــدی مواجهیــم .منصــور پوریــان در گفتگــو

بــا مهــر شــرایط پیــش آمــده بــرای بــازار گوشــت
را ناشــی از ضعــف سیســتمهای نظارتــی و بازرســی
عنــوان کــرد و اظهارداشــت :ایــن دســتگاهها و

سیســتمها بایــد هــر چــه ســریعتر بــرای کنتــرل

شــرایط پیــش آمــده اقــدام کننــد ،البتــه در حــال

حاضــر نیــز دســتگاههای مذکــور ،متخلفــان را

جریمــه میکننــد امــا چــون رونــد رســیدگی بــه

پروندههــا طــول میکشــد ،افــراد متخلــف هــم از
ایــن فرصــت سوءاســتفاده میکننــد.وی بــا بیــان
اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی حــدود  ۶مــاه اســت

کریمــه کنگــو" کــه از طریــق دام زنــده بــه انســان منتقــل میشــود در برخــی اســتانهای کشــور منتشــر شــد

و اینکــه تمــاس مســتقیم بــا خــون دامهــا باعــث بســتری شــدن برخــی افــراد در بیمارســتانها شــده اســت و
مــوارد مشــکوکی بــه ایــن نــوع تــب در نقــاط مختلــف دیــده شــده اســت

قطــع واردات و صــادرات ۲۰۰هزارتــن گوشــتقرمز تــا ســال ( ۱۴۰۴ایلنــا  25خــرداد)
معاونبهبودتولیــدات دامیســازمانجهاد کشــاورزی تاکیدکــرد :در حالحاضــر ســاالنه در کشــور ۱۰۰هــزار و
 ۱۲۰تــن واردات گوشــت قرمــز انجــام میشــود کــه بــا تحقــق پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی در ســال ۱۴۰۴
عــاوه بــر قطــع کامــل واردات زمینــه صــادرات  ۲۰۰هزارتنگوشــت نیــز فراهــم خواهــد شــد .

متوقــف شــده اســت عــاوه بــر ایــن روز بــه روز
بــه حجــم واردات افــزوده میشــود.رئیس شــورای
تامیــن کننــدگان دام زنــده کشــور ادامــه داد:

همچنیــن مــا بــا مــازاد تولیــد بــه صــورت انبــوه در

اکثــر واحدهــای پرواربنــدی مواجــه هســتیم.پوریان

اینکــه وقــوع ســیل در برخــی نقــاط کشــور ســبب
کــرد :مطــرح کــردن ایــن مباحــث نوعــی خــود

فریبــی اســت ،ســیل هیــچ تاثیــری در بــازار نــدارد،
اینهــا همــه بهانـ ه اســت ،علــت ایــن گرانــی بــازار

بــازی موجــود در سیســتم نهایــی اســت و تنهــا
کســی کــه از ایــن مســاله سوءاســتفاده میکنــد

دالل دام و دالل گوشــت اســت.وی اضافــه کــرد:

سیســتم نظــارت پویایــی وجــود نــدارد کــه بــر

ایــن مســائل نظــارت دقیــق داشــته باشــد ،بنابراین
گرانــی گوشــت یــک گرانــی کاذب اســت سیســتم

داللــی بــا اســتفاده از ضعــف از دســتگاههای
نظارتــی نهایــت اســتفاده را میبرنــد.

ســاماندهی بــازار گوشــت اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت ،اظهارداشــت :هنــوز تاثیــر ایــن اقدامــات بر
باشــد.وی جمعیــت دام ســبک کشــور را حــدود  ۷۰میلیــون راس عنــوان و اضافــه کــرد :از ایــن میــزان

حــدود  ۵۰میلیــون راس گوســفند و نزدیــک بــه  ۲۰میلیــون 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.

ـت/
ـان اسـ
ـل درمـ
ـگام ،قابـ
ـخیص زودهنـ
ـورت تشـ
ـو در صـ
ـه کنگـ
ـب کریمـ
تـ
ـد (ایســنا  7خــرداد) رئیــس مرکــز مدیریــت بیماریهــای واگیــر
ـت بخریـ
ـر گوشـ
ـز معتبـ
از مراکـ

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 ابتــای 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 ابتــا قــرار دارنــد.
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ـت (ایرنــا 16
ـر اسـ
ـز میسـ
ـت قرمـ
ـد گوشـ
ـره تولیـ
ـت زنجیـ
ـا تقویـ
ـازار بـ
ـان بـ
ـذف دالالن و نوسـ
ـی :حـ
حجتـ

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 :برخــاف نظــر کســانی کــه تولیــد گوشــت قرمــز را فقــط براســاس میــزان

خــوراک 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.
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صادراتــی لبنیــات اظهارداشــت :تاکنــون دولــت دو مرحلــه (حــدود  ۴۴میلیارد 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  ۵۰تــا  ۱۰۰تومــان از پــول شــیرخام کــم کــرده بودند،
افــزود :آنهــا اعــام کردنــد بــه محــض دریافــت مشــوق و رونــق صــادرات ،ایــن مبلــغ را بــه دامــداران پرداخــت
میکنیــم کــه متاســفانه تاکنــون بــه قــول خــود عمــل نکردهانــد.

دام همچنــان ممنــوع اســت ،گفت:مــا از کشــورهایی ماننــد گرجســتان و ارمنســتان دام و گوشــت خریداری

افــزود :از بهمــن مــاه ســال گذشــته صــادرات مــا

و اجــازه صــادرات بــه صادرکننــدگان نمیدهــد،

مــیشــود و بــه همیــن دلیــل قیمتهــا مقــداری افزایــش مییابــد امــا بــه نظــر میرســد بــازار گوشــت قرمــز
گرفتــه و باعــث شــده قیمتهــا اندکــی پاییــن آید.چراکــه در روزهــای اخیــر اخبــاری مبنــی بــر وقــوع "تــب

ایــران دام و گوشــت گرجســتانی و ارمنســتانی صــادر
ـد( مهــر  20خــرداد) رئیــس شــورای تامیــن کننــدگان دام زنــده بــا بیــان اینکــه صــادرات
میکنـ

بــازار مشــخص نشــده اســت ،مدتــی طــول میکشــد تــا کارهــای اثــرات کارهــای اجــرا شــده قابــل رویــت

گرانــی گوشــت گوســفندی شــده اســت ،تصریــح

در مــاه رمضــان امســال تــا حــدودی تحــت تاثیــر اخبــار منتشــر شــده در خصــوص “تــب کریمــه کنگــو" قــرار

دامپزشــکی کشــور افــزود :تاکنــون ســازمان تمــام ســموم خریــداری شــده را در اســتانها توزیــع کــرده
اســت و اســتانها نیــز از منابــع اســتانی بــرای تامیــن ســموم مــورد نیــاز اقــدام کردهاند.خلــج گفــت:
جلوگیــری از کشــتار دام در کشــتارگاه هــای غیرمجــاز و کشــتار در مکانهــای غیــر از کشــتارگاههای
صنعتــی ،مبــارزه بــا انگلهــا و کنههــا ،الــزام رعایــت اصــول نگهــداری گوشــت در ســردخانه و یخچــال بــه
مــدت  24ســاعت از جملــه اقدامــات ســازمان دامپزشــکی کشــور بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری تــب
کریمــه کنگــو بــه ویــژه در  5اســتان مــورد گــزارش وزارت بهداشــت بــوده اســت .

کــه صــادرات دام زنــده از کشــور را متوقــف کــرده

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

لــزوم ذبــح دام در کشــتارگاههای صنعتــی بــرای جلوگیــری از
ـو (فــارس  20خــرداد) بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس رئیــس ســازمان
بیمــاری تــب کنگـ

و آنهــا را بــه قطــر و امــارات صــادر میکنیــم .منصــور پوریــان در گفتگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه در زمینه

در واکنــش بــه مباحــث مطــرح شــده مبنــی بــر

ـران
ـداران راجبـ
ـان دامـ
ـد/کارخانجات زیـ
ـده صادرشـ
ـو شـ
ـیر خشـکهای دپـ
 90درصــد مصرف گوشــت قرمز کشــور از شـ
ـدات داخلی اسـ
تولیـ
ـت (ایرنــا  19اردیبهشــت) نکردند(مهــر  29خــرداد) ســید احمدمقدســی در گفتگــو بــا مهــر دربــاره آخریــن وضعیــت پرداخــت مشــوق
رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت 90 :درصــد مصــرف
گوشــت قرمــز کشــور از تولیــدات داخلــی و تنهــا 10
درصــد آن وارداتــی اســت  .وی بیــان کــرد :در کشــور
ســاالنه  824هــزار تــن گوشــت قرمــز تولیــد مــی
شــود کــه ایــن مقــدار  51درصــد از دام ســنگین و 49
درصــد دام ســبک اســت.

(مهــر  15اردیبهشــت) رئیــس شــورای تامیــن
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اردیبهشــت) در حالیکــه کمتــر از ۲۰روز بــه آغــاز
مــاه رمضــان باقــی مانــده ،وعدههــای مســئوالن
دولتــی دربــاره بــازار گوشــت محقــق نشــده ونــرخ
ایــن کاال هــر روز گرانتــر میشود؛گوشــت
گوســفندی در۴ســال گذشــته ۶۴درصــد گــران
شــده اســت.به گــزارش خبرنــگار مهــر ،آرامــش
بــازار گوشــت بعــد از ایــام عیــد دوام چندانــی
نیــاورد و قیمــت ایــن کاال در اوایــل اردیبهشـتماه
جــاری مجــددا بــه ســوی  ۴۰هــزار تومــان خیــز
برداشــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه کمتــر از ۲۰
روز بــه آغــاز مــاه مبــارک رمضــان باقــی مانــده و
تنظیــم بــازار گوشــت قرمــز بــه عنــوان یکــی از
کاالهــای اصلــی ســبد مصرفــی مــردم ،از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت؛ علیرغــم وعدههایــی
کــه مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی دادنــد طــی
روزهــای اخیــر نــرخ گوشــت گوســفندی  ۴۰هــزار
تومــان را هــم رد کــرده اســت .در همیــن راســتا
حســن رکنــی ،معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره برنامههــای ایــن
وزارتخانــه بــرای تنظیــم بــازار گوشــت قرمــز در
مــاه مبــارک رمضــان بیــان اینکــه تامیــن گوشــت
نیــز از دو طریــق گوشــت منجمــد و گوشــت گــرم
انجــام مــی شــود ،افــزود :حــدود  ۱۵هــزار تــن
گوشــت منجمــد بخــش خصوصــی درحــال حاضــر
در بــازار وجــود دارد ،ضمــن اینکــه شــرکت
پشــتیبانی امــور دام نیــز نزدیــک بــه  ۳هــزار تــن
گوشــت منجمــد آمــاده عرضــه بــه بــازار دارد.
رکنــی تصریــح کــرد :عــاوه بــر ایــن گوشــت گــرم
نیــز بــه طــور مســتمر و روزانــه بــه بــازار عرضــه
مــی شــود.

هشــدار دامپزشــکی دربــاره شــیوع تــب کریمــه کنگو(مهــر 13
اردیبهشــت) مدیــر کل دامپزشــکی اســتان تهــران بــا صــدور اطالعیــهای از مــردم خواســت بــا توجــه
بــه شــیوع فصــل گرمــا ،فعالیــت کنههــا و احتمــال شــیوع تــب خــون ریــزی دهنــده کریمــه کنگــو،
اقدامــات بهداشــتی را در ایــن زمینــه رعایــت کنند.ایــن اداره کل طــی اطالعیـهای دربــاره شــیوع بیمــاری
تــب خونریــزی دهنــده کریمــه کنگــو هشــدار داد و از مــردم خواســت اقدامــات پیشــگیرانه الزم را در ایــن
زمینــه رعایــت کنند؛دامــداران ،کارگــران دامداریهــا ،ذابحیــن ،کارگــران کشــتارگاهها ،قصابهــا وکلیــه
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

دســتگاههای نظارتــی مقصــر
بــازار آشــفته گوشــت هســتند

ـر (خبرنــگاران جــوان  31خرداد)پوریــان با اشــاره
ـه قطـ
ـه بـ
ـن الشـ
ـه  ۵۰تـ
ـادرات روزانـ
صـ
بــه تأثیــر عرضــه گوش ـتهای وارداتــی بــر قیمــت گوشــت داخــل بیــان کــرد :در حــال حاضــر متوســط
فــروش هــر کیلــو دام زنــده پرواربنــدی  13هــزار و  500تومــان و گوشــت گوســفندی  33هــزار و  500تومــان
اســت کــه در صــورت اســتمرار عرضــه گوشــت هــای وارداتــی مجــددا ً 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  170تــن الشــه بــه ایــن کشــور صــادر شــود و ایــن درحالــی
اســت کــه روزانــه تنهــا  50تــن الشــه بــه ایــن کشــور ارســال مــی شــود.

10. Dairy calf
11. a. NEL (Net Energy
Lactation)
11. b. TDN (Total Digestible 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 Soluble 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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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
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