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ــری بیوتیکــی  ــی و پ ــی باکتریای ــر افزودن - اث

بــر پروفایــل تخمیــر و تجزیــه پذیــری 

ــیال ژ ذرت ــذی س ــواد مغ ــکمبه ای م ش

- تانن و نقش آن در تغذیه نشخوارکنندگان 

- بررسی روش اندازه گیری بار میکروبی شیر 

خام و پاستوریزه ...... 

ــع  ــوع منب ــی و ن ــروم آل ــل ک ــرات مکم - اث

انــرژی جیــره بــر عملکــرد گاوهــای هلشــتاین 

ــال در دوره انتق

- اثــر عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی مؤثــر 

ــالگی  ــک س ــا ی ــد ت ــی از تول ــده مان ــر زن ب

ــردی ــای ک ــره  ه ب

- اخبار 
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چکیده

ــر پروفایــل تخمیــر و تجزیــه پذیــری شــکمبه ای  زمینــه مطالعاتــی: اســتفاده از برخــی مــواد افزودنــی بــه ســیالژ ذرت میتوانــد ب
مــواد مغــذی ســیالژ ذرت تاثیــر بــه ســزایی داشــته باشــد .هــدف: ایــن طــرح بــه منظــور بررســی اثــرات افزودنــی میکروبــی تجــاری 
ــر و  ــل تخمی ــر روی پروفای ــر( ب ــودر آب پنی ــری بیوتیکــی )پ ــی پ ــام Lalsil Fresh )حــاوی الکتوباســیلوس بوکنــری( و افزودن ــا ن ب
تجزیــه پذیــری شــکمبه ای مــواد مغــذی ســیالژ ذرت صــورت گرفــت .روش کار: تیمارهــای آزمایشــی بترتیــب شــامل1 ( ســیالژ ذرت 
شــاهد )بــدون افزودنــی(، 2( ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا پــودر آب پنیــر )یــک درصــد یــا 10 کیلــو برتــن(، 3( ســیالژ ذرت تیمــار 
ــه ازای هــر گــرم علوفــه تــازه و  ــا افزدنــی باکتریایــی Lalsil Fresh بــه میــزان 6 10 × 1/8 واحــد تشــکیل دهنــده کلنــی ب شــده ب
4( ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا پــودر آب پنیــر )یــک درصــد( بــه همــراه افزودنــی باکتریایــی اللســیل )6 10 × 1/8 واحــد تشــکیل 
دهنــده کلنــی بــه ازای هــر گــرم علوفــه تــازه( بودنــد. نتایــج: در پایــان دوره آزمایشــی 90 روزه تیمــار پــودر آب پنیــر و افزودنــی 
باکتریایــی ســبب کاهــش تولیــد پســاب و افزایــش در مــاده خشــک ســیالژ نســبت بــه تیمــار شــاهد شــدند )P < 0/05(. افــزودن 
پــودر آب پنیــر بــه علوفــه ذرت ســیلوئی ســبب افزایــش غلظــت پروتئیــن خــام و کاهــش غلظــت الیــاف در ســیالژ گردیــد 0/05 > 
P. افزودنــی اللســیل باعــث کاهــش pH ســیالژ ذرت شــد )P < 0/05(. مخلــوط افزودنــی میکروبــی و پــری بیوتیکــی کمتریــن میــزان 

Email:hamidmhz@tabrizu.ac.ir

ــر  ــی ب ــری بیوتیک ــی و پ ــی باکتریای ــر افزودن اث
پروفایــل تخمیــر و تجزیــه پذیــری شــکمبه ای 

ــیال ژ ذرت  ــذی س ــواد مغ م
نویسنده مسئول :دکتر حمید محمد زاده 

Lalsil Fresh

استادیار گروه علو م دامی - دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

اســیدهای چــرب فــرار و ازت آمونیاکــی را بــه خــود 
اختصــاص دادنــد)P < 0/05(. تیمــار پــودر آب پنیــر 
ــش  ــری بخ ــه پذی ــی دار تجزی ــش معن ــبب افزای س
محلــول، بخــش کنــد تجزیــه و ثابــت نــرخ تجزیــه 
گردیــد)P < 0/05(. افزودنــی باکتریایــی نیــز ســبب 
ــک  ــاده خش ــدن م ــد ش ــت ناپدی ــش قابلی افزای

ســیالژ ذرت شــد. 

ــان داد  ــش نش ــج آزمای ــی :نتای ــری نهای ــه گی نتیج
ــود ارزش  ــبب بهب ــد س ــر میتوان ــودر آب پنی ــه پ ک
ــه  ــرخ نجزی ــم و ن ــت هض ــش قابلی ــه ای، افزای تغذی
ــی  ــن افزودن ــردد .همچنی ــیالژ ذرت گ ــری س پذی
ــود  ــب بهب ــریع pH موج ــش س ــا کاه ــی ب باکتریای

ــردد. ــی- گ ــه م ــیالژ حاصل ــت س کیفی

ــی،  ــی میکروب ــیالژ ذرت، افزودن ــدی :س واژگان کلی
افزودنــی پــری بیوتیــک، الکتوباســیلوس بوکنــری، 

ــری شــکمبه ای ــه پذی ــر، تجزی ــل تخمی پروفای

مقدمه:

ــه  ــه علوف ــت ک ــی اس ــردن روش متداول ــیلو ک س
ــی هــوازی و اســیدی  مرطــوب را در یــک محیــط ب
ــد و  حفــظ و ذخیــره ســازی مــی کنــد) مــک دونال
همــکاران1991 (. بــه بیــان دیگــر، یکــی از روشــهای 
ــه  ــه علوف ــل از اینک ــه قب ــازاد علوف ــداری م نگه
خیلــی بالــغ شــود، تهیــه ســیالژ) اســیدی کــردن 
ــکاران1393(.  ــوروش و هم ــد )خ ــی باش ــط (م محی
ــل ارزش  ــه دلی ــده ب ــیلو ش ــه س ــتفاده از علوف اس
غذائــی بــاال، حفــظ ویتامینهــا و ... بــه روش خشــک 
کــردن کــه ســبب تلفــات بــاالی مــواد مغــذی بــه 
ویــژه در بخــش پروتئینــی مــی شــود، برتــری دارد 

ــی 1287(. )قورچ

ــط  ــر توس ــه تخمی ــر پای ــردن ب ــیلو ک ــاس س اس
ــت  ــه تح ــد ک ــیدالکتیک میباش ــای اس ــری ه باکت
شــرایط بــی هــوازی قندهــا را بــه اســیدها) 

ــر  ــد .تخمی ــل میکنن ــیدالکتیک (تبدی ــًا اس عمدت
بــی هــوازی در ســیلو باعــث ایجــاد محیــط 
ــی  ــر( م ــن ت ــی پایی ــدود4  و حت ــیدی ) pH ح اس
شــود )محمــدزاده 130(. عــالوه بــر آن هــدف از بــی 
ــت  ــه فعالی ــت از ادام ــیلو ممانع ــردن س ــوازی ک ه
ــواد  ــا م ــت ت ــوازی اس ــی ه ــای ب ــای باکتریه ه
ــتفاده،  ــل اس ــر قاب ــای غی ــرآورده ه ــه ف ــذی ب مغ
ــود.  ــل نش ــرای دام تبدی ــمی ب ــی و س ــر خوراک غی
بــه عــالوه فشــرده کــردن مــواد ســیلویی و تخلیــه 
هــوا در ســیلو کــردن باعــث مــی شــود کــه مــواد 
ــای  ــری ه ــط باکت ــه توس ــود در علوف ــدی موج قن
مفیــد بــه اســیدالکتیک تبدیــل شــده و از فعالیــت 
میکروارگانیــزم هــای بــی هــوازی غیــر مفیــد نیــز 
ــکاران 1393(. در  ــوروش و هم ــود) خ ــری ش جلوگی
ــوع  ــدت و ن ــی ) ش ــرات بیولوژیک ــل اث ــت تقاب نهای
ــردن و  ــر ک ــت پ ــی) مدیری ــر (و تکنولوژیک تخمی
ــه  ــیلوکردن علوف ــل س ــول مراح ــردن(در ط فش
ــی  ــخص م ــده را مش ــد ش ــیالژ تولی ــت س کیفی

ــکاران 1991(. ــد و هم ــک دونال ــد )م نمای

گیــاه کامــل ذرت بــه دلیــل ارزش غذایــی و 

ــوب،  ــی خ ــوش خوراک ــاال، خ ــرژی ب ــوای ان محت
مقــدار بــاالی تولیــد در هکتــار و ویژگیهــای 
مناســب بــرای ســیلو کــردن عمــده تریــن علوفــه 
ای اســت، کــه بــرای تهیــه ســیالژ مــورد اســتفاده 
قــرار میگیــرد )خــوروش و همــکاران 1393(. ســیالژ 
ــادی  ــیار زی ــر بس ــودن مقادی ــل دارا ب ــه دلی ذرت ب
کربوهیــدرات قابــل تخمیــر، ظرفیــت بافــری 
پاییــن و جمعیــت بــاالی الکتوباســیلوس هــا یکــی 
ــیلو  ــرای س ــان ب ــن گیاه ــب تری ــن و مناس از بهتری
و  جانســون  1993؛  )هندرســون  کــردن اســت 
همــکاران 1967؛ لوپــز و همــکاران 1995؛ اســتاک و 
همــکاران 1994؛ خــوروش و همــکاران و محمــدزاده 

و همــکاران 1393(.

ــول در آب  ــای محل ــدرات ه ــی کربوهی ــش اصل بخ
ذرت از ســاکارز، گلوکــز و فروکتــوز تشــکیل شــده 
اســت. قندهــای محلــول در آب عمــده تریــن 
ــود در  ــاختمانی موج ــر س ــای غی ــدرات ه کربوهی
ــا  ــتند ام ــی هس ــد رویش ــول دوره رش ذرت در ط
مقــدار آنهــا بعــد از لقــاح کاهــش یافتــه و در طــول 
ــه  ــو دان ــد و نم ــه رش ــه مرحل ــدی ک ــه ی بع مرحل
ــذا  ــد .ل هاســت، میــزان نشاســته افزایــش مــی یاب
ــوغ  ــش بل ــا افزای ــا، ب ــه ه ــکیل دان ــل از تش ــا قب ت
ــش  ــر آن افزای ــک و فیب ــاده خش ــزان م ذرت می
ــل  ــه دلی ــا ب ــه ه ــکیل دان ــا تش ــا ب ــد .ام ــی یاب م
ــاه ذرت،  ــده در گی ــره ش ــته ذخی ــش نشاس افزای
ــی  ــش م ــلولی کاه ــواره س ــات دی ــت ترکیب غلظ

ــکاران 1393(. ــوروش و هم ــد )خ یاب

ــاس  ــن اس ــر ای ــی ب ــرح پژوهش ــن ط ــه ای فرضی
ــی  ــری بیوتیک ــی و پ ــای میکروب ــه افزودنیه ــود ک ب
ــا افزایــش ســرعت تخمیــر موجــب افــت ســریع  ب
ــده و  ــیالژ ذرت ش ــه ای س ــظ ارزش تغذی  pHو حف
ترکیــب شــیمیایی و پروفایــل تخمیــری ســیالژ ذرت 

ــند. ــی بخش ــود م را بهب

مواد و روش ها

ــاًل  ــاری کام ــرح آم ــکل ط ــه ش ــه ب ــن مطالع ای
تصادفــی بــا 4 تیمــار و 3 تکــرار در هــر تیمــار اجــرا 
ــه  ــه دان ــه ای در مرحل ــدا ذرت علوف ــد .در ابت گردی
خمیــری) حــدود 20 درصــد مــاده خشک(برداشــت 
و ســپس توســط چاپــر بــه قطعــات 3 تــا 5 ســانتی 
ــب  ــه ترتی ــا 4 ب ــای 1 ت ــد. تیماره ــرد ش ــری خ مت
شــامل 1( ســیالژ ذرت شــاهد، 2( ســیالژ ذرت تیمــار 
شــده بــا پــودر آب پنیــر )یــک درصــد یــا 10 کیلــو 
بــر تــن(، 3( ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا افزودنــی 
ــاوی  ــاری Lalsil Fresh )ح ــام تج ــا ن ــی ب باکتریای
 CFU باکتــری الکتوباســیلوس بوکنــری( بــه میــزان
ــازه و 4(  ــه ی ت ــرم علوف ــر گ ــه ازای ه 6 10×1/8 ب

ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا پــودر آب پنیــر )یــک 
ــه  ــی )CFU 6 10×1/8 ب ــی باکتریای ــد( و افزودن درص
ازای هــر گــرم علوفــه تــازه( بودنــد. اضافــه کــردن 
ــه  ــه علوف ــی ب ــی باکتریای ــر و افزودن ــودر آب پنی پ
ســیلویی بــه روش اســپری کــردن انجــام شــد .الزم 
ــه گــروه شــاهد نیــز همــان  ــه ذکــر اســت کــه ب ب
ــیلویی در  ــواد س ــد .م ــه ش ــر اضاف ــدار آب مقط مق

ــی4     ــت تقریب ــا ظرفی ــگاهی ب ــیلوهای آزمایش س
ــیلوها  ــدند .س ــر ش ــیلویی پ ــه ذرت س ــو علوف کیل
بعــد از 90 روز نگهــداری در محیطــی خشــک و 
ــدند.  ــاز ش ــاق، ب ــای ات ــاب و در دم ــور آفت دور از ن
  pH،ــری ــای تخمی ــنجه ه ــق فراس ــن تحقی در ای
ــول  ــاف نامحل ــام، الی ــن خ ــک، پروتیی ــاده خش ، م
ــکمبه ای  ــری ش ــه پذی ــی و تجزی ــوینده خنث درش

مــواد مغــذی ســیالژ ذرت انــدازه گیــری شــد.

آنالیز تقریبی

پــس از اتمــام دوره ســیلو کــردن، ســیلوها توزیــن 
ــت  ــا جه ــری از آنه ــه گی ــدند و نمون ــده و بازش ش
ــت.  ــورت گرف ــگاهی ص ــای آزمایش ــام آنالیزه انج
مــاده خشــک و پروتئیــن خــام بــا روش ذکــر شــده 
ــدال  ــیله میکروکل ــه وس ــال 2002 و ب در AOAC س
تعییــن گردیــد .الیــاف نامحلــول در شــوینده 
خنثــی )NDF( و الیــاف نامحلــول در شــوینده 
اســیدی  )ADF(بــا روش ون سوســت انــدازه گیــری 

ــکاران1991(. ــت و هم ــدند )ون سوس ش

تهیه عصاره سیالژ

مقــدار 30 گــرم نمونــه در داخــل یــک مخلــوط کــن 
ریختــه و بــه میــزان 270 ســی ســی آب مقطــر بــه 
ــدت  ــه م ــیالژ ب ــوط آب و س ــد .مخل ــه ش آن اضاف
ــده از  ــاد ش ــوط ایج ــدند. مخل ــوط ش ــه مخل 1 دقیق
ــاره  ــد .عص ــور داده ش ــه، عب ــل دو الی ــه ملم پارچ
صــاف شــده جهــت تعییــن pH ، اســیدهای چــرب 
فــرار، اســید الکتیــک، نیتــروژن آمونیاکــی و 
کربوهیــدرات محلــول مــورد اســتفاده قــرار گرفــت 

ــد زاده 1390(. )محم

اندازه گیری اسیدهای چرب فرار

ــیالژ  ــرار س ــرب ف ــیدهای چ ــری کل اس ــدازه گی ان
  MARKHAMاســتفاده از دســتگاه ذرت بــا 
ــه تقطیــر و تیتراســیون انجــام   STILLدر دو مرحل
ــع  ــر مای ــی لیت ــر  5میل ــه تقطی ــت .در مرحل گرف
ــر  ــا 10میلیلیت ــراه ب ــده هم ــع آوری ش ــکمبه جم ش
مایــع شــکمبه جمــع آوری شــده همــراه بــا 
بــه   )MgSO4 + H2SO4(  ســولفوریک غلیــظ
ــل  ــارات حاص ــد و بخ ــق ش ــر تزری ــتگاه تقطی دس
پــس از تقطیــر جمــع آوری شــده )حــدود 50 
ــا افــزودن معــرف فنــل  میلــی لیتــر( و بالفاصلــه ب
فتالئیــن، بــا ســود 0/05 نرمــال تیتراســیون صــورت 

ــام1942(. ــت )مارخ گرف

اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی

ــروژن آمونیاکــی ســیالژ  ــزان نیت ــن می جهــت تعیی
ــتفاده  ــگ )1980( اس ــک و کن ذرت از روش برودری
شــد .مقــدار 0/05 گــرم نمونــه یــا محلــول 
اســتاندارد را بــا 2/5 میلــی لیتــر فنــول و 2 میلــی 
لیتــر محلــول هیپوکلریــت ترکیــب و در دمــای 95 
ــرده  ــه ک ــه انکوب ــرای 5 دقیق ــانتیگراد ب ــه س درج
ــا  ــه ه ــذب نمون ــزان ج ــدن می ــک ش ــس از خن و پ
توســط اســپکتوفتومتر در طــول مــوج 630 نانومتــر 

ــد. قرائت ش
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اندازه گیری اسیدالکتیک

ــیالژ  ــک س ــید الکتی ــزان اس ــن می ــت تعیی جه
ــتفاده  ــکاران )1999( اس ــا و هم ذرت از روش جوزف
ــه 10 گــرم  شــد. مقــدار 90 ســی ســی آب مقطــر ب
ــه مــدت 2دقیقــه  ــازه اضافــه شــده و ب از ســیالژ ت
ــه در  ــدت 10 دقیق ــه م ــپس ب ــد .س ــکان داده ش ت
2000 دور در دقیقــه ســانتریفیوژ شــد .ســپس مایــع 
باالیــی بــه نســبت 1 بــه 20 رقیــق شــده و 0/7 ســی 
ــید  ــی اس ــده و 3 سیس ــق ش ــع رقی ــی از مای س
ســولفوریک خالــص و 50 میکرولیتــر ســولفات مــس 
5 آبــه و 100 میکرولیتــر از پاراهیدروکســی بــی 
ــه آزمایــش مخلــوط شــد .پــس  فنیــل در یــک لول
از ســرد شــدن، میــزان جــذب نمونــه هــا در طــول 
مــوج 570 نانومتــر بوســیله دســتگاه اســپکتوفتومتر 

ــکاران 1999(. ــا و هم ــد )جوزف ــت گردی قرائ

اندازه گیری کربوهیدرات محلول 

جهــت انــدازه گیــری کربوهیــدرات محلــول از روش 
دوبیــوس و همــکاران )1956( اســتفاده شــد. 10 
ــر  ــی آب مقط ــی س ــازه در 90 س ــیالژ ت ــرم از س گ
ریختــه شــده و بــه مــدت 2 دقیقه تــکان داده شــد. 
ــه مــدت10  دقیقــه در 2000 دور در دقیقــه  ســپس ب
ســانتریفیوژ شــد .مایــع باالیــی بــه نســبت 1 بــه 10 
ــده  ــق ش ــع رقی ــی از مای ــی س ــده و 1 س ــق ش رقی
ــید  ــی اس ــی س ــر و5 س ــی آب مقط ــک سیس ــا ی ب
ســولفوریک خالص و 0/15 ســی ســی فنــل 80 درصد 
وزنــی در یــک لولــه آزمایــش مخلــوط شــد .پــس از 
ــول  ــا در ط ــه ه ــذب نمون ــزان ج ــدن می ــرد ش س
مــوج470 نانومتــر بوســیله دســتگاه اســپکتوفتومتر 

ــکاران 1956(. ــوس و هم ــد )دوبی ــت گردی قرائ

تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی

ــکمبه ای  ــری ش ــه پذی ــن تجزی ــور تعیی ــه منظ ب
ــم آن از روش  ــک هض ــی کنتی ــیالژ ذرت و بررس س
ــکوف و  ــد )ارس ــتفاده ش ــی اس ــای نایلون ــه ه کیس
ــفند  ــن روش از 3 رأس گوس ــد 1979(. در ای مکدونال
نــر نــژاد قــزل داراری فیســتوالی شــکمبه ای 
اســتفاده شــد. هریــک از ایــن گوســفندها در یــک 
ــی  ــره غذای ــا جی ــه و ب ــرار گرفت ــرادی ق ــس انف باک
 )1985(  NRCدر حــد نگهــداری و طبــق پیشــنهاد
)حــاوی 60 درصــد علوفــه و 40 درصــد کنســتانتره( 
ــی  ــواد خوراک ــدند .م ــه ش ــار در روز تغذی و دو ب
ــیاب  ــری آس ــی مت ــال 2 میل ــا غرب ــیابی ب ــا آس ب
گشــته و بــه مقــدار 5 گــرم از آن در کیســه هایــی 
ــاد  ــه ابع ــی، ب ــتر مصنوع ــی اس ــاف پل ــس الی از جن
12×6 ســانتی متــر مربــع قــرار داده شــد. بــرای هــر 
تیمــار در هــر ســاعت 6 تکــرار تهیه شــد بــه طوری 
کــه بــرای هــر ســاعت انکوباســیون، درون شــکمبه 
ــس از  ــد. پ ــرار داده ش ــه ق ــفند 2 کیس ــر گوس ه
ــای 0، 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48 و 72  ــان ه زم
ســاعت انکوباســیون، کیســه هــا از شــکمبه خــارج 
و جهــت جلوگیــری از فعالیــت میکروبــی بالفاصلــه 
ــا آب ســرد شســته شــدند .کیســه هــای شســته  ب
ــه  ــای 60 درج ــاعت در دم ــدت 24 س ــه م ــده ب ش
ــاعت در  ــدت 24 س ــه م ــپس ب ــراد و س ــانتی گ س
ــرار داده  ــراد در آون ق ــانتی گ ــه س ــای 105 درج دم
ــن  ــروج از آون توزی ــد از خ ــا بع ــه ه ــدند .کیس ش
ــن  ــک، پروتئی ــاده خش ــزان م ــپس می ــدند و س ش
خــام، الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و الیــاف 
نامحلــول در شــینده اســیدی آنهــا تعییــن گردیــد.

نتایج و بحث

اثــرات ثابــت و متقابــل افزودنیهــای پــری بیوتیکــی 
ــیالژ ذرت  ــیمیایی س ــب ش ــر ترکی ــی ب و باکتریای

ــیالژهای دارای  ــت .س ــده اس ــدول 1 آورده ش در ج
افزودنــی پــری بیوتیکــی )پــودر آب پنیــر( غلظــت 
مــاده خشــک بیشــتری نســبت بــه ســایر ســیالژها 
ــح  ــیالژهای تلقی ــن س ــتند )P < 0/05(. همچنی داش
ــاده  ــت م ــز غلظ ــی نی ــی باکتریای ــا افزودن ــده ب ش
ــیالژها از  ــه س ــه بقی ــبت ب ــتری نس ــک بیش خش
ــان  ــر نش ــن ام ــد  )P < 0/05(. ای ــان دادن ــود نش خ
میدهــد کــه اتــالف مــواد مغــذی در فرآینــد ســیلو 
کــردن در نتیجــه اضافــه کــردن افزودنیهــای پــودر 
ــی  ــذا بازیاب ــه و ل ــش یافت ــیل کاه ــر و اللس آب پنی

مــاده خشــک در ســیالژها بیشــتر شــده اســت.

نشــان داده شــده اســت کــه در صورتــی کــه 
قابــل حــل در آب گیــاه  هــای  کربوهیــدرات 
ــده  ــد ش ــیدهای تولی ــد، اس ــی باش ــیلوئی کاف س
ــانند  ــی رس ــر م ــن ت ــا پایی ــه4 ی ــیالژ را ب  pHس
کــه در ایــن حالــت بســته بــه میــزان مــاده خشــک 
گیــاه از فعالیــت هــای بیشــتر تخمیــری جلوگیــری 
ــده و  ــدار مان ــورت پای ــه ص ــیالژ ب ــود و س ــی ش م
ــرچ، 1990(. در  ــد )چ ــی کن ــر نم ــات آن تغیی ترکیب
نتیجــه تولیــد اســیدها و کاهــش pH ســیالژ، رشــد 
میکروارگانیســم هــای فاســد کننــده ســیلو متوقــف 
مــی شــود )کانــک 2000(. برخــالف پــودر آب پنیــر، 
ــیلوس  ــی الکتوباس ــی باکتریای ــتفاده از افزودن اس
بوکنــری بدلیــل اضافــه شــدن جمعیــت باکتریهــای 
ــرخ  ــه ســیالژ و افزایــش ن ــد اســید الکتیــک ب مول
تخمیــر ســبب کاهــشP < 0/05(  pH( در ســیالژهای 
ــدول 2(. ــد )ج ــی ش ــن افزودن ــده ای ــت کنن دریاف

ــه علوفــه ذرت ســیلوئی  افــزودن پــودر آب پنیــر ب
در میــزان الیــاف   )P  <  0/05( ســبب کاهــش 
ــیالژ  ــی )NDF( در س ــوینده خنث ــول در ش نامحل
ــد  ــد )جــدول 1( کــه ایــن امــر مــی توان ذرت گردی
بدلیــل افزایــش قنــد محلــول ) از طریــق پــودر آب 

پنبــر( در ایــن ســیالژها باشــد .در مقابــل، افزودنــی 
باکتریایــی الکتوباســیلوس بوکنــری باعــث افزایــش 
عــددی در میــزان  NDFســیالژ ذرت شــد .ایــن امر 
احتمــاالً بــه دلیــل مصــرف شــدن بیشــتر قندهــای 
محلــول علوفــه در اثــر افزایــش نــرخ تخمیــر اســت 
کــه ســبب افزایــش در غلظــت الیــاف ســیالژ ذرت 

ــکاران 1393(. ــدزاده و هم ــت ) محم ــده اس گردی

ــام  ــن خ ــد پروتئی ــردن درص ــیلو ک ــی س در ط
تیمارهــای تلقیــح شــده بــا اللســیل کاهــش نشــان 
ــس از90   ــه پ ــیالژهایی ک ــه س ــوری ک ــه ط داد ب
ــه داشــتن  ــل ب ــاز شــدند، تمای روز ســیلو کــردن ب
پروتئیــن خــام کمتــری بودنــد کــه بــا یافتــه هــای 
ــری  ســایر محققیــن مطابقــت دارد )روغنــی و ضمی
ــه ذرت  ــه علوف ــر ب ــودر آب پنی ــزودن پ 2009(. اف
ــام )0/05 >  ــن خ ــزان پروتئی ــش در می ــبب افزای س
ــدول 1(  ــد )ج ــاهد گردی ــار ش ــه تیم ــبت ب P( نس
ــر  ــت باالت ــل غلظ ــه دلی ــاال ب ــر احتم ــن ام ــه ای ک
ــه  ــبت ب ــر نس ــودر آب پنی ــام در پ ــن خ پروتئی

 .)P < 0/05( ــد ــیلوئی میباش ــه ذرت س علوف

خصوصیات تخمیری سیالژ ذرت

اضافــه نمــودن پــودر آب پنیــر بــه ســیالژ 
ــزان  ــی در می ــل توجه ــش قاب ــب افزای ذرت موج
کربوهیــدرات محلــول نســبت بــه تیمارهــای فاقــد 
ــش  ــدول 2(. در آزمای ــد )ج ــر گردی ــودر آب پنی پ
هاشــم زاده و همــکاران )2014( و اســدی و همــکاران 
)1383( نیــز اســتفاده از یــک منبــع کربوهیدراتــی 
ماننــد مــالس ســبب افزایــش کربوهیــدرات محلــول 
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــاهد گردی ــار ش ــه تیم ــبت ب نس
ــیلوس  ــی الکتوباس ــی باکتریای ــتفاده از افزودن اس
ــر  ــری ب ــیالژ ذرت تاثی ــح س ــت تلقی ــری جه بوکن
ــل  ــیالژهای حاص ــول س ــدرات محل ــت کربوهی غلظ
دریهیــوس و همــکاران   .)2 )جــدول  نداشــت 
ــری را  ــی بوکن ــی باکتریای ــر افزودن ــه اث )2001( ک
ــه همــراه باکتریهــای تخمیرکننــده  ــه تنهایــی و ب ب
ــک دوره 90 روزه  ــف در ی ــطوح مختل ــن در س همگ
ــاله  ــد س ــاودار چن ــه چ ــر روی علوف ــیلویی ب س
ــزان  ــش در می ــد، کاه ــرار دادن ــش ق ــورد آزمای م
ــیلوس  ــار الکتوباس ــول در تیم ــدرات محل کربوهی
ــزارش  ــاهد گ ــار ش ــه تیم ــبت ب ــری را نس بوکن
نمودنــد .رنجــت و کانــگ )2000( کــه تاثیــر افزودنــی 
ــطوح  ــری را در س ــیلوس بوکن ــی الکتوباس باکتریای
مختلــف بــر روی ســیالژ ذرت مــورد بررســی قــرار 
ــد، کاهــش در میــزان کربوهیــدرات محلــول را  دادن
در ســطح باالتــر افزودنــی بوکنــری تــا نصــف تیمــار 
شــاهد گــزارش نمودنــد امــا در ســطوح پاییــن تــر 
الکتوباســیلوس بوکنــری تغییــرات معنــی داری 
ــد .همچنیــن نتایــج ایــن آزمایــش  مشــاهده نکردن
ــکاران  ــتر و هم ــک آلیس ــات م ــج آزمایش ــا نتای ب
)1998(، کانــگ و همــکاران )2003( کــه اثــرات 
افزودنــی باکتریایــی الکتوباســیلوس بوکنــری را بــر 
ــی  ــورد بررس ــاوت م ــای متف ــه ه ــیالژ علوف روی س
قــرار دادنــد، مطابقــت داشــت .هیــچ اثــر متقابلــی 
ــدرات  ــت کربوهی ــر غلظ ــی ب ــن دو افزودن ــن ای بی

ــدول 2(. ــت )ج ــود نداش ــا وج ــیالژ ه ــول س محل

ــای  ــرار در تیماره ــرب ف ــیدهای چ ــت کل اس غلظ
ــای  ــه تیماره ــبت ب ــی نس ــی باکتریای دارای افزودن
ــت  ــش )P < 0/05( یاف ــی کاه ــن افزودن ــد ای فاق
ــا 14 نــوع  )جــدول 2(. در آزمایــش فیلیــا )2007(  ب
ــر روی علوفــه یونجــه چیــن  ــی باکتریایــی ب افزودن
اول تمامــی افزودنــی هــا ســبب افزایــش اســیدهای 
چــرب فــرار گردیــد .نتایــج ایــن آزمایــش همچنین 
بــا نتایــج کلیــن اشــمیت و کانــگ )2006(؛ داوســون 
ــکاران  ــتر و هم ــک آلیس ــکاران )1998( و م و هم
ــودن غلظــت  ــر ب ــق نداشــت .پائیــن ت )1998( تطاب
ــده  ــت کنن ــار دریاف ــرار در تیم ــرب ف ــیدهای چ اس
ــن  ــریعتر pH در ای ــت س ــل اف ــه دلی ــیل ب اللس
ســیالژها مــی باشــد کــه موجــب ممانعــت از فعالیت 
کننــده اســیدهای  میکروارگانیســمهای تولیــد 
ــن  ــردد .همچنی ــی گ ــیالژ م ــرار در س ــرب ف چ
غلظــت کل اســیدهای چــرب فــرار در تیمارهایــی با 
افزودنــی پــری بیوتکــی نیــز نســبت بــه تیمارهــای 
ــان  ــش )P < 0/05( نش ــی کاه ــن افزودن ــد ای فاق
ــای  ــریعترpH  در روزه ــت س ــل آن اف ــه دلی داد ک
ــت از  ــل ممانع ــه بدلی ــت ک ــر اس ــس از تخمی اول پ
فعالیــت میکروارگانیســم هــای مضــر ســیالژ، تولیــد 
ــرار را کاهــش  ــی مثــل اســیدهای چــرب ف ترکیبات
مــی دهــد .بــا ایــن حــال در آزمایــش هاشــم زاده و 
همــکاران )2014( افــزودن مــالس بــه علوفــه یونجــه 
بــه عنــوان منبــع کربوهیدراتــی ســبب افزایــش در 
ــا  ــد کــه ب ــرار گردی میــزان کل اســیدهای چــرب ف
نتایــج ارائــه شــده در ایــن آزمایــش کــه اســتفاده از 
منبــع کربوهیدراتــی پــودر آب پنیــر ســبب کاهــش 
اســیدهای چــرب فــرار گردیــد، مطابقــت نداشــت. 
ــرار در  ــرب ف ــیدهای چ ــزان کل اس ــش در می افزای
تحقیقــات ســایر محققــان ماننــد آکســو و همــکاران 
)2006(؛ اســالم و همــکاران، )2001( و ولفــورد )1990( 
ــر روی  ــی را ب ــف کربوهیدرات ــع مختل ــر مناب ــه اث ک
ــز  ــد، نی ــی کردن ــاوت بررس ــای متف ــیالژ علوفهه س
گــزارش گردیــده اســت .دلیــل اختــالف نتایــج ایــن 
ــای  ــوع قنده ــه ن ــر ب ــق حاض ــا تحقی ــن ب محققی
ــان  ــردد .نش ــی گ ــف برم ــع مختل ــود در مناب موج
ــوز  ــل فروکت ــی مث ــه قندهای ــت ک ــده اس داده ش
باعــث افزایــش فعالیــت باکتریهــای تولیــد کننــده 
اســید الکتیــک بــا تخمیــر ناهمگــن مــی شــود کــه 
در کنــار تولیــد اســید الکتیــک، اســیدهای چــرب 
فــرار را نیــز تولیــد مــی کننــد .درحالــی کــه قنــد 
موجــود در پــودر آب پنیــر از نــوع الکتــوز اســت که 
فعالیــت باکتریهــای تولیــد کننــده اســید الکتیــک 
بــا تخمیــر همگــن را تحریــک کــرده و لــذا از تولیــد 

ــرار ممانعــت مــی کنــد. اســیدهای چــرب ف

اضافــه کــردن پــودر آب پنیــر بــر غلظــت الکتــات 
ســیالژها تفــاوت معنــی داری نداشــت)جدول 2(. اما 
افزودنــی باکتریایــی ســبب کاهــش غلظــت الکتــات 
)P < 0/05( در ســیالژها شــد. تعــداد بیشــتر باکتری 
هــای اســید الکتیــک در ســیالژهای تلقیــح شــده 
موجــب مــی شــود کــه در مراحــل نهایــی تخمیــر 

الکتــات را مصــرف کــرده و در نهایــت باعــث کاهش 
ــد  ــوند )مکدونال ــیالژها میش ــن س ــات در ای الکت
1991(. امــا فیلیــا )2003( مقادیــر باالتــری از اســید 
ــوط  ــا مخل ــده ب ــح ش ــیالژ تلقی ــک را در س الکتی
الکتوباســیلوس پالنتــاروم و الکتوباســیلوس بوکنری 
گــزارش کــرد .دلیــل ایــن امــر احتمــاال بــه همــراه 
بــودن الکتوباســیلوس پالنتــاروم بــا الکتوباســیلوس 
ــش  ــه کاه ــت ک ــوده اس ــق ب ــری در آن تحقی بوکن
ــا  ــری را ب ــیلوس بوکن ــط الکتوباس ــات توس در الکت
تولیــد دوبــاره آن توســط الکتوباســیلوس پالنتــاروم 

ــران نموده اســت.  جب

غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی ســیالژهای ذرت تیمــار 
شــده بــا افزودنــی پــری بیوتیکــی پــودر آب پنیــر 
ــود  ــر ب ــودر آب پنی ــد پ ــای فاق ــیالژ ه ــر از س کمت
ــه  ــل اولی ــریع pH در مراح ــت س ــدول2(. اف )ج
ــا  ــده ب ــح ش ــیالژهای تلقی ــردن در س ــیلو ک س
ــد جلــوی فعالیــت  ــی پروبیوتیکــی مــی توان افزودن
ــرد   ــازی آنزیمهــای گیاهــی و باکتریهــا را بگی پروتئ
و  زهیرالدینــی  1999؛  همــکاران  و  دریهیــوس   (
همــکاران 2004 و محمــدزاده و همــکاران 1391(. 
ــیالژهای  ــی س ــروژن آمونیاک ــت نیت ــن غلظ همچنی
ــودر  ــی پ ــی میکروب ــا افزودن ــده ب ــح ش ذرت تلقی
ــده  ــح نش ــای تلقی ــیالژ ه ــر از س ــر کمت آب پنی
بــود )جــدول2(. نشــان داده شــده اســت کــه افــت 
ســریع pH در مراحــل اولیــه ســیلو کــردن در 
ــی  ــی میکروب ــا افزودن ــده ب ــح ش ــیالژهای تلقی س
ــید  ــای اس ــری ه ــتر باکت ــداد بیش ــل تع ــه دلی ب
ــت  ــوی فعالی ــد جل ــود در آن میتوان ــک موج الکتی
پروتئــازی آنزیــم هــای گیاهــی و باکتریهــا را 
ــی  ــکاران 1996 ؛ زهیرالدین ــرگ و هم ــرد) وینب بگی
ــکاران 1391 (.  ــدزاده و هم ــکاران 2004 و محم و هم
فیلیــا )2003( و دریهیــوس و همــکاران )1999( نیــز 
ــی در  ــروژن آمونیاک ــطح نیت ــه س ــد ک ــان دادن نش
ــی  ــی میکروب ــا افزودن ــده ب ــح ش ــیالژ ذرت تلقی س
ــاروم و الکتوباســیلوس  حــاوی الکتوباســیلوس پالنت
ــا  ــود. ب ــح نشــده ب ــروه تلقی ــر از گ ــری پایینت بوکن
ایــن حــال هیگنبوتــام و همــکاران ( 1998 ) تفاوتــی 
ــی و شــاهد در  ــی میکروب بیــن ســیالژ دارای افزودن
ــد. ــاهده نکردن ــی مش ــروژن آمونیاک ــوای نیت محت

تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی

ــه علوفــه ذرت ســیلوئی  افــزودن پــودر آب پنیــر ب
تاثیــری بــر قابلیــت هضــم مــاده خشــک در ســاعت 
ــا72   ــاعت 2 ت ــا از س ــت ام ــش نداش ــر آزمای صف
ــه تیمــار  قابلیــت هضــم مــاده خشــک را نســبت ب
ــش در  ــن افزای ــش داد )P < 0/05(. ای ــاهد افزای ش
قابلیــت هضــم مــواد مغــذی در تیمارهــای دریافــت 
ــر  ــت باالت ــل غلظ ــه دلی ــر ب ــودر آب پنی ــده پ کنن
ــت  ــام، غلظ ــن خ ــول و پروتئی ــدرات محل کربوهی
ــط  ــاف در محی ــبی الی ــه نس ــاف و تجزی ــن الی پائی
ــی  ــال منطق ــار کام ــن تیم ــیالژ در ای ــیدی س اس
ــری 2009 ( .در  ــی و ضمی ــد )روغن ــر میرس ــه نظ ب
مطالعــه علیخانــی و همــکاران )2005( افــزودن 
ــث  ــی باع ــع کربوهیدرات ــوان منب ــه عن ــالس ب م

جدول1 - اثرات افزودنی باکتریایی و پری بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی سیالژ ذرت) درصد از ماده خشک(

Table 1- The effects of bacterial inoculant and prebiotic additive on chemical composition of corn silage )%DM(

جدول -2 اثرات افزودنی باکتریایی و پری بیوتیکی بر پروفایل تخمیری سیالژ ذرت) درصد از ماده خشک(

Table 2- The effects of bacterial inoculant and prebiotic additive on fermentation profile of corn silage )%DM(
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افزایــش 13 درصــدی تجزیــه پذیــری مــاده خشــک 
ــد و  ــالس گردی ــد م ــیالژهای فاق ــه س ــبت ب نس
ــد  ــکان رش ــورت ام ــه ص ــش را ب ــن افزای ــل ای دلی
میکروارگانســیم هــای تجزیــه کننــده دیــواره 
ــودن یــک منبــع  ــه دلیــل در دســترس ب ســلولی ب
ــد.  ــان نمودن ــد بی ــور رش ــوان فاکت ــه عن ــی ب غذای
ــری  ــه پذی ــش تجزی ــه افزای ــد ک ــان کردن ــا بی آنه
در ســیالژهای فــرآوری شــده بــا مــالس بــه دلیــل 
ــن  ــلولوزی بی ــای لیگنوس ــدن پیونده ــته ش شکس
ترکیبــات ســاختمانی و مقــدار کربوهیدراتهــای 
محلــول در ایــن دســته از ســیالژها در اثــر محیــط 

ــد. ــی باش ــیالژ م ــر س ــیدی ت اس

ــریع  ــش س ــزان بخ ــر در می ــودر آب پنی ــزودن پ اف
ــیل  ــد و کل پتانس ــه کن ــا تجزی ــش ب ــه، بخ التجزی
تجزیــه پذیــری ســیالژ ذرت تاثیــری نداشــت )0/05 
> P(. تیمــار پــودر آب پنیــر میــزان تجزیــه پذیــری 
موثــر بیشــتری نســبت بــه تیمــار شــاهد در 
ســرعتهای عبــور مختلــف نشــان داد)P < 0/05( کــه 
ایــن امــر بــه بــاال بــودن عــددی پتانســیل تجزیــه 
و ســرعت تجزیــه پذیــری در تیمــار پــودر آب پنیــر 
نســبت بــه تیمــار کنتــرل بــر مــی گــردد. همانطــور 
ــیل  ــار اللس ــد، تیم ــان میده ــدول ( 3 نش ــه) ج ک
ــاده  ــرای م ــری ب ــری کمت ــه پذی ــرعت تجزی س
ــت )0/05  ــاهد داش ــار ش ــه تیم ــبت ب ــک نس خش
ــه افزایــش بخــش  > P(. افــزودن اللســیل منجــر ب
ــه  ــا پتانســیل تجزی ــه کنــد و کل بخــش ب ــا تجزی ب
ســیالژ ذرت شــد )P < 0/05( کــه ایــن امــر میتوانــد 
بــه ایجــاد محیــط اســیدیتر توســط الکتوباســیلوس 
بوکنــری و هیدرولیــز اســیدی هــم ســلولز برگــردد 
)مــک دونالــد و همــکاران 1991(. همچنیــن افــزودن 
همزمــان الکتوباســیلوس بوکنــری و پــودر آب پنیــر 
منجــر بــه افزایــش بخــش ســریع التجزیــه، بخــش 
بــا تجزیــه کنــد و کل بخــش تجزیــه پذیــر ســیالژ 
ذرت شــد )P < 0/05(. در مجمــوع نتایــج نشــان داد 
کــه افــزودن پــودر آب پنیــر تجزیــه پذیــری موثــر 
ــیل  ــیل پتانس ــیالژ ذرت و اللس ــک س ــاده خش م
ــیالژ ذرت را در  ــک س ــاده خش ــری م ــه پذی تجزی

شــکمبه بهبــود مــی دهنــد.

تجزیه پذیری پروتئین خام سیالژ ذرت

ــه پذیــری شــکمبه ای  ــوط درصــد تجزی نتایــج مرب
پروتئیــن خــام ســیالژ ذرت در )جــدول 5( گــزارش 
شــده اســت .در ســاعت 8 بیشــترین میــزان 
ــودر آب پنیــر  ــه تیمــار پ ــوط ب پروتئیــن خــام مرب
بــود و کمتریــن مقــدار آن را تیمــار شــاهد بــه خــود 
اختصــاص داد .همچنیــن نتایــج افزودنــی میکروبــی 
ــی  ــای پروبیوتیک ــی ه ــوط افزودن ــیل و مخل اللس
ــی دار  ــاهد معن ــار ش ــا تیم ــی ب ــری بیوتیک و پ

.)P < 0/05(ــد نبودن

حــروف غیــر مشــابه در هــر ســتون نشــان دهنــده 
اختــالف معنــی دار در بیــن نمونــه هاســت )0/05 > 

.)P

a: بخــش محلــول، b: بخــش کنــد تجزیــه، c: ثابــت 

نــرخ تجزیــه، K  2: تجزیــه پذیــری موثــر در ســرعت عبــور 2 درصــد در ســاعت، K5: تجزیــه پذیــری موثــر 
در ســرعت عبــور 5 درصــد در ســاعت، : K8 تجزیــه پذیــری موثــر در ســرعت عبــور 8 درصــد در ســاعت

.)P < 0/05( حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار در بین نمونه هاست

ــرعت  ــر در س ــری موث ــه پذی ــه، K  2: تجزی ــرخ تجزی ــت ن ــه، c: ثاب ــد تجزی ــش کن ــول، b: بخ ــش محل a: بخ

ــری  ــه پذی ــاعت، K5: تجزی ــد در س ــور 2 درص عب
  K8،ــاعت ــد در س ــور 5 درص ــرعت عب ــر در س موث
 :تجزیــه پذیــری موثــر در ســرعت عبــور 8 درصــد 

ــاعت در س

در ســاعت 12 آزمایــش بیشــترین مقــدار پروتئیــن 
خــام مربــوط بــه پــودر آب پنیــر و کمتریــن میــزان 
آن را تیمــار شــاهد بــه خــود اختصــاص داد. 
ــی و  ــای پروبیوتیک ــی  ه ــوط افزودن ــن مخل همچنی
ــری  ــیلوس بوکن ــار الکتوباس ــی و تیم ــری بیوتیک پ
ــان  ــی نش ــش اندک ــاهد افزای ــار ش ــه تیم ــبت ب نس
دادنــد کــه معنــی دار نبــود )P < 0/05( و ایــن 
ــت .در  ــه داش ــز ادام ــاعت 36 نی ــا س ــرایط ت ش
ســاعت 48 هیــچ کــدام از تیمارهــای حــاوی پــودر 
آب پنیــر و مخلــوط افزودنــی هــای الکتوباســیلوس 
بوکنــری و پــودر آب پنیــر بــا تیمــار شــاهد 
 .)P < 0/05( تفــاوت معنــی داری نشــان ندادنــد
ــترین  ــر بیش ــودر آب پنی ــار پ ــاعت 72 تیم در س
ــی  ــا افزودن ــاص داد و ب ــود اختص ــه خ ــدار را ب مق
ــی  ــای پروبیوتیک ــی ه ــوط افزودن ــی و مخل میکروب
و پــری بیوتیکــی تفــاوت معنــی داری نشــان نــداد  

.)P  <  0/05(

ــول در  ــاف نامحل ــکمبه ای الی ــری ش ــه پذی تجزی
ــی ــیدی و خنث ــوینده اس ش

اعــداد مربــوط بــه درصــد تجزیــه پذیــری شــکمبه 
ای الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و اســیدی و 
ــه  ــت .در رابط ــده اس ــزارش ش ــداول 7 و 8 گ در ج
ــول  ــاف نامحل ــکمبه ای الی ــری ش ــه پذی ــا تجزی ب
ــاعات 24، 48 و 72  ــی س ــی در ط ــوینده خنث در ش
ســیالژ ذرت، بیشــترین میــزان را تیمــار اللســیل در 
72 ســاعت نشــان داد) جــدول 7 ( .کمتریــن مقــدار 
ــول در  ــاف نامحل ــکمبه ای الی ــری ش ــه پذی تجزی
شــوینده خنثــی در ســیالژ ذرت در طــی 24 ســاعت 
ــدار  ــاص داد. مق ــود اختص ــه خ ــاهد ب ــار ش را تیم
ــیدی ) ADF ( در  ــوینده اس ــول در ش ــاف نامحل الی
ــاهد  ــار ش ــد از تیم ــاعات 24، 48 و 72 بع ــی س ط
ــاعت  ــی 72 س ــیل در ط ــی اللس ــی باکتریای افزودن
بیشــترین مقــدار را بــه خــود اختصــاص داد) 

جــدول ( 8 و کمتریــن میــزان را مخلــوط تیمارهــای 
ــری بیوتیکــی در طــی 24 ســاعت  پروبیوتیکــی و پ

ــان داد. نش

نتیجه گیری کلی

افزودنــی پریبیوتیکــی) پــودر آب پنیــر ( منجــر بــه 
ــای  ــک، کربوهیدراته ــاده خش ــت م ــش غلظ افزای
محلــول، پروتئیــن خــام، اســید الکتیــک و در 
ــیالژ،  ــی س ــش pH نهای ــبب کاه ــل س ــرف مقاب ط
ــاف  ــرار و الی ــرب ف ــیدهای چ ــی، اس ازت آمونیاک
نامحلــول در شــوینده خنثــی و الیــاف نامحلــول در 
شــوینده اســیدی نســبت بــه تیمــار شــاهد گردیــد. 
ــیلوس  ــی الکتوباس ــی پروبیوتیک ــن افزودن همچنی
ــرار،  ــرب ف ــیدهای چ ــش اس ــبب کاه ــری س بوکن
کربوهیــدرات محلــول، پروتئیــن خــام، pH و از 
ــول در  ــاف نامحل ــش الی ــث افزای ــر باع ــوی دیگ س

ــد. ــی گردی ــوینده خنث ش

جدول3 - تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیالژ ذرت در زمانهای مختلف انکوباسیون) درصد(
Table 3- The dry matter degradability of corn silage at different incubation hours

جدول4 - مشخصه های تجزیه پذیری ماده خشک سیالژ ذرت در تیمارهای مختلف آزمایشی
 Table 4- The characteristics of dry matter degradability’s of corn silage in different experimental treatments

جدول6 - مشخصههای تجزیه پذیری پروتئین خام سیالژ ذرت در تیمارهای مختلف آزمایشی
Table 6- The characteristics of crude protein degradability’s of corn silage in different experimental treatments

جدول5 - تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام سیالژ ذرت در زمانهای مختلف انکوباسیون) درصد از پروتئین خام(
Table 5- The crude protein degradability of corn silage at different incubation hours )CP(

جدول8 - درصد تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف نامحلول در شوینده خنثی  ) NDF( سیالژ ذرت )24، 48 و  72ساعت انکوباسیون(
Table 8- The percentage of rumen degradability of neutral detergent fiber of corn silage )24, 48 and 72 h incubation(

جدول 7 درصد تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ) ADF( سیالژ ذرت )24، 48 و  72ساعت انکوباسیون(
Table 7- The percentage of rumen degradability of acid detergent fiber of corn silage )24, 48 and 72 h incubation(
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چکیده
ــا دارا  ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــی باالی ــه از وزن ملکول ــوده ک ــل در آب ب ــل ح ــی قاب ــری پلی فنولیک ــواد پلیم ــی از م ــا، گروه تانن ه
ــا و در  ــا پروتیین ه ــژه ب ــی به وی ــای متنوع ــکیل کمپلکس ه ــت تش ــل، ظرفی ــی فنی ــای هیدروکس ــادی از گروه ه ــمار زی ــودن ش ب
ــا  ــا، از آن ه ــف تانن ه ــدای کش ــند. در ابت ــه را دارا می باش ــیدهای آمین ــزی و اس ــای فل ــا، یون ه ــا کربوهیدرات ه ــر ب ــر کمت مقادی
ــیمیایی در  ــال ش ــاده فع ــک م ــوان ی ــیاری از آن به عن ــات بس ــراً در مطالع ــا اخی ــد ام ــاد می ش ــه ای ی ــد تغذی ــواد ض ــوان م به عن
جهــت دســتکاری و بهبــود فرآینــد تخمیــر شــکمبه ای در برخــی از مــوارد تغذیــه ای اســتفاده شــده اســت و دارای اثراتــی از قبیــل 
ــرد  ــند. کارب ــز می باش ــای متانوژن ــری از فعالیت ه ــخ و جلوگی ــری از نف ــکمبه، جلوگی ــن در ش ــری پروتیی ــه پذی ــرخ تجزی ــش ن کاه
ــا از  ــت. تانن ه ــده اس ــا ش ــی در دام ه ــرد تولیدمثل ــود عملک ــم و بهب ــد پش ــش رش ــدن، افزای ــود وزن ب ــبب بهب ــره، س ــن در جی تان
ــر  ــود را ب ــر خ ــکمبه، اث ــم های ش ــر میکروارگانیس ــتقیم ب ــر مس ــا و تأثی ــار آنزیم ه ــترا، مه ــه سوبس ــی ب ــت دسترس ــق ممانع طری
ــن در  ــرات مفیــد و ســازنده تان ــه اث ــا توجــه ب ــژه پروتییــن خواهنــد گذاشــت. ب قابلیــت هضــم بخش هــای مختلــف خــوراک به وی
نشــخوارکنندگان، در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا تانن هــا و تأثیــر آن در نشــخوارکنندگان بیشــتر مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

Email : phd1388@gmail.com

تانن و نقش آن در تغذیه 
نشخوارکنندگان
دکتر محسن کاظمی
عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی تربت جام

tannic

کلمــات کلیــدی: تانــن، تخمیــر، پروتییــن، شــکمبه، 
رگانیسم میکروا

مقدمه
ــی  ــه گیاه ــای ثانوی ــی از متابولیت ه ــا گروه تانن ه
ــیعی  ــور وس ــه به ط ــوده ک ــا ب ــته فنول ه و از دس
ــواده  در میــان درختــان، درختچه هــا و گیاهــان خان
لگومینــه یافــت می شــود )مــک لئــود، 1974(. 
به دلیــل توانایــی تانن هــا در ایجــاد کمپلکــس 
کربوهیدرات هــا،  قبیــل  از  مختلــف  مــواد  بــا 
پروتئین هــا، پلــی ســاکاریدها، مــواد معدنــی، 
دیــواره ســلولی باکتری هــا و آنزیم هایــی کــه 
نقــش  پروتئین هــا  و  در هضــم کربوهیدارت هــا 
دارنــد، تأثیــر زیــادی بــر بهــره وری مــواد خوراکــی 
ایفــا می کننــد )ون سوســت،1994؛  در دام هــا 
ــای  ــا پروتئین ه ــد ب ــا قادرن ــن ه ــد، 1995(. تان ری
ــده و در  ــب ش ــکمبه ترکی ــط ش ــود در محی موج
ــاي  ــم ه ــه ی آنزی ــا را از تجزی ــت پروتئین ه نهای
ــود،  ــن وج ــا ای ــد، ب ــت نماین ــي محافظ میکروب
ــاختار  ــه س ــن ب ــن و پروتئی ــش تان ــي واکن چگونگ
پروتئیــن و نــوع تانــن مــورد نظــر، بســتگی 
ــت. به نظــر می رســد کــه بیشــتر  خواهــد داش
ــار  ــه سرش ــاد ک ــی زی ــا وزن ملکول ــای ب پروتئین ه
ــا  ــد ب ــتند، قادرن ــن هس ــه پرولی ــید آمین از اس
ــا  ــد. تانن ه ــکیل دهن ــوی تش ــد ق ــا پیون تانن ه
ــت  ــا خاصی ــی ب ــروه فنول ــک گ ــًا دارای ی عمدت
دهندگــی قــوی یــون هیــدروژن بــوده کــه قادرنــد 
موجــود  کربوکســیل  گروه هــای  بــا  به راحتــی 
در پروتییــن، پیونــد برقــرار کننــد، به همیــن 
ــا  ــد ب ــاد پیون ــرای ایج ــا ب ــل تانن ه ــت، تمای عل
پروتیین هــا نســبت بــه ملکول هــای نشاســته 
ــان داده  ــه ای نش ــج مطالع ــد. نتای ــتر می باش بیش
از  تانن هــا  مناســب  ســطوح  از  اســتفاده  کــه 
ــن و  ــري پروتئی ــرخ تجزیه پذی ــش ن ــق کاه طری
دآمیناســیون اســیدهای آمینــه در شــکمبه، موجــب 
ــه  ــده ک ــکمبه ای ش ــاک ش ــد آمونی ــش تولی کاه
متعاقبــًا نیتــروژن اوره اي خــون )BUN( و نیــز دفــع 
نیتــروژن از طریــق ادرار در حیوانــات کاهــش یافــت 
)واگهــرن و همــکاران،1994( از طرفــی تانن هــا 
ــي در  ــن میکروب ــد پروتیی ــش تولی ــه افزای ــادر ب ق
ــوارد  ــیاري از م ــه در بس ــوده، به طوری ک ــکمبه ب ش
بهبــود عملکــرد تولیــدي دام مثــل تولیــد شــیر بــا 
اســتفاده از خوراک هــای دارای تانــن را مربــوط 
ــي  ــن میکروب ــنتز پروتیی ــي س ــود بازده ــه بهب ب
ــن  ــکاران،1974(. همچنی ــس و هم ــد )الرن می دانن
ــا  ــم کربوهیدرات ه ــر هض ــود را ب ــر خ ــا اث تانن ه
اتصــال  از  ممانعــت  طریــق  از  بیشــتر 
ــاي  ــا آنزیم ه ــدن ب ــد ش ــم ها و بان میکروارگانیس
ــته و از  ــلولي گذاش ــواره س ــده ی دی ــه کنن تجزی
آنجــا کــه قــدم اول در تجزیــه مــواد مغــذي، 
ــًا  ــوراک و متعاقب ــلولی خ ــواره س ــه دی ــال ب اتص
ــذي را  ــواد مغ ــه کل م ــد، در نتیج ــم آن می باش هض
تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. مصــرف تانن هــا در 

ــر مصــرف خــوراک، قابلیــت هضــم  ــاال، ب ــر ب مقادی
ــرات  ــت اث ــن اس ــات ممک ــد حیوان ــان تولی و راندم
ــاال  ــاي ب ــه در غلظت ه ــته به طوری ک ــي داش منف
نیــز مي تواننــد باعــث کاهــش دسترســي بــه 
برخــي عناصــر و در نهایــت افــت عملکــرد حیــوان 
شــوند ایــن اثــرات بــه مقــدار و نــوع تانــن مصــرف 
شــده و مقاومــت حیــوان بــه تانــن بســتگي دارد. در 
ــطوح  ــن در س ــتفاده از تان ــورت اس ــه در ص حالي ک
پاییــن، جریــان اســیدهاي آمینــه ضــروري  به ویــژه 
ــش  ــک افزای ــه روده باری ــکمبه ب ــن از ش متیونی
ــوارد  ــه م ــه ب ــا توج ــاری، 1985(. ب ــد )ب می یابن
ذکــر شــده، ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی بیشــتر 
ــه نشــخوارکنندگان، انجــام  ــرات تانن هــا در تغذی اث

ــت. ــده اس ش

تانن و ساختار آن
ــک  ــات پلیمری ــی از ترکیب ــروه ناهمگن ــا، گ تانن ه
ــی  ــروه فنل ــامل 16-12 گ ــه ش ــوده ک ــی ب فنول
و  )لمــی  می باشــد  آروماتیکــی  حلقــه   5-7 و 
همــکاران، 2011(. تانــن اولیــن بــار توســط ســگویین 
ــای  ــاره ه ــود در عص ــواد موج ــف م ــرای توصی ب
گیاهــی بــا هــدف بکارگیــری آن در صنایــع تبدیــل 
ــا  ــد. تانن ه ــد ش ــرم، تولی ــه چ ــات ب ــت حیوان پوس
ــا وزن  ــک ب ــات پلی فنولی ــکل ترکیب ــه ش ــًا ب عمدت
ــوند.  ــد می ش ــان تولی ــف در گیاه ــی مختل مولکول
ــی  ــه قدیم ــک کلم ــن از ی ــالح تان ــن اصط همچنی
ــتر  ــه بیش ــده ک ــه ش ــام tanna گرفت ــی به  ن آلمان
ــن  ــوالً تان ــرد دارد. اص ــوط کارب ــت بل ــرای درخ ب
ــا را در  ــی داده و آن ه ــت دفاع ــان خاصی ــه گیاه ب
ــکی،  ــوری، خش ــه ش ــا از جمل ــواع تنش ه ــل ان مقاب
ــه  ــد به طوری ک ــت می نمای ــره محافظ ــرما و غی س
ــه عنــوان آفت کــش  ــوارد از آن هــا ب در برخــی از م
در  تانن هــا  وجــود  می شــود.  یــاد  گیاهــان 
ــه  ــر ب ــه اگ ــده ک ــث ش ــا باع ــی از میوه ه برخ
صــورت نــارس مصــرف شــوند، باعــث جمــع 
ــی درون  ــت مخاط ــدن باف ــده ش ــدن و چروکی ش
ــروه از  ــه گ ــوند. س ــه ای ش ــورت لحظ ــان به ص ده
ــه  ــده اند ک ــایی ش ــده شناس ــور عم ــا به ط تانن ه
شــامل تانن هــای قابــل هیدرولیــز، تانن هــای 
تانن هــای  می باشــند.  فلوروتانن هــا  و  متراکــم 
هســته  یــک  دارای  اغلــب  هیدرولیــز،  قابــل 
ــا  ــًا گلوکــز( اســتریفیه شــده ب ــی )غالب کربوهیدرات
ــی  ــوده ول ــک ب ــید االژی ــا اس ــک و ی ــید گالی اس
تانن هــای متراکــم، یکســری ترکیبــات اولیگومــری 
یــا پلیمــری از واحدهــای فالوانــول )فالوان-3-الــز( 
بــوده کــه عمومــًا از طریــق پیوندهــای کربن-کربــن 
ــال  ــر اتص ــا یکدیگ ــا 4/8 ب ــای 4/6 ی در موقعیت ه
ــی  ــم در برخ ــای متراک ــد. تانن ه ــرار می کنن برق
مــوارد تحــت عنــوان پروآنتوســیانین نیــز معــروف 
ــیدی،  ــرایط اس ــه در ش ــر ک ــن خاط ــه ای ــوده ب ب
ــوند  ــید ش ــد اکس ــا می توانن ــروه از تانن ه ــن گ ای
ــوازی،  ــا بی ه ــدل ی ــرایط معت ــه در ش ــد ک ــر چن ه
ــدار  ــم پای ــای متراک ــود در تانن ه ــای موج پلیمره
متراکــم  تانن هــای  ســاختار  مانــد.  خواهنــد 

متنــوع بــوده و عملکــرد آنهــا، بســتگی بــه ماهیــت 
واحدهــای ســازنده آن و موقعیــت اتصــال واحدهــای 
ــری  ــای منوم ــود واحده ــا دارد. وج ــری آن ه منوم
متنــوع از قبیــل کاتچیــن، اپیکاتچیــن، گالوکاتچیــن 
و اپیگالوکاتچیــن منجــر بــه تولیــد گروه هــای 
ــروه از  ــن گ ــاختمان ای ــا در س ــی از پلیمره مختلف
قابــل هیدرولیــز  تانن هــای  تانن هــا می شــود. 
نســبت بــه نــوع متراکمــش، از حاللیت بیشــتری در 
آب و وزن ملکولــی پایین تــری برخــوردار بــوده و نیز 
ــی  ــی و غیرآنزیم ــای آنزیم ــه هیدرولیزه ــبت ب نس
ــکاران،  ــیالنیکو و هم ــند )س ــتر می باش ــز حساس نی
ــی  ــیاری از فرآورده هــای غذای ــا در بس 2001(. تانن ه
و خــوراک دام به وفــور یافــت می شــوند کــه از 
آن جملــه می تــوان بــه ســورگوم، ارزن، نخــود، 
ــی از  ــواع مختلف ــو و ان ــک، ج ــالی خش ــا، باق لوبی
ــیب،  ــو، س ــا، خرمال ــور، خرم ــل انگ ــا از قبی میوه ه
مــوز ، تــوت ســیاه و غیــره اشــاره نمــود )ســالونخی 
ــد  ــا در 80 درص ــا تقریب ــکاران، 1982(. تانن ه و هم
گیاهــان دو لپــه ای چوبــی و 15 درصــد انــواع 
ــود  ــت می ش ــز یاف ــه ای نی ــه ای علوف ــان دو لپ گیاه
ــود در  ــن موج ــی تان ــه ی طبیع ــر، 1999(. دامن )مول
 as fed ــادل 5-2 درصــد وزن بافت هــای گیاهــی مع
ــکاران،  ــردد )وار و هم ــامل می گ ــًا ش ــاه را عمدت گی
ــن  ــًا ممک ــان، عمدت ــن در گیاه ــنتز تان 2012(. س
اســت تحــت تأثیــر تنش هــای آبــی ناشــی از قــرار 
گرفتــن در معــرض اشــعه مــاورا بنفــش خورشــید، 
ــی  ــرارت، ازن و فراهم ــه ح ــی، درج ــش هیدریک تن
ــر،  ــود )تروت ــک ش ــذی، تحری ــواد مغ ــی از م برخ
2006(. تانن هــای قابــل هیدرولیــز تنهــا در گیاهــان 
تانن هــای  ولــی  می شــوند  یافــت  لپــه ای  دو 
ــگان  ــم در بازدان ــگان و ه ــم در نهاندان ــم  ه متراک
یافــت می شــوند )ســیالنیکو و همــکاران، 2001(. 
گزارشــات متعــددی در خصــوص اثــرات محیطــی و 
فصلــی بــر تولیــد تانــن در گیاهــان گــزارش شــده 
اســت. به طــور خالصــه، درجــه حــرارت بــاال، 
اســترس آبــی، شــدت نــور زیــاد و کیفیــت پاییــن 
ــان  ــود در گیاه ــن موج ــش تان ــث افزای ــاک باع خ
مــی شــود. در طــی رشــد کــه گیــاه مقــدار زیــادی 
تــوده زنــده تولیــد مــی کنــد، منابــع اندکــی بــرای 
ــت،  ــترس اس ــک در دس ــات فنولی ــنتز ترکیب س
ــه  ــی، هنگامی ک ــی گلده ــود، در ط ــن وج ــا ای ب
ــی  ــن اضاف ــد، کرب ــش می یاب ــاه کاه ــد گی ــه رش ک
ــرای ســنتز تانــن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد  ب
)فروتــوز و همــکاران، 2004(. هــر دو نــوع تانــن های 
ــترده ای  ــور گس ــه ط ــم، ب ــز و متراک ــل هیدرولی قاب
قابــل  تانن هــای  دارنــد.  وجــود  طبیعــت  در 
هیدرولیــز غالبــًا از برگ هــا و میــوه اســتخراج 
شــده و تانن هــای متراکــم از پوســت و مغــز چــوب 
ــکاران، 2004(.  ــوز و هم ــوند )فروت ــتخراج می ش اس
بهتریــن راه شــناخت تانــن در مــواد خوراکــی 
ــه از  ــت ک ــان اس ــده آن در ده ــض کنن ــزه قاب م
ــورت  ــزاق ص ــای ب ــوب گالیکوپروتئین ه ــق رس طری
می گیــرد )مــک لئــود، 1974(. تانن هــا عمدتــًا 
ــای  ــرگ ه ــی( ب ــه ایپدرم ــی )الی ــه خارج در الی
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ــش  ــد نق ــر می رس ــد. به نظ ــود دارن ــان وج گیاه
ــزان  ــش می ــان، کاه ــرگ گیاه ــن در ب ــی تان اصل
خوشــخوراکی بــوده تــا در حقیقــت نوعــی سیســتم 
ــل عوامــل مهاجــم و حشــرات  محافظتــی را در مقاب
ــت  ــن پوس ــا بی ــن در دانه ه ــذارد. تان ــش بگ به نمای
و الیــه خارجــی آندوســپرم قــرار داشــته کــه ایــن 
موضــوع، باعــث افزایــش مانــدگاری دانــه در هنــگام 
ــش  ــدن نق ــد ش ــن بل ــتانی و همچنی ــواب زمس خ
ضــد باکتریایــی دانــه می گــردد )ون سوســت، 

.)1994

تانن در جیره نشخوارکنندگان
ــره  ــی در جی ــت و منف ــرات مثب ــا دارای اث تانن ه
ــرات  ــن اث ــه ای ــوده به طوری ک ــخوارکنندگان ب نش
ــت  ــا، غلظ ــیمیایی آن ه ــاختار ش ــه س ــتگی ب بس
ــایر  ــه و س ــره پای ــب جی ــره، ترکی ــن در جی تان
ــرایط  ــوان و ش ــا حی ــط ب ــی مرتب ــای درون فاکتوره
ــکاران،  ــوزا و هم ــوان دارد )پیل ــی حی فیزیولوژیک
2014(. اثــرات متغایــر تانن هــا شــامل کاهــش 
ــر و  ــم فیب ــت هض ــش قابلی ــوراک، کاه ــرف خ مص
ــوان  ــرد حی ــش عملک ــت کاه ــروژن و در نهای نیت
می باشــد )مــاکار و همــکاران، 2007؛ واگهــورن، 
ــث  ــت باع ــن اس ــا ممک ــوض، تانن ه 2008(. در ع
ــرد دام،  ــش عملک ــخ، افزای ــاد نف ــری از ایج جلوگی
رشــد پشــم و تولیــد شــیر گردنــد )پیلــوزا و 
همــکاران، 2014(. همچنیــن بعضــی از مطالعــات 
نشــان داده کــه تانن هــا فعالیــت آنتــی اکســیدانتی 
داشــته و وضعیــت آنتــی اکســیدانتی بــدن حیوانات 
ــکاران، 2013(.  ــز و هم ــند )لوپ ــود می بخش را بهب
ــه  ــان داده ک ــز نش ــات نی ــی از مطالع ــج برخ نتای
مصــرف گیاهــان دارای تانــن، باعــث بهبــود ســطح 
ــود در  ــرب موج ــیدهای چ ــالمت اس ــی و س کیف
مانــدگاری  بهبــود  و  نشــخوارکنندگان  گوشــت 
ــرای  ــردد. ب ــدن می گ ــید ش ــر اکس ــت در براب گوش
یــک  به عنــوان  تانــن  از  مدیــدی  مدت هــای 
ترکیــب ســمی و غیرتغذیــه ای یــاد می شــد از 
ایــن رو کــه باعــث کاهــش مصــرف خــوراک، کاهــش 
ــث  ــز باع ــده و نی ــا ش ــذب پروتیین ه ــم و ج هض
ایجــاد زخــم معــده، خــراش موکــوس دیــواره روده 
باریــک، ایجــاد زخــم در کبــد و کلیــه و در نهایــت 
ــیب  ــترین آس ــر، 2006(. بیش ــد )مول ــرگ می گردن م
ــت  ــوی و در نهای ــدی و کلی ــای کب ــا )زخمه بافت ه
ــز  ــل هیدرولی ــای قاب ــه تانن ه ــوط ب ــرگ( مرب م
بــوده به طوری کــه ایــن نــوع تانن هــا پــس از 
آنزیمــی  تجزیــه  تأثیــر  تحــت  مصــرف 
میکروارگانیســم های موجــود در شــکمبه قــرار 
و  گلوکــز  بیــن  اتصــاالت  آنجــا  در  و  گرفتــه 
زیرواحدهــای فنولیکــی شکســته شــده و در نتیجــه 
ــه محیــط شــکمبه رهــا یافتــه  آن اســید گالیــک ب
و  پیروگالــول  بــه  متعاقبــًا  اســید  ایــن  کــه 
ــذب  ــواد ج ــن م ــده و ای ــل ش ــینول تبدی رزورس
بــدن شــده و همیــن دو مــاده عواقــب و آســیب های 
بعــدی را بــرای بــدن بــه ویــژه بافت هــای کبــدی و 
و  )موردیاتــی  آورد  بــار خواهنــد  بــه  کلیــوی 

همــکاران، 1992(. در گاو و گوســفند و المــا، چندیــن 
ــرف  ــا مص ــاط ب ــاد در ارتب ــمومیت ح ــورد از مس م
مقادیــر زیــادی از تانن هــای قابــل هیدرولیــز 
موجــود درگیاهــان بلــوط بــه اثبــات رســیده اســت 
)گارگ و همــکاران، 1992(. گــزارش شــده اســت کــه 
اینکــه در شــکمبه  بــدون  متراکــم  تانن هــای 
تجزیــه شــوند، وارد جریــان خــون شــده و در اغلــب 
ــای  ــه بافت ه ــاندن ب ــیب رس ــال آس ــوارد احتم م
ــر  ــا کمت ــوع از تانن ه ــن ن ــرف ای ــر مص ــدن در اث ب
می باشــد )مــاکار، 2003(. بــر طبــق گزارشــات 
مــاکار )2003( تنهــا اندامــی کــه از تانن هــای 
متراکــم دچــار آســیب می گــردد، ســلول های 
ــه  ــال اینگون ــان انتق ــم در زم ــک آن ه روده باری
تانن هــا بــه جریــان خــون می باشــند. اثــرات 
بیشــتر  جیــره  در  متراکــم  تانن هــای  منفــی 
ــش  ــا در کاه ــه ای آن ه ــرات ضدتغذی ــر اث به خاط
ــا و  ــم پروتیین ه ــت هض ــوراک و قابلی ــرف خ مص
فعالیــت  از  ممانعــت  و  بــوده  کربوهیدرات هــا 
ــی  ــرات منف ــز از اث ــم ها، نی ــی میکروارگانیس آنزیم
ــهاک  ــردد )ییس ــوب می گ ــم محس ــای متراک تانن ه
ــد  ــی بان ــًا توانای ــا عمدت ــکاران، 2014(. تانن ه و هم
بــا  کمتــر  حــد  در  و  پروتیین هــا  بــا  شــدن 
ــی از  ــک و برخ ــیدهای نوکلئی ــاکاریدها، اس پلی س
مهمتریــن  می باشــند.  دارا  را  فلــزی  یون هــای 
ــا در  ــدن پروتیین ه ــد ش ــا، بان ــی تانن ه ــه منف جنب
ســاختمان آن هــا می باشــد )هاگرمــن و بوتلــر، 
بیــن  شــده  تشــکیل  کمپلکس هــای   .)1981
ــوع پیوندشــان،  ــه ن تانن هــا و پروتیین هــا، بســته ب
ــر  ــت ناپذی ــا برگش ــر و ی ــت پذی ــد برگش می توان
ــن  ــن و تان ــن پروتیی ــد بی ــوع پیون ــر ن ــند، اگ باش
غیرکوواالنســی باشــد )مثــل پیوندهــای هیدروژنــی 
ــت پذیر  ــس برگش ــن کمپلک ــی( ای ــا واندروالس و ی
خواهــد بــود امــا اگــر ایــن پیونــد از نــوع 
کووواالنســی باشــد، واکنــش برگشــت ناپذیــر 
خواهــد بــود )هاگرمــن، 1989(. ارتبــاط بیــن 
ــبی  ــت نس ــر غلظ ــت تأثی ــا، تح ــن و تانن ه پروتیی
ــکمبه،  ــط ش ــود در محی ــن موج ــا و تان پروتیین ه
ــن، ترکیــب اســیدهای آمینــه موجــود  ســاختار تان
ــود.  در پروتیین هــا و pH محیــط شــکمبه خواهــد ب
ــری  ــی و انعطاف پذی ــه از وزن ملکول ــی ک تانن های
ــند،  ــوردار باش ــم آب برخ ــذب ک ــدرت ج ــاال و ق ب
پروتیین هــا  جــذب  بــرای  بیشــتری  توانایــی 

ــکمبه،  ــط ش ــود در محی ــت. pH موج ــد داش خواهن
ــن  ــد بی ــراری پیون ــی را در برق ــش اساس ــک نق ی
ــه  ــود به طوری ک ــد نم ــا خواه ــن ایف ــن و تان پروتیی
متعادلتریــن pH بــرای رســیدن بــه حداکثــر پیونــد 
بــه  نزدیــک   pH پروتیین هــا،  و  تانــن  بیــن 
ایزوالکترولیــک پروتیین هــا می باشــد. بنابرایــن 
کمپلکس هــای  تشــکیل  طریــق  از  تانن هــا 
 turn over ــرخ ــش ن ــث کاه ــم، باع ــل هض غیرقاب
ــود  ــذی موج ــواد مغ ــم م ــت هض ــکمبه ای و قابلی ش
ــرف  ــش مص ــًا کاه ــه متعاقب ــده ک ــوراک ش در خ
خــوراک را به دنبــال خواهــد داشــت )مــاکار، 
2003(. تانــن هــا بــه علــت عــدم خوشــخوراکي یــا 
کاهــش هضــم مــواد مغــذي، معمــوال باعــث کاهــش 
مصــرف خــوراک مــي شــوند. داراي خاصیــت قابــض 
مــي باشــند کــه مــي توانــد باعــث افزایــش ترشــح 
بــزاق و همچنیــن کاهــش خوشــخوراکي شــود )ریــد 
و همــکاران،1990(. امــا کاهــش در چرخــش مــواد و 
نــرخ عبــور مهمتــر از خوشــخوراکي اســت کاهــش 
حجــم مــاده خشــک در شــکمبه باعــث اختــالل در 
ــیگنالهای  ــود، س ــی ش ــوارش م ــتگاه گ ــه دس تخلی
بوجــود آمــده در مــورد پــر بــودن دســتگاه گــوارش 
بــه مراکــز عصبــی کنتــرل کننــده مصــرف خــوراک 
فرســتاده مــی شــوند )واگهــرن و همــکاران،1994(. 
غلظــت بــاالي تانــن بــه دالیلــی مــي توانــد مصــرف 
خــوراک را کاهــش دهــد )کومــار و یتیاناتــان،1990(  
الــف( کاهــش  بــه  آنجملــه می تــوان  از  کــه 
ــه  ــن، ک ــس تان ــم گ ــت طع ــه عل ــخوراکي ب خوش
و  تانــن  بیــن  کمپلکــس  تشــکیل  بدلیــل 
ــود. ب(  ــی ش ــاد م ــزاق ایج ــای ب ــن ه گلیکوپروتئی
اتصــال تانــن بــه پروتئیــن هــاي بزاقــي و موکوســي 
ج( نفــخ فیزیکــي شــکمبه بــه علــت کاهــش هضــم 
مــاده خشــک و ج( تغییــر پاســخ هورمونــي )کولــه 
ــه  ــده ب ــد ش ــن بان ــر تان ــن( در اث ــتو کینی سیس
دیــواره معــده  اشــاره نمــود. شــیوه مصــرف علوفــه 
ممکــن اســت اثــرات تانــن بــر مصــرف خــوراک را 
ــده  ــام ش ــات انج ــد. تحقیق ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح
ــن دار  ــه هــاي تان نشــان مــي دهــد، مصــرف علوف
بــه صــورت خشــک باعــث افزایــش مصــرف نســبت 
ــرا خشــک  ــازه شــده اســت زی ــه علوفــه هــاي ت ب
ــن هــا شــده و  کــردن باعــث پلــي مریزاســیون تان
گروههــاي هیدروکســیل کمتــري بــراي بانــد شــدن 
ــد )کومــار و ویتیــا  ــا پروتئیــن هــا باقــي مــي مان ب
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ناتــان،1990(. مطالعــات نشــان داده اســت اســتفاده 
از ترکیبــات باندکننــده تانــن مثــل پلي اتیلــن 
گلیکــول باعــث افزایــش مصــرف علوفه هــاي 
ــکاران، 2001(.  ــیلناکو و هم ــود )س ــن دار مي ش تان
نشاســته موجــود در محیــط شــکمبه داراي قابلیــت 
تشــکیل فضــاي آبگریــز بــوده کــه باعــث تشــکیل 
کمپلکــس بــا تانــن و ســایر ترکیبــات چربي دوســت 
ــاي  ــن مولکول ه ــته در بی ــا نشاس ــود. تنه مي ش
ــي  ــن خاصیت ــن داراي چنی ــا تان ــده ب واکنش دهن
کربوهیدرات هــاي  تداخــل  مــورد  در  مي باشــد. 
ــورت  ــي ص ــات کم ــن مطالع ــلولي و تان ــواره س دی
گرفتــه اســت، ولــي تصــور مي شــود واکنــش بیــن 
ــلولز( و  ــي س ــلولز و هم ــلولي )س ــواره س ــزاء دی اج
ــد  ــن باش ــا لیگنی ــا ب ــش آن ه ــابه واکن ــن مش تان
)هاگرمــن و باتلــر، 1981(. بارهونــا و همــکاران 
)1997( گــزارش کردنــد کــه قابلیــت هضــم و 
ــت  ــتوایي تح ــوم اس ــوع لگ ــوراک دو ن ــرف خ مص
ــتخراج و  ــل اس ــم قاب ــن متراک ــدار تان ــر مق تأثی
مقــدار ترکیبــات دیــواره ســلولي قــرار می گیــرد. در 
حضــور پروآنتوســیانیدین هاي موجــود در گیــاه 
ــه  ــروري ب ــه ض ــیدهاي آمین ــان اس ــوس، جری لوت
والیــن،  ترئونیــن،  و جــذب ظاهــري  شــکمبه 
فنیل آالنیــن  و  تیروزیــن  لیزیــن،  هیســتیدین، 
همــکاران،1987(.  و  )واگهــرن  یافــت  بهبــود 
آزمایشــاتی نیــز افزایــش جــذب متیونیــن و بهــره 
وري از سیســتین را در گوســفندان اثبــات می نمایــد 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــکاران،1993(. تانن ه ــب و هم ــک ن )م
کربــو  و  پروتئین هــا  متابولیســم  بــا  تداخــل 
هیدرات هــا مي تواننــد باعــث کاهــش قابلیــت 
دسترســي حیــوان بــه مــواد معدنــي شــوند. بیشــتر 
ــن  ــل بی ــرات متقاب ــا اث ــاط ب ــات در ارتب تحقیق
ــا  ــک معده ای ه ــر روی ت ــی ب ــواد معدن ــا و م تانن ه
ــورد  ــي در م ــات اندک ــت و اطالع ــده اس ــام ش انج
به نظــر  ولــی  دارد  وجــود  نشــخوارکنندگان 
می رســد تانــن مي توانــد روي تعــادل ســولفور 
نقــش داشــته باشــد زیــرا اســیدهاي آمینــه 
ــي در  ــش مهم ــن نق ــوص متیونی ــرددار به خص گوگ
ســم زدایــي اســید تانیــک موجــود در جیــره طیــور 
دارنــد )فولــر و همــکاران، 1967(. پاریچــارد و 
ــه  ــرف علوف ــد، مص ــان دادن ــکاران )1992( نش هم
ــد  ــن مي باش ــاالي تان ــطوح ب ــاوي س ــه ح ــگا ک مول
ــروژن و  ــرد، نیت ــود گوگ ــم کمب ــاد عالئ ــث ایج باع
ــوراک در  ــرف خ ــد و مص ــش تولی ــن کاه همچنی
از مکمــل  گوســفند می شــود. ولــي اســتفاده 
ــه 24  ــز روزان ــن تجوی ــرد و همچنی ــروژن و گوگ نیت
گــرم پلــي اتیلــن گلیگــول درآزمایــش فــوق باعــث 
افزایــش مصــرف مــاده خشــک، وزن بــدن و رشــد 
ــم هاي  ــن روي میکروارگانیس ــر تان ــد. اث ــم ش پش
ــذي  ــواد مغ ــزان م ــه می ــت ب ــن اس ــکمبه ممک ش
تانــن  حــاوي  علوفه هــاي  در  دســترس  قابــل 
بســتگي داشــته باشــد )بروکــر و همــکاران، 2000(. 
اســکالبرت )1991( ســه مکانیســم بــراي اثــر ســمي 
ــوان  ــکمبه عن ــم هاي ش ــر میکروارگانیس ــن ب تان
ــا  ــترا و ی ــار سوبس ــامل مه ــه ش ــت ک ــرده اس ک
آنزیــم، اثــر روي غشــاي باکتــري و مهــار یون هــاي 

ــل  ــالل در عم ــث اخت ــه باع ــد ک ــروري می باش ض
سوبســترا  مهــار  مي گــردد.  میکروارگانیســم ها 
ــس  ــکیل کمپلک ــه تش ــا ب ــل تانن ه ــت تمای به عل
ــوده  ــلولز ب ــوص س ــا به خص ــو هیدرات ه ــا کرب ب
باکتري هــا محســوب  کــه سوبســتراي اصلــی 
می گــردد. ممانعــت آنزیمــي به علــت تداخــل 
ــي  ــه برخ ــن ب ــد. همچنی ــن می باش پروتئین-تان
برابــر  در  میکروبــي  تدافعــي  مکانیســم هاي 
تانن هــا می تــوان بــه ترشــح پلي ســاکاریدهاي 
ــاي  ــم ه ــنتز آنزی ــا س ــن و ی ــا تان ــونده ب ــد ش بان
ــلول هاي  ــود. س ــاره نم ــن اش ــر تان ــاوم در براب مق
فیبــرو باکتــر سوکســینوژنز درحضــور تانــن متراکم 
رشــد کــرده و آنزیم هــای میکروبــي کــه اســترهاي 
شــکمبه  در  مي کننــد،  هیدرولیــز  را  گالوئیــل 
 Eubacteriumباکتــري دارنــد.  حضــور 
گاالت،  همچــون  ملکول هایــی   ،oxidoreducens 
فلورگلوســینول و پیروگالــول را در حضــور هیدروژن 
ــه  ــرات تجزی ــتات و بوتی ــه اس ــک ب ــید فرمی و اس
ــن  ــکاران، 1986(. همچنی ــز و هم ــد )کرامول مي کن
دارای   Selenomonas ruminantium ســویه 
می باشــند  هیــدروالزي  تانن-آســیل  فعالیــت 
ــز وحشــي  )بروکــر و همــکاران، 2000(. از شــکمبه ب
 Streptococcus ــوان ــت عن ــی تح ــویه ی مقاوم س
ــر اســید  ــد کــه در براب galloyticus را جــدا کرده ان
ــاوان و همــکاران )2001  تانیــک مقــاوم می باشــد. دن
( دو مکانیســم ســازگاري باکتري هــا در مقابــل 
تانــن را بیــان کرده انــد کــه شــامل فعالیــت 
پلــي  ترشــح  و  دکربوکســیالز  گاالت  آنزیمــي 
می باشــد.  ســلولي  خــارج  ســاکاریدهاي 
ــر  ــاي آزاد اث ــد تانن ه ــر مي رس ــي به نظ به طورکل
ــد  ــکمبه دارن ــم هاي ش ــر میکروارگانیس ــري ب کمت
ــا  ــکمبه ب ــا در pH ش ــته از تانن ه ــن دس ــرا ای زی
ــا و  ــاکاریدها، پروتئین ه ــي س ــل پل ــي مث ترکیبات
مــواد معدنــي واکنــش مي دهنــد. اگــر چــه 
ــواد  ــي م ــت دسترس ــش قابلی ــث کاه ــا باع تانن ه
ــن متراکــم  ــوع تان مغــذي مي شــوند ولــي هــر دو ن
و قابــل هیدرولیــز نقــش تعدیــل کننــده بــر بازدهي 
ــه  ــته، به طوری ک ــي داش ــن میکروب ــنتز پروتئی س
ــوده و  ــظ نم ــکمبه اي حف ــه ش ــن را از تجزی پروتئی
آن هــا را بــرای اســتفاده کارآمدتــر بــه قســمت های 
دیگــر دســتگاه گــوارش )مثــل روده باریــک( 
ــري  ــرخ تجزیه پذی ــش در ن ــد. کاه ــال می نمای ارس
ــدن  ــي آزاد ش ــه همزمان ــن ب ــط تان ــوراک توس خ
مــواد غذایــي کمــک کــرده و ایــن مســأله مي توانــد 
پروتییــن  ســنتر  بازدهــي  افزایــش  مســئول 
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــد. گزارش ــي باش میکروب
ــزان  ــن، می ــاوي تان ــاي ح ــرف علوفه ه ــگام مص هن
نیتــروژن غیرآمونیاکــي وارد شــده بــه روده باریــک 
ــوده، کــه بخشــي از  بیشــتر از نیتــروژن مصرفــي ب
آن را بــه افزایــش تولیــد پروتئیــن میکروبــي 
ــگاهی، در  ــه ای آزمایش ــد. در مطالع ــاط مي دهن ارتب
ــد  ــت، تولی ــط کش ــه محی ــن ب ــزودن تان ــر اف اث
ــش  ــوزوآ کاه ــمار پروت ــش و ش ــات افزای پروپیون
یافتــه امــا در آزمایــش انجــام شــده بــر روي 

ــي  ــهم مول ــا و س ــمار پروتوزوآه ــده، ش ــوان زن حی
ــورن و  ــرد )واگه ــدا نک ــی داری پی ــر معن VFA تغیی
همــکاران، 1994(. نتایــج حاکــی از آنســت که مقــدار 
کــم تانــن در جیــره ممکــن اســت باعــث افزایــش 
گــردد.  میکروبــي  پروتئیــن  تولیــد  راندمــان 
می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود  فرضیــه ای 
ــان  ــش راندم ــث افزای ــت باع ــن اس ــا ممک تانن ه
ــاز  بازچــرخ نیتــروژن در شــکمبه شــوند. تانن هــا ب
و  پروتئیــن  تجزیــه  نــرخ  کاهــش  طریــق 
ــث  ــکمبه باع ــه در ش ــیدهای آمین ــیون اس دآمیناس
کاهــش غلظــت آمونیــاک شــکمبه مــی شــوند، ایــن 
ــمای  ــروژن اوره ای پالس ــش نیت ــث کاه ــئله باع مس
ــما  ــروژن اوره ای پالس ــش نیت ــود. کاه ــون می ش خ
ــالف  ــروژن و ات ــع ادراری نیت ــش دف ــوم کاه به مفه
ــی  ــود. از آنجای ــد ب ــدن خواه ــروژن در ب ــر نیت کمت
محتــواي  ترشــح  افزایــش  باعــث  تانن هــا 
مقادیــر  می شــوند،  بــزاق  گلیگوپروتئین هــاي 
ــد و  ــود )ری ــرخ می ش ــروژن بازچ ــتری از نیت بیش
همــکاران، 1990(. واگهــورن و همــکاران )1994( 
ــص  ــره خال ــد گوســفنداني کــه از جی گــزارش کردن
حــاوي علوفــه لوتــس اســتفاده کردنــد داراي 
در  ولــي  بودنــد  پالســما  اوره  کمتــر  غلظــت 
ــت  ــول دریاف ــن گالیک ــي اتیل ــه پل ــفنداني ک گوس
ــرا  ــد، زی ــاهده نش ــرات مش ــن اث ــد ای ــرده بودن ک
ــا  ــذب تانن ه ــه ج ــادر ب ــول ق ــن گالیک ــی اتیل پل
می باشــد. تحقیقــات نشــان داده کــه مصــرف 
علوفه هــاي حــاوي تانــن متراکــم مي توانــد از 
ــت  ــت عل ــد. در حقیق ــري کن ــخ جلوگی ــروز نف ب
از  باقي مانــدن گازهــاي حاصــل  نفــخ،  اصلــي 
بــوده  شــکمبه  پایــدار  کف هــاي  در  تخمیــر 
بــرگ  در  محلــول  پروتئین هــاي  به طوری کــه 
ــد.  ــازي مي کنن ــف را ب ــکیل ک ــي در تش ــش اصل نق
عــدم وقــوع نفــخ احتمــاالً به خاطــر رســوب 
پروتئین هــاي محلــول توســط تانــن مي باشــد. 
حداقــل تانــن متراکــم بــراي جلوگیــري از نفــخ 0/1 
ــد.  ــي باش ــره م ــک جی ــاده خش ــد م ــا 0/5 درص ت
مصــرف 17 درصــد تانــن متراکــم در مــاده خشــک 
ــازه  ــه ت ــه از یونج ــي ک ــخ در گاوهای ــروز نف از ب
ــن  ــرد، همچنی ــري ک ــد جلوگی ــتفاده مي کردن اس
ــه  ــد علوف ــا 15ـ10 درص ــازه ب ــه ت ــي یونج جایگزین
ســینفوین )Sainfoin( باعــث کاهــش بــروز نفــخ در 
ــع  ــول در مای ــن محل ــزان پروتئی ــد و می ــا ش گاوه
اســتفاده  ســینفوین  کــه  گاوهایــي  شــکمبه 
ــکاران،  ــون و هم ــود )مک ماه ــر ب ــد کمت مي کردن
روش هــاي  از  یکــي  میکروبــي  تجزیــه   .)1999
ــکمبه  ــن در ش ــا تان ــخوارکنندگان ب ــازگاري نش س
ــاده  ــي س ــات فنول ــایر ترکیب ــن و س ــد. تان مي باش
هنــگام عبــور از شــکمبه توســط میکروارگانیســم ها 
مــورد تجزیــه میکروبــي قــرار مي گیرنــد )شــکل2(. 
به عنــوان مثــال در اثــر متابولیســم گلوکوســیدهاي 
ــا  ــن و فالوونوئیده ــن، نارینجی ــل روتی ــک مث فنولی
ــردد.  ــکیل می گ ــي تش ــاي فنول ــکمبه، حلقه ه در ش
گــزارش شــده اســت کــه محصــول تجزیــه 
فالوونوئیدهــا در شــکمبه شــامل اســتات، بوتیــرات، 
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ــایي  ــاي غش ــعة چربي ه ــرد توس ــا رویک ــاء ب غش
ــارج  ــاکاریدهاي خ ــح پلي س ــن ترش ــد، همچنی باش
ســلولي کــه میــل ترکیبــي بــاال بــه تانــن دارنــد و 
ســطح  در  گلیکوپروتئین هــا  شــکل گیري  یــا 
ــاهده  ــا مش ــا تانن ه ــه ب ــر مواجه ــز در اث ــاء نی غش
ــدن،  ــم ب ــیار مه ــم هاي بس ــت. از مکانیس ــده اس ش
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــد اس ــم زدایي کب ــبکة  س ش
مــواد فنولیــک ســبک  وزن تحریــک مي شــود. امــا 
ــد  ــه بعی ــول ک ــت مولک ــم درش ــاي متراک تانن ه
ــل  ــلول ها منتق ــه س ــذب و ب ــد ج ــر مي رس به نظ
شــوند، در فعــال کــردن ایــن شــبکه و آداپتاســیون 
و  )دنــاوان  نمي کننــد.  ایفــا  نقــش  حیــوان 
ــخوارکنندگان  ــل نش ــدرت تحم ــکاران، 2001(. ق هم
نســبت بــه تانــن موجــود در جیــره به ویــژه 
تــک  از  باالتــر  هیدرولیــز  قابــل  تانن هــای 
ــش  ــد. افزای ــور می باش ــون طی ــی همچ معده ای های
ــد  ــدود 2-0/5 درص ــه ح ــره ب ــن جی ــطح تان س
ــم  ــد تخ ــد و تولی ــش رش ــه کاه ــر ب ــره، منج جی
ــد آن  ــطوح 7-3 درص ــرف س ــده و مص ــرغ ش م
ــردد.  ــور می گ ــر در طی ــرگ و می ــش م ــبب افزای س
نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه تانن هــا قــادر بــه 
جــذب اســیدهای آمینــه ضــروری از قبیــل متیونین 
و در نهایــت کاهــش رشــد حیــوان می باشــد )باتلــر 
و همــکاران،1986(. مصــرف تانــن متراکــم بــه 
ــان  ــذای ماهی ــک در غ ــاده خش ــد م ــدار 2 درص مق
ــدند،  ــه می ش ــدت 84 روز تغذی ــه م ــه ب ــوری ک کپ
تأثیــری بــر رشــد و کیفیــت الشــه آن هــا نداشــته 
ــدار،  ــن مق ــه همی ــک ب ــید تانی ــرف اس ــا مص ام
منجــر بــه بــروز اثــرات منفــی در ایــن ماهیــان شــد 
ــاوي  ــاي ح ــرف جیره ه ــاکار، 1999(. مص ــر و م )بک
ــذار،  ــان تخمگ ــوط در مرغ ــة  بل ــد کنجال 25 درص
ــي و  ــا زردة  رنگ ــي ب ــم  مرغ های ــد تخ ــبب تولی س
ــد  ــر می رس ــد. به نظ ــن ش ــخ پایی ــت تفری قابلی
مصــرف بیــش از 6 درصــد تانــن در جیــره حیوانــات 
ــي و  ــاالر موئین ــد )س ــاک باش ــخوارکننده خطرن نش
ــد  ــش از 5 درص ــن بی ــطح تان ــوالدي، 2005(. س ف
کاهــش  موجــب  طرفــي   از  خشــک  مــادة 
ــده و از  ــم  ش ــت هض ــره و قابلی ــخوراکی جی خوش
ــت  ــی ممانع ــاي گوارش ــت آنزیم ه ــي از فعالی طرف
کنــد و بــراي میکرواورگانیســم هاي شــکمبه ســمي 
باشــد و نیــز دسترســي آهــن و ســولفور را محــدود 
ســازد )کومــار و یتیاناتــان،1990(. نتایــج نشــان داده 
کــه مصــرف 2 تــا 4 درصــد تانــن در جیــره، 
پروتئیــن را از تجزیــة  شــکمبه اي محافظــت کــرده و 
جــذب اســیدهاي آمینــه ضــروري را افزایــش 
ــا 10 درصــد آن  ــه مصــرف 4 ت ــد ک مي دهــد، هرچن
منجــر بــه کاهــش مصــرف خــوراک روزانــه گردیــد 
ــه  ــه ای ک ــج مطالع ــب، 1999(. نتای ــک ن ــاري و م )ب
ــوس انجــام شــد، نشــان  ــاه لوت ــر روي روغــن گی ب
داد کــه کاربــرد ســطح تانــن متراکــم تــا 4 درصــد 
جیــره، اثــرات مثبــت بــر راندمــان هضــم پروتییــن 
ــس  ــه پ ــن ک ــاي تانن-پروتئی ــته و کمپلکس ه داش
ــکیل  ــاره تش ــوند، دوب ــته مي ش ــکمبه شکس از ش
ــا  ــکاران، 2001(، ام ــوني و هم ــک س ــوند )م نمي ش

دي  و منوهیدروکســي فنــول مي باشــد. اگرچــه 
فالوونوئیدهــاي موجــود در گیاهــان بــه ســرعت در 
ــه  ــورد تجزی ــي در م ــوند ول ــد مي ش ــکمبه ناپدی ش
ــن  ــکیل دهنده تان ــد تش ــه واح ــز ک ــالوان ـ3ـ اٌل ف
ــود دارد.  ــي وج ــات کم ــد اطالع ــم مي باش متراک
فنول هــاي ســاده و قابــل هیدرولیــز به وســیله 
ســلمونوموناس  و  اســترپتوکوکوس  گونه هــاي 
نهایــت  در  و  شــده  هیدرولیــز  رومینانتیــوم 
ــید را  ــک اس ــک و االجی ــید گالی ــاي اس متابولیت ه
ــه  ــک در مرحل ــید گالی ــود. اس ــد نم ــد  خواهن تولی
ــاي  ــه فنول ه ــل ب ــده و تبدی ــیله ش ــد دکربوکس بع
ســاده مثــل پاراکوماریــک اســید و فرولیــک 
شــرایط  در  متراکــم  تانــن  تجزیــه  مي شــود. 
در  امــا  مي رســد،  به نظــر  بعیــد  بي هــوازي 
شــرایط تخمیــر مصنوعــی ظــرف مــدت 7 روز ایــن 
)مــاکار، 2003(.  تجزیــه شــدند  تانن هــا  نــوع 
جــذب  بــاال  ســطوح  در  پروآنتوســیانیدین ها 
ــي  ــه مخاط ــر الی ــت ب ــن اس ــا ممک ــوند، ام نمي ش
ناحیــه هضمــي تأثیــر گذاشــته و جــذب ســایر مواد 
مغــذي و اســیدهاي آمینــه هــاي ضــروري را کاهــش 
ــن  ــن و لیزی ــا متیونی ــن آنه ــه مهمتری ــد ک دهن
مي باشــند.کاهش دسترســي متیونیــن مي توانــد 
گلیکوزیدهــاي  چــون  ترکیباتــي  مســمویت 
ــن در  ــرا متیونی ــد، زی ــش ده ــیانوژنیک را افزای س
متیالســیون ســیانید بــه تیوســیانات مشــارکت دارد. 
ــل  ــن قاب ــا تان ــه ب ــي مقابل ــد توانای ــر مي رس به نظ
ــور  ــکمبه به ط ــر در ش ــق تخمی ــز از طری هیدرولی
گســترده در بیــن نشــخوارکنندگان بســط و توســعه 
ــم  ــن متراک ــا تان ــه ب ــم مقابل ــي مکانیس ــه، ول یافت
هنــوز به صــورت واضــح، مشــخص نشــده اســت. در 
شــرایط تخریــب رودة باریــک در اثــر مصــرف مقادیر 
بــاالي تانــن یــا دیگــر عوامــل محــرک غشــاء  رودة  
ــذب  ــون ج ــه خ ــز ب ــم نی ــاي متراک ــک، تانن ه باری
هماننــد  اندام هــا  تخریــب  موجــب  و  شــده 
تانن هــاي قابــل هیدرولیــز مي شــوند. بهبــود 
ــن  ــیرداني پروپیل ــق ش ــس از تزری ــم پ ــد پش تولی
ــن را  ــکمبه اي تان ــس از ش ــت پ ــول، اهمی گالیک
نشــان داد. حیواناتــي کــه به طــور معمــول از 
مي شــوند،  تغذیــه  تانــن  حــاوي  جیره هــاي 
مکانیســم هاي دفاعــي خــود را در برابــر تانــن 
برخــي  اگرچــه  مي دهنــد.  افزایــش 
تانــن  بــاالي  بــه ســطوح  میکرواورگانیســم ها 
ــواهدي  ــا ش ــد، ام ــاوم ان ــکمبه مق ــم در ش متراک
توســط  متراکــم  تانــن  تجزیــه  بــر  مبنــي 
ــود  ــوع وج ــکمبه و مدف ــم ها در ش میکرواورگانیس
نــدارد. میکروب هــاي مقــاوم، احتمــاالً برخــي 
ــا تانــن را دارا بــوده کــه  مکانیســم هاي ســازگاري ب
ــای  ــریعتر تانن ه ــة س ــه تجزی ــادر ب ــا را ق آن ه
ــا از  ــت آن ه ــش فعالی ــا کاه ــز و ی ــل هیدرولی قاب
هیدروکســي  گروه هــاي  متیالســیون  طریــق 
فنولیــک مي کنــد و ایــن میکروب  هــا احتمــاالً  
ــاالي  ــازده درغلظت هــاي ب ــر ب ــه فعالیــت پ ــادر ب ق
تانــن هســتند. تحمــل ســطوح بــاالي تانــن ممکــن 
اســت از طریــق حفــظ پروتئین هــاي کلیــدي 

ــان  ــه نش ــه ک ــار یافت ــری انتش ــات دیگ گزارش
می دهــد برگشــت پذیري چنیــن کمپلکس هایــي 
ــا  ــي آن ب ــل ترکیب ــن و می ــي تان ــت ذات ــه ماهی ب
ــدود  ــوان ح ــتگي دارد و نمي ت ــا بس ماکرومولکول ه
ــرات  ــًا داراي اث ــره را قطع ــن در جی ــد تان 4 درص
ــرف  ــر، 1994(. از ط ــاکار و بک ــت )م ــت دانس مثب
ــاي  ــا روش ه ــده ب ــري ش ــن اندازه گی ــر تان دیگ
مختلــف به لحــاظ فعالیــت بیولوژیکــي بســیار 
ــر  ــي اگ ــا حت ــر این ه ــالوه ب ــد. ع ــاوت دارن تف
فرآینــد کمپلکــس شــدن کامــاًل برگشــت پذیر 
باشــد، بخشــي از پروتئین هــاي ســاختماني بــا 
منشــأ داخلــي در ایــن بیــن هــدر رفتــه و تخریــب 
ــد  ــی خواه ــز در پ ــده را نی ــي مع ــاي مخاط بافت ه
داشــت. عالیــم مســمومیتی در گوســفندانی کــه 0/9 
ــه ازاء هــر کیلوگــرم  گــرم تانــن قابــل هیدرولیــز ب
ــت  ــن اس ــد، ممک ــرف می کنن ــود مص ــده خ وزن زن
مشــاهده شــود )داینــز و اســچلینک، 2002(. نتایــج 
تانن هــای  حضــور  کــه  داده  نشــان  گزارشــی 
متراکــم در جیــره )کمتــر از 6 درصــد مــادة خشــک 
ــه بهبــود عملکــرد  جیــره(، ممکــن اســت منجــر ب
ــا  ــکاران، 1986(. تانن ه ــاري و هم ــود )ب ــوان ش حی
از طریــق کاهــش تجزیــه پروتئیــن و تولیــد آمونیاک 
در شــکمبه و هضــم پــس از شــکمبه اي پروتئیــن و 
ــل  ــه از عوام ــول ک ــاي محل ــوب پروتئین ه ــز رس نی
ــوده،  ــکمبه ب ــخ در ش ــداري نف ــبب پای ــة مس اولی
ــا  ــرف لگومینه ه ــی از مص ــخ ناش ــش نف ــبب کاه س

نیز مي شوند )باري و مک نب، 1999(.

نتیجه گیری
ــوع آن هــا در جیــره  ــه غلظــت و ن تانن هــا بســته ب
مي  تواننــد مفیــد یــا زیانبــار بــراي نشــخوارکنندگان 
باشــند. مصــرف بیــش از حــد آن در جیــره ممکــن 
ــخوارکنندگان و  ــرای نش ــم ب ــکالتی را ه ــت مش اس
ــرف  ــی مص ــرده ول ــاد ک ــا ایج ــک معده ای ه ــم ت ه
بهینــه آن در برخــی مــوارد باعــث بهبــود عملکــرد 
ــه  ــردد ک ــه می گ ــن توصی ــد. بنابرای ــد ش دام خواه
ــن  ــای دارای تان ــا خوراک ه ــان و ی ــرف گیاه مص

ــا دقــت بیشــتری صــورت پذیــرد.  زیــاد، ب
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چکیده :

شــمارش کلــی بــار میکروبــی نمونه هــای شــیر بــه روش مرجــع پورپلیــت و مطابقــت نتایــج حاصلــه بــا اســتانداردهای موجــود، از 
جملــه کارهــای آزمایشــگاهی معمــول در تمامــی کارخانجــات صنایــع شــیر اســت. از ســوی دیگــر ســرعت دســتیابی بــه نتایــج در 
اســرع وقــت از جملــه نــکات ویــژه و مدنظــر کارخانجــات بــه منظــور اطمینــان از کیفیــت محصــول تولیــدی و در حــال توزیــع مــی 
باشــد. لــذا بــا تکیــه بــر ایــن موضــوع، بهــره گیــری از تکنیــک امپدانــس در ارزیابــی بــار میکروبــی شــیرهای خــام و پاســتوریزه مــد 
نظــر واقــع شــد کــه بــا صــرف وقــت کمتــر، دســتیابی ســریع تــر بــه نتایــج را میســر مــی ســازد. همچنیــن در ایــن مطالعــه مطابقت 
نتایــج حاصلــه از روش امپدانــس بــا نتایــج بدســت آمــده از روش مرجــع پورپلیــت و نیــز اســیدیته قابــل تیتــر در شــیر مورد بررســی 
واقــع گردیــد. در طــی ایــن بررســی تعــداد 100 نمونــه شــیر )50 نمونــه پاســتوریزه و 50 نمونــه خــام( تهیــه شــد و بــا اســتفاده از روش 
امپدانــس و نیــز روش مرجــع پورپلیــت مــورد ارزیابــی از نظــر شــمارش کلــی بــار میکروبــی قــرار گرفتنــد. همچنیــن مقدار اســیدیته 
شــیر بــر اســاس درجــه دورنیــک اندازه گیــری شــد. روش پورپلیــت، اســیدیته شــیر و روش امپدانــس، بــر اســاس دســتورالعمل های 
ــه انطبــاق  ــوط ب ــج، منحنی هــای مرب ــا اســتفاده از نتای ــران انجــام پذیرفــت و ســپس ب موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ای
ســه روش بــا یکدیگــر و معادلــه منحنی هــای مذکــور بــا اســتفاده از روش ــهای آمــاری و نــرم افــزار Excel بدســت آمــد. بــر اســاس 

بررسی روش اندازه گیری بار میکروبی شیر خام و 
پاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی 
)امپدانس( و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر
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نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق، میــزان تطابــق روش 
ــیرهای  ــت در ش ــع پورپلی ــا روش مرج ــس ب امپدان
پاســتوریزه 95/01% و در شــیرهای خــام %95/29 
بــود. همچنیــن میــزان تطابــق روش امپدانــس 
ــام  ــیرهای خ ــر در ش ــل تیت ــیدیته قاب ــا مقداراس ب
ــیرهای  ــک 88/83% و در ش ــه دورنی ــاس درج براس
پاســتوریزه 85/4% و نیــز میــزان تطابــق مقــدار بــار 
ــا مقــدار اســیدیته در شــیرهای  ــی شــیر ب باکتریای
ــب 94/14% و %93/27  ــه ترتی ــتوریزه ب ــام و پاس خ
بدســت آمــد. بنابــر نتایــج مطالعــه حاضــر تکنیــک 
ــهای  ــرای روش  ــی ب ــوان جایگزین ــه عن ــس ب امپدان
مرســوم قدیمــی مــی توانــد مــورد اســتفاده باشــد.

ــام،  ــیر خ ــتوریزه، ش ــیر پاس ــدي: ش ــات کلی کلم
ــمارش  ــت، ش ــع پورپلی ــس، روش مرج روش امپدان
کلــی بــار میکروبــی، اســیدیته قابــل تیتــر در شــیر

مقدمه:

امپدانــس  گیــري  انــدازه   مفهــوم 
ــط  ــار توس ــن ب ــي اولی ــد میکروب ــي رش الکتریک
ــد.  ــناخته ش ــال 1899 ش ــتوارت در س ــي. ان. اس ج
امــا تــا ســال 1970 از ایــن تئــوري بــراي ارزیابــي و 
شناســایي میکــروب هــا اســتفاده نشــده بــود )18(. 
ــری- ــود باکت ــریع وج ــخیص س ــن روش، تش در ای
ــه  ــک ب ــاي متابولی ــش فعالیت ه ــق نمای ــا از طری ه
ــي در  ــت الکتریک ــر در مقاوم ــاد تغیی ــیله ایج وس
ــه  ــد )1(. اگرچ ــر می باش ــکان پذی ــت ام ــط کش محی
تکنیــک آنالیــزي امپدانــس نیــز بــر پایــه فرآینــد 
ــال  ــا و کام ــن روش اساس ــا ای ــد ام ــت می باش کش
بــا شناســایي میکروارگانیســم ها بــا اســتفاده 
)پورپلیــت،  پلیــت  در  اســتاندارد  روش ــهاي  از 
اســپاتوالپلیت، دراپ پلیــت و اســپیرال پلیــت( 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــعي ب ــروزه س ــت. ام ــاوت اس متف
ــایي  ــق در شناس ــریع و دقی ــن س ــاي نوی از روش ه
ــس  ــر امپدان ــي نظی ــواد غذای ــا در م ــروب ه میک
ــوم  ــاي مرس ــراي روش ه ــي ب ــوان جایگزین ــه عن ب
امــر کنتــرل کیفیــت محصــوالت  قدیمــي در 
و فــراورده اي غذایــي اســتفاده گــردد )10(. از 
ــری  ــره گی ــه به ــوان ب ــی ت ــوارد م ــن م ــه ای جمل
ــان  ــف جه ــاط مختل ــس در نق ــک امپدان از تکنی
ــایی  ــی و شناس ــای غذای ــی ه ــخیص آلودگ در تش
ــا  ــوک ه ــر انتروک ــف نظی ــزای مختل ــل بیماری عوام
)11(، کلســتریدیوم پرفرینجنــس )14(، لیســتریا )2(، 

ســالمونال )20(، اشریشــیا کلــی و اســتافیلو کوکــوس 
ــود. ــاره نم ــوس )12( اش آرئ

بــار میکروبــی از فاکتورهــای بســیار مهــم 
در ارزیابــی کیفیــت شــیر می باشــند. شــمارش 
کلــی میکروبــی شــیرهای خــام و پاســتوریزه 
ــتورالعمل   ــق دس ــت )طب ــع پورپلی ــه روش مرج ب
موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران( و 
ــا مقادیــر اســتانداردهای  مطابقــت نتایــج حاصــل ب
ــول  ــگاهی معم ــای آزمایش ــه کاره ــود، از جمل موج
ــه  ــت ک ــیر اس ــع ش ــات صنای ــی کارخانج در تمام
ــول  ــز محص ــی و نی ــام دریافت ــیرهای خ ــر روی ش ب
تولیــدی )شــیر پاســتوریزه( انجــام می پذیــرد. 
ــت  ــه غلظ ــته ب ــیر، وابس ــیدیته ش ــن اس همچنی
ــن  ــه ای ــد ک ــوم )+H(  در آن می باش ــون هیدرونی ی
ــید  ــدار اس ــوان مق ــت عن ــوان تح ــیدیته را می ت اس
ــید  ــا )هیدروکس ــک قلی ــا ی ــیون ب ــل تیتراس قاب
ــان  ــن بی ــل فتالئی ــرف فن ــور مع ــدیم( در حض س
ــاه  ــدگاری کوت ــر مان ــه عم ــه ب ــا توج ــود )3(. ب نم
شــیرهای پاســتوریزه )48 ســاعت در دمــای کمتــر 
ــه  از 10 درجــه ســانتی گــراد(، ســرعت دســتیابی ب
نتایــج بــار میکروبــی در اســرع وقــت و در حداقــل 
ــر  ــد نظ ــژه و م ــکات وی ــه ن ــن از جمل ــان ممک زم
ــان از  ــور اطمین ــه منظ ــیر ب ــع ش ــات صنای کارخانج
ــع در  ــال توزی ــدی و در ح ــول تولی ــت محص کیفی
بــازار می باشــد. لــذا بــا توجــه بــه هــدف فــوق ،  در 
ــه  ــس ب مطالعــه حاضــر اســتفاده از تکنیــک امپدان
ــن  ــیر و همچنی ــي ش ــار میکروب ــي ب ــور ارزیاب منظ
مطابقــت نتایــج حاصلــه از روش امپدانــس بــا نتایــج 
بدســت آمــده از روش مرجــع پورپلیــت و نیــز 
اســیدیته قابــل تیتــر در شــیر مــد نظــر واقــع شــد. 

مواد و روش کار:

بــه منظــور انجــام ایــن مطالعــه تعــداد 50 
ــع  ــز جم ــا و مراک ــام از دامداری ه ــیر خ ــه ش نمون
آوری شــیر خــام و نیــز 50 نمونــه شــیر پاســتوریزه 
ــخ- ــا تاری ــده )ب ــه ش ــدی عرض ــوالت تولی از محص
ــداری  ــواز خری ــهر اه ــطح ش ــف( در س ــای مختل ه
ــرما  ــرایط س ــریعا در ش ــا س ــپس نمونه ه ــدند. س ش
و درکنــار یــخ بــه آزمایشــگاه مــواد غذایــی منتقــل 
ــا  ــه ه ــر روی نمون ــر ب ــورد نظ ــای م ــش ه و آزمای

انجــام شــد.

الف-کشت به روش مرجع

ــت   ــریال رق ــیر، س ــای ش ــدا از نمونه ه ابت
تهیــه گشــته بــر طبــق دســتورالعمل شــماره 5484 
ــران  ــی ای ــات صنعت ــتاندارد و تحقیق ــه اس موسس
ــه در  ــت دوالی ــت پورپلی ــام کش ــه انج ــبت ب نس
محیــط کشــت آگار اســتاندارد شــمارش میکروبــی 
ــه گــذاری در30 درجــه ســانتی  در پلیــت و گرمخان
گــراد اقــذام گردیــد )6 و 9(.  پــس از گذشــت زمــان 
ــاعت(،  ــه )48 س ــداري در گرمخان ــراي نگه الزم ب
پلیت هــا ازگرمخانــه خــارج شــده و پلیت هایــي 
ــاب و  ــتند، انتخ ــي داش ــا 300 کلن ــن 30 ت ــه بی ک
ــي  ــم میکروب ــده، تراک ــمارش  ش ــا ش ــاي آنه کلنی ه
ــه  شــیرهای مــورد آزمایــش محاســبه و ثبــت  نمون

ــد )4 و 6(. ــی ش م

ب- کشت به روش امپدانس

ــری از شــوک ســرمایي،30  ــه منظــور جلوگی         ب
دقیقــه قبــل از انجــام کشــت، لولــه  هــاي امپدانــس 
ــژه روش  ــراث Bimedia 001A وی ــط ب ــاوی محی ح
ــده  ــتریل ش ــاده و اس ــل آم ــه از قب ــس را ک امپدان
ــا  ــا ب ــد ت ــرون آورده می ش ــال بی ــد از یخچ بودن
ــی  ــک میل ــا ی ــپس ب ــوند. س ــا ش ــم دم ــط ه محی
ــه  ــه ب ــیري ک ــه ش ــر( از نمون ــر )1000 میکرولیت لیت
طــور همزمــان کشــت در پلیــت آن نیــز انجــام داده 
ــور دســتگاه  می شــد، تلقیــح گشــته و درون انکوبات
آناالیــزر میکروبــی Bactrac 4300 )ســاخت شــرکت 
ــه  ــخصات لول ــرار داده و مش ــش( ق Sy-Lab اتری
ــزار  ــرم اف ــه وارد ن ــماره نمون ــوع و ش ــامل ن ش
ــی  ــه ارزیاب ــوط ب ــکل مرب ــد و پروت ــتگاه می ش دس
ــانتی  ــه س ــی در 30 درج ــی میکروب ــمارش کل ش
گــراد بــا اســتفاده از تغییــرات امپدانــس یــا 
 )Media ــت ــط کش ــی در محی ــت الکتریک مقاوم
)Value or M-Value بــا مــدت زمــان گــرم شــدن 
اولیــه یــک ســاعت )Warm Up Time( و حــد 
آســتانه )Threshould( معــادل 5 درصــد و فواصــل 
ــس معــادل 10 دقیقــه  ــدازه گیــری امپدان ــی ان زمان
ــرد  ــاعت کارک ــان 24 س ــدت زم ــول م ــرای ط ب
ــه طــور اتوماتیــک  دســتگاه تنظیــم  می گردیــد و ب
ــدت  ــی م ــی در ط ــکل تنظیم ــاس پروت ــر اس و ب
ــی از  ــس ناش ــر امپدان ــاعت، مقادی ــر 24 س حداکث
ــت  ــط کش ــی در محی ــت الکتریک ــرات هدای تغیی
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ــش و  ــورد پای ــه م ــر 10 دقیق ــی ه ــل زمان در فواص
ــت  ــزان هدای ــه می ــی ک ــه و زمان ــرار گرفت ــت ق ثب
ــی  ــر م ــی فرات ــتانه تنظیم ــد آس ــی از ح الکتریک
  )Detectionــخیص ــان تش ــوان زم ــه عن ــت، ب رف
ــٌا  ــد. نهایت )Timeتوســط دســتگاه ثبــت مــی گردی
ــتگاه  ــور دس ــاعت از انکوبات ــس از 24 س ــا پ نمونه ه
خــارج شــده و نتایــج آنهــا در نــرم افــزار دســتگاه 

ثبــت می گردیــد )7(.

نتایــج حاصــل از شــمارش کلــی میکروبــی 
ــتوریزه(  ــام و پاس ــیر خ ــاي ش در کل دوره )نمونه ه
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــز زمان ه ــع و نی در روش مرج
ــس  ــتگاه امپدان ــط دس ــاعت توس ــب س ــر حس ب
ــزر  ــتگاه آنالی ــژه دس ــزاری وی ــرم اف ــتم ن در سیس
 Excel میکروبــي بــاک تــراک 4300 کــه بــر اســاس
ــی  ــد و منحن ــت می گردی ــت ، ثب ــده اس ــی ش طراح
  )R2(ــن ــب تعیی ــن ضری ــا باالتری ــاط دو روش ب ارتب
ــا  ــول ی ــاس فرم ــن اس ــر ای ــده و ب ــت آم ــه دس ب
ــت  ــه جه ــه ک ــیون مربوط ــی رگرس ــه منحن معادل
پیشــگویی و محاســبه ریاضــی تراکــم میکروبــی بــر 
اســاس پارامتــر زمــان امپدانــس می باشــد، حاصــل 

. می شــد

ج- اندازه گیري اسیدیته قابل تیتر شیر

      بــه منظــور انــدازه گیــری اســیدیته قابــل تیتــر 
ــر  ــیر درون بش ــه ش ــر از نمون ــي لیت ــیر، 10 میل ش
ریختــه و 10 قطــره  معــرف فنــل فتالئیــن 1%  بــه آن  
ــا  کمــک ســود 0/1 نرمــال، تیتراســیون  افــزوده و ب
ــه رنــگ صورتــي کــم رنــگ پایــدار  ــا رســیدن ب ت
ــده در  ــرف ش ــود مص ــدار س ــد و مق ــام می ش انج
ــدار  ــا مق ــد ت ــرب می گردی ــت 0/9 ض ــب ثاب ضری
اســیدیته بــر حســب گــرم در لیتــر اســید الکتیــک 
ــیر  ــیدیته  ش ــدار اس ــاٌ مق ــده و نهایت ــت آم ــه دس ب
ــر حســب درجــه دورنیــک مــورد محاســبه قــرار  ب

مــی گرفــت )8(.

ســپس نتایــج حاصــل از فاکتورهــاي مــورد 
ــیدیته  ــع، اس ــه روش مرج ــي ب ــه )بارمیکروب مطالع
ــل تیتــر شــیر و نیــز مــدت زمــان ثبــت شــده  قاب
ــس(   ــا روش امپدان ــي ب ــار میکروب ــي ب جهــت ارزیاب
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 16  مــورد بررســی 

و تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد.

ــه رگرســیون  ــوط ب ــاً منحنی هــاي مرب نهایت
ــتگاه  ــده از دس ــت آم ــای بدس ــش زمان ه ــا پراکن ی
ــی ،  ــار باکتریای ــر ب ــم مقادی ــا لگاریت ــس ب امپدان
زمان هــای بدســت آمــده از دســتگاه امپدانــس 
ــز  ــک و نی ــه دورنی ــب درج ــیدیته برحس ــا اس ب
ــب  ــیدیته برحس ــا اس ــی ب ــار باکتریای ــم ب لگاریت
درجــه دورنیــک در شــیرهاي خــام و پاســتوریزه بــا 

ــد. ــم گردی ــزار  Excel  رس ــرم اف ــتفاده از ن اس

نتایج:

نتایــج حاصــل از شــمارش کلــی میکروبــی شــیر خــام و پاســتوریزه در کل تحقیــق در روش مرجــع 
ــاک  ــرم افــزاری ویــژه دســتگاه ب و نیــز زمان هــای بدســت آمــده توســط دســتگاه امپدانــس در سیســتم ن
تــراک 4300 کــه براســاس Excel طراحــی شــده اســت درج شــد و منحنــی ارتبــاط زمان هــای بدســت آمــده 
از دســتگاه امپدانــس بــا مقــدار بــار باکتریایــی شــیرخام و پاســتوریزه حاصــل از روش مرجــع بــا اســتفاده از 

آزمــون رگرســیون خطــی بدســت آمــد کــه در شــکل های 1 و2 نشــان داده شــده اســت. 

ــن  ــای تعیی ــا زمان ه ــام ب ــیر خ ــی ش ــار میکروب ــی ب ــمارش کل ــیونی ش ــه رگرس ــیله معادل بدینوس
ــه شــرح ذیــل بدســت آمــد: ــاک تــراک 4300 ب ــه وســیله دســتگاه امپدانــس ب شــده ب

Y= - 0/406x+10/216        

همچنیــن بــه همیــن ترتیــب معادلــه رگرســیونی شــمارش کلــی بــار میکروبــی شــیر پاســتوریزه 
بــا زمــان هــای تعییــن شــده بــه وســیله دســتگاه بــاک تــراک 4300 بــه شــرح ذیــل بدســت آمــد:

Y= - 0.352x+9.729 

ــه ترتیــب معــادل 0/9529  ــا ضریــب تعییــن  بدســت آمــده در شــکل های 1 و2 کــه ب ــر R2 ی مقادی
ــیر  ــام و ش ــیر خ ــی ش ــار باکتریای ــر ب ــگویی مقادی ــدرت پیش ــاالی ق ــزان ب ــر می ــتند، بیانگ و 0/9501 هس
پاســتوریزه بــا بهــره  گیــری ازتکنیــک امپدانــس ومعــادالت رگرســیونی حاصــل می باشــد کــه بــه ترتیــب 

ــود.      ــادل 95/29% و95/01% خواهــد ب مع

        همچنیــن معــادالت رگرســیونی مقادیــر 
اســیدیته شــیر خــام و پاســتوریزه بــا زمــان هــای 
ــراک 4300  ــاک ت تعییــن شــده بوســیله دســتگاه ب
بــه شــرح ذیــل حاصــل شــد )شــکل هــاي 3 و 4(:

Y= - 1.176x+28.316  :شیر خام

Y= - 1.184x+32.47  :شیرپاستوریزه 

ــه  ــاال ب ــادالت ب ــن مع ــب تعیی ــزان ضری         می
ــادل  ــتوریزه مع ــام و پاس ــیر خ ــراي ش ــب ب ترتی
ــاط  ــر ارتب ــه بیانگ ــد ک 0/8883 و 0/854  می باش
ــام و  ــیرهاي خ ــیدیته ش ــدار اس ــن مق ــوب بی خ
ــیله  ــه وس ــده ب ــن ش ــای تعیی ــتوریزه و زمان ه پاس
دســتگاه بــاک تــراک 4300 اســت کــه بــه ترتیــب 

می باشــد.  %85/4 و   %88/83 معــادل 

        معــادالت رگرســیونی مقادیــر بــار باکتریایــی بــا 
مقــدار اســیدیته شــیر خــام و پاســتوریزه بــه شــرح 

ذیــل بدســت آمــد )شــکل هــاي 5 و 6(:

Y= 0,323x+0,826 :شیر خام  

Y= 0,272 x+0,513 :شیرپاستوریزه 

مقادیــر ضریــب تعییــن معــادالت فــوق بــه ترتیــب 
ــادل  0/9414  ــتوریزه مع ــام و پاس ــیر خ ــراي ش ب
و 0/9327  می باشــد کــه بیانگــر ارتبــاط قــوی 
ــیدیته در  ــدار اس ــی و مق ــار باکتریای ــدار ب ــن مق بی
شــیرهاي خــام و پاســتوریزه اســت کــه بــه ترتیــب 

ــد. ــي باش ــادل 94/14% و 93/27% م مع

ــار  ــوان اظه ــی ن ــر م ــارت دیگ ــه عب ب
ــه  ــن ب ــب تعیی ــا ضری ــر R2 ی ــه مقادی ــت ک داش
ــر  ــوق بیانگ ــکل های ف ــی ش ــده در تمام ــت آم دس
میــزان بــاالی قــدرت پیشــگویی فاکتورهــای 
مــورد مطالعــه در شــیر خــام و شــیر پاســتوریزه بــا 
ــار باکتریایــی  بهــره  گیــری از تکنیــک امپدانــس، ب
ــادالت  ــتفاده از مع ــا اس ــیدیته ب ــدار اس ــز مق و نی

رگرســیونی حاصــل می باشــد. 

بحث:

ــریع و  ــهای س ــر روش  ــر ب ــال های اخی در س
ــوژی غذایــی تاکیــد شــده  اتوماتیــک در میکروبیول
اســت کــه بــرای تخمیــن تعــداد میکروارگانیســم-
هــا بــا توجــه بــه نــوع متابولیســم آن هــا بــا کاربــرد 
ــاد  ــرل فس ــامل کنت ــذا، ش ــت غ ــوع در صنع متن
غذایــی، کنتــرل نگهدارنــده  هــای غذایــی، کنتــرل 
ــی  ــای غذای ــرل پاتوژن ه ــز کنت ــی و نی ــر غذای تخمی
ــادي  ــر اقتص ــه از نظ ــا ک ــد. از آنج ــه کار می رون ب
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درصنایــع غذایــی، تولیــد ســریع و انبــوه و برگشــت 
ــه  ــت، ب ــوردار اس ــاد برخ ــت زی ــرمایه از اهمی س
مــوازات آن کنتــرل کیفــي تولیــدات داراي اهمیــت 
ــج  ــول نتای ــس، حص ــت. روش امپدان ــیاري اس بس
آزمون هــاي کنتــرل کیفــي را در مــدت زمــان 
ــالوه  ــن ع ــازد و همچنی ــدور می س ــري مق ــاه   ت کوت
بــر صرفــه  جویــي در مــواد مصرفــي و کاهــش زمــان 
ــد  ــم، می توان ــایي میکروارگانیس ــاز شناس ــورد نی م
ــش  ــورد آزمای ــتري را م ــاي بیش ــه  ه ــداد نمون تع
قــرار دهــد. مزیــت دیگــر ایــن روش برخــالف روش 
کشــت در پلیــت آن اســت کــه خطاهــاي تکنیکــي 
در انجــام کشــت وجــود نــدارد )21(. در ایــن مطالعــه 
کــه بــر روی 100 نمونــه شــیر، کــه شــامل50 نمونــه 
ــود،  ــتوریزه ب ــیر پاس ــه ش ــام و 50 نمون ــیر خ ش
ــا  ــیر ها ب ــی ش ــار میکروب ــم ب ــت، تراک ــام گرف انج
ــس  ــا و روش امپدان ــی باکتری ه ــمارش کل دو روش ش
ــیدیته  ــزان اس ــن می ــد. همچنی ــری ش ــدازه  گی ان
ــیر  ــیمیایی ش ــای ش ــه ویژگی ه ــه از جمل ــیر، ک ش
ــد  ــه ش ــرار گرفت ــری ق ــورد اندازه گی ــد، م می باش
ــا هــم مــورد مقایســه و بررســی  و نتایــج حاصــل ب

ــد.  ــرار گرفتن ق

بــر اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــه 
ــا روش  ــس ب ــاق روش امپدان ــزان انطب ــر، می حاض
شــمارش بــار میکروبــي بــه روش مرجــع در شــیر-
هــاي خــام و پاســتوریزه بــه ترتیــب  معــادل 
ــاق  ــزان انطب ــن می ــود. همچنی 95/29% و95/01% ب
روش امپدانــس بــا  مقــدار اســیدیته قابــل انــدازه-
ــتوریزه  ــام و پاس ــیر خ ــاي ش ــه  ه ــري در نمون گی
ــت  ــه دس ــادل 88/83% و 85/4% ب ــب  مع ــه ترتی ب
ــري در  ــدازه  گی ــل ان ــیدیته قاب ــر اس ــد. مقادی آم
ــار  ــا ب ــه  هــاي شــیر خــام و پاســتوریزه نیــز ب نمون
میکروبــي بــه روش مرجــع، میــزان انطبــاق 94/14%و 

ــد. ــان دادن 93/27% را نش

در بررســی  هــاي آمــاری کــه از نظــر 
 SPSSتحلیــل همبســتگي بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 16  انجــام گرفــت ، میــزان همبســتگي باالیــي بیــن 
ــر  ــن ه ــیر و همچنی ــیدیته ش ــی و اس ــار میکروب ب
ــه  ــس مالحظ ــان امپدان ــا زم ــور ب ــور مذک دو فاکت
ــی  ــار میکروب ــر ب ــه حاض ــن در مطالع ــد. همچنی ش
ــا  ــع ب ــه روش مرج ــتوریزه ب ــام و پاس ــیرهاي خ ش
مقادیــر اســیدیته رابطــه مســتقیم نشــان داد حــال 
ــس  ــان امپدان ــا زم ــور ب ــور مذک ــر دو فاکت ــه ه آنک
ــددی در  ــات متع ــتند. تحقیق ــوس داش ــه معک رابط
ــری روش  ــه کارگی ــان در ب ــف جه ــق مختل مناط
ــی  ــواد غذای ــت م ــرل کیفی ــر کنت ــس در ام امپدان
همچــون تحقیــق حاضــر بــه انجــام رســیده اســت 
ــی  ــر م ــرح زی ــه ش ــا ب ــوارد آن ه ــی م ــه برخ ک

ــد. باش

ــال 1998، روش  ــکاران در س ــدراد و هم آن
ــع  ــت مرج ــا روش کش ــه ب ــس را در مقایس امپدان
در پلیــت بــه منظــور شناســایی آنتروکوکــوس 
ــی  ــا مــواد غذای هــای موجــود در ســطوح تمــاس ب

مــورد اســتفاده قــرار دادنــد. آنــان اعــالم داشــتند 
ــا روش  ــه انطبــاق بــاالی روش مرجــع ب ــا توجــه ب ب
بــه عنــوان  امپدانــس  ، روش   )%92( امپدانــس 
ــا  ــوک ه ــایی آنتروک ــرای شناس ــب ب ــی مناس روش

ــردد )11(. ــی گ ــه م توصی

هاســمن و همــکاران در ســال 1998 در 
ــده  ــای زن ــم ه ــن میکروارگانیس ــرای تعیی ــان ب آلم
هــوازاد، روش امپدانــس را بــه عنــوان روشــی 
ــع  ــا روش مرج ــه ب ــک در مقایس ــریع و اتوماتی س
کــه حداقــل 5 روز بــه طــول مــی انجامــد، گــزارش 

ــد )17(. نمودن

در  در ســال 1999  همــکاران  و  فلیــس 
ــن  ــه تعیی ــی در زمین ــام تحقیق ــا انج ــن ب آرژانتی
ــه وســیله رســم  ــری هــای موجــود در شــیر ب باکت
منحنــی ظرفیــت الکتریکــی بــه وســیله روش 
امپدانــس پرداختنــد و تغییــرات هدایــت الکتریکــی 
در محیــط کشــت در طــول رشــد باکتــری را 
ــی  ــد میکروب ــی از رش ــی و کیف ــن کم ــرای تخمی ب
ــس را  ــن روش امپدان ــن محققی ــد. ای ــه کار بردن ب
ــراي  ــریع ب ــد و س ــک روش کارام ــوان ی ــه عن ب
ارزیابــي و تعییــن ســریع میکروارگانیســم هاي 
ــی آن  ــای لبن ــراورده ه ــایر ف ــام گاو و س ــیر خ ش
ــد  ــه گرفتن ــق  نتیج ــن تحقی ــد و در ای ــد کردن تأیی
کــه هــر چــه رشــد باکتــری هــا ســریع تــر باشــد 
زمــان شناســایی باکتــری هــا کمتــر خواهــد بــود و 
ــع )روش  ــا روش مرج ــی ب ــتگی خوب ــب همبس ضری

ــد )13(. ــزارش نمودن ــت( )0r>/78( گ ــت کان پلی

فنتانــا و همــکاران در ســال 2002 در ایتالیــا 
در مطالعــه  ای نتایــج حاصــل از شــمارش اســپورهای 
ــه  ــام ک ــیر خ ــه ش ــتریدیایی را در 125 نمون کلس
خامــه آن هــا گرفتــه شــده بــود، بــا دو روش مرجــع 
ــج  ــه نتای ــد ک ــه کردن ــم مقایس ــا ه ــس ب و امپدان
ــان  ــق 97/96% را نش ــن دو روش تطاب ــل از ای حاص

ــد )14(. دادن

والکــر و همــکاران در ســال 2005، بــا 
ــریع  ــمارش س ــس ش ــک امپدان ــتفاده از تکنی اس
ــزوده  ــک( اف ــس )پروبیوتی ــوم الکتی ــدو باکتری بیفی

ــرات  ــد و تغیی ــی کردن ــیر را بررس ــه ش ــده ب ش
در40   M-Value یــا  کشــت  محیــط  امپدانــس 
ــزر  ــتگاه آنالی ــط دس ــراد را توس ــانتی گ ــه س درج
ــد.  ــت نمودن ــرک 4100 ثب ــاک ت ــی ب ــد میکروب رش
ــری  ــاوی 106 باکت ــای ح ــه ه ــه نمون ــن مطالع در ای
ــاعت  ــدت 15 س ــه م ــس ب ــرم، در روش امپدان در گ
ــه  ــت ب ــت کان ــا در روش پلی ــه ه ــن نمون و همی
ــد. در ایــن بررســی  مــدت 3 روز شناســایی گردیدن
ــزارش  ــد گ ــاق دو روش 98/74 درص ــزان انطب می
ــع  ــل از دو روش مرج ــج حاص ــت. و نتای ــده اس ش
ــی داری  ــالف معن ــاری اخت ــر آم ــس از نظ و امپدان

ــد )19(.  ــان ندادن نش

گارو و همــکاران در ســال 2001 کاربــرد 
اســتارتر  ارزیابــی  بــرای  الکتریکــی  هدایــت 
ــد.  ــی کردن ــویا را بررس ــیر س ــی در ش ــر لبن کالچ
ــی  ــرای ارزیاب ــوه ب ــت بالق ــط کش ــویا محی ــیر س ش
الکتــو  چــون  هایــی  پروبیوتیــک  عملکــرد 
باســیلوس و بیفیدوباکتــری هــا مــی باشــد. ارتبــاط 
ــان  ــا و زم ــری ه ــه باکت ــمارش اولی ــن ش ــی بی خط
ــی  ــتگی باالی ــب همبس ــا ضری ــس ب ــن امپدان تعیی
ــه دســت آمــد  ــرای هــر دو باکتــری )r=-/95 0( ب ب
و تاثیــر دماهــای مختلــف )42-37-30 درجــه 
ســانتی گــراد( بــر روی فعالیــت متابولیــک باکتــری 
ــد.  ــن گردی ــر تعیی ــاعت تخمی ــد از 40 س ــا بع ه
در 42 درجــه  متابولیکــی  تغییــرات  بیشــترین 
ســانتی گــراد بــا میــزان هدایــت الکتریکــی از 800 
تــا 600 مگازیمنــس بــود تعییــن میــزان باکتــری هــا 
ــا 10  ــن 3 ت ــان بی ــدت زم ــس، در م ــا روش امپدان ب
ــا  ــت )48 ت ــا روش پلیــت کان ســاعت در مقایســه ب

ــود )15(.  ــر ب ــریع ت ــیار س ــاعت( بس 72 س

ــال 1388 روش   ــری در س ــق دیگ درتحقی
اســتاندارد مرجــع و تکنیــک امپدانس در شناســایي 
ــی  ــوالت لبن ــیر و محص ــتریا در ش ــخیص لیس و تش
ــوع 250  ــت و در مجم ــرار گرف ــي ق ــورد بررس م
ــام و  ــیرهای خ ــم از ش ــی، اع ــورد بررس ــه م نمون
ــورد  ــا 4 م ــی، صرف ــت و منف ــاهد مثب ــوارد ش م
ــر  ــه ب ــد ک ــه ش ــج دو روش مالحظ ــالف در نتای اخت
ــن  ــاری اختــالف معنــی داری بی ــون آم اســاس آزم

ــت )2(. ــود نداش دو روش وج

در ســال 2004 نیــز تحقیقاتی توســط یانگ 
و همــکاران در شناســایی ســالمونال تیفــی موریــوم 
صــورت گرفــت و میکروالکترودهــای اینتردیجیتــال 
ــرای  ــس ب ــورهای امپدان ــوان سنس ــه عن )IMES( ب
تشــخیص ســریع ســالمونال تیفــی موریــوم در یــک 
محیــط کشــت انتخابــی و نمونــه هــای شــیر بــه کار 
ــی  ــاط خط ــس ارتب ــی امپدان ــدند. منحن ــه ش گرفت
ــی  ــالمونال تیف ــا س ــلول ه ــه س ــم اولی ــن لگاریت بی
ــیر( و  ــای ش ــه ه ــت و نمون ــط کش ــم در محی موری
زمــان تعییــن امپدانــس نشــان داد. مقادیــر ضریــب 
تعییــن بــه ترتیــب در محیــط کشــت و نمونــه هــای 
شــیر معــادل 0/99 و 0/98 بــه دســت آمــد و زمــان 
ــا 4/8(،  ــخیص )CFU/ml 105 × 5/4 ت ــرای تش الزم ب

ــد )20(. معــادل 9/3-2/2 ســاعت گــزارش گردی

نیــز  ایتالیــا  در  همــکاران  و  گروســی 
ــواع  ــی در ان ــی میکروب ــم کل ــال 2008 تراک در س
ــا  ــا را ب ــهر بلون ــده در ش ــه ش ــای عرض ــتنی ه بس
اســتفاده از روش اســتاندارد مرجــع و نیــز تکنیــک 
ــزان  ــد و می ــرار دادن ــی ق ــورد ارزیاب ــس م امپدان
ــزارش  ــادل 78% گ ــوب ومع ــاق دو روش را خ انطب
ــه  ــس ب ــه روش امپدان ــتند ک ــار داش ــد و اظه نمودن
ــریع و  ــردی، س ــن، کارب ــک روش مطمئ ــوان ی عن
آســان در ارزیابــی کیفیــت بســتنی هــای تولیــدی 
کارخانجــات مــواد غذایــی و نیــز مراکــز نظارتــی و 

ــت )16(.  ــتفاده اس ــل اس ــی قاب کنترل

در ســال  و همــکاران  لــک  همچنیــن 
1384 شــمارش کلــی میکروبــی در 150 نمونــه 
بســتنی ســنتی را بــا دو روش اســتاندارد پورپلیــت 
ــج  ــه نتای ــرار دادند،ک ــی ق ــورد بررس ــس م و امپدان
ــان  ــد نش ــن دو روش را 80 درص ــق ای ــل، تطاب حاص

.)5( داد 

در ســال 1386 نیــز در طــی تحقیقــی 
تکنیــک  و  مرجــع  اســتاندارد  هــای  روش 
ــیاکلی  ــخیص اشریش ــایی و تش ــس در شناس امپدان
و اســتافیلوکوکوس اورئــوس در 90 نمونــه کــره 
ــر  ــد و ب ــع گردی ــی واق ــورد بررس ــتوریزه م پاس
ــه  ــی ب ــه الودگ ــچ گون ــه هی ــج حاصل ــاس نتای اس
ــر دو  ــا در ه ــره ه ــیاکلی در ک ــرم واشرش ــی ف کل
روش مرجــع وامپدانــس مالحظــه نگردیــد و نتایــج 
ــتند  ــق داش ــر تطاب ــا یکدیگ ــد ب ــه 100 در ص حاصل

.)12(

در مطالعــات فــوق همچــون مطالعــه حاضــر، 
نتایــج حاصلــه از دو روش مرجــع و امپدانــس از نظــر 
ــل  ــد و عل ــاری اختــالف معنــی داری نشــان ندادن آم
ــوع  ــی در نتایــج دو روش شــامل ن تفــاوت هــای جزئ
و ترکیبــات تشــکیل دهنــده مــواد غذایــی مختلــف، 
ــت  ــای کش ــط ه ــه، محی ــورد مطالع ــری م ــوع باکت ن
ــت و  ــف کش ــای مختل ــاوت، روش ه ــی متف مصرف
ــای  ــت و خطاه ــزان دق ــی،  می ــازی میکروب جداس
فــردی پرســنل آزمایشــگاه عنــوان شــده اســت. لــذا 
ــه ایــن موضــوع کــه روش امپدانــس در  ــا توجــه ب ب

مــدت زمــان بســیار کمتــر و ســریع تــر نســبت  بــه 
ــد  ــد و می توان ــی نمای ــدام م ــری اق ــایی  باکت شناس
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــتری را م ــه بیش ــداد نمون تع
دهــد و از ســوی دیگــر بــه دلیــل آن کــه  بــه مــواد 
ــت   ــای کش ــوم در روش ه ــازی های  مرس ــاده س و آم
ــی  ــوان روش ــه عن ــد  ب ــدارد،  می توان ــاز ن ــع نی مرج
کاربــردی، آســان و ســریع در امــر نظــارت و کنتــرل 
کیفــی شــیر و فــراورده هــای لبنــی مــورد اســتفاده 
ــن  ــب تعیی ــر ضری ــی مقادی ــور کل ــردد.. بط ــع گ واق
)R2( باالتــر از 0/75 بیانگــر میــزان تطابــق بــاالی روش 
مرجــع و امپدانــس مــی باشــد کــه در اکثــر تحقیقات 
انجــام شــده در داخــل و خــارج کشــور مبنــای تاییــد 
منحنــی  هــای حاصلــه و کاربــردی بــودن معادلــه آنها 
در صنایــع غذایــی مــی باشــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
نتایــج حاصــل از تحقیــق حاضــر کــه انطبــاق خوبــی 
ــار  ــایی ب ــع در شناس ــس و مرج ــن روش امپدان بی
ــد،  ــه ش ــتوریزه مالحظ ــام و پاس ــیر خ ــی ش میکروب
روش امپدانــس مــي توانــد جایگزیــن مناســبي بــراي 
ــیر  ــی ش ــار میکروب ــن ب ــي در تعیی ــاي قدیم روش ه

باشــد.

در مطالعــه حاضــر همچــون مطالعــات 
ــتفاده  ــا اس ــوق ب ــده در ف ــر ش ــن ذک ــایر محققی س
ــده در  ــت آم ــه دس ــاي ب ــي ه ــادالت منحن از مع
قســمت نتایــج کــه همگــي حاکــي از میــزان 
همبســتگي بــاالي فاکتورهــاي مــورد مطالعــه 
ــدازه  ــا ان ــت آوردن ی ــه دس ــا ب ــوان ب ــد، می ت بودن
ــه،  ــورد مطالع ــاي م ــک از فاکتوره ــر ی ــري ه گی
ســایر فاکتورهــا را نیــز بــه صــورت محاســباتي بــه 
دســت آورده و یــا پیشــگویي نمــود.  امــا بــا توجــه 
ــی در  ــگوی میکروب ــای پیش ــدل ه ــه م ــه آن ک ب
مــواد غذایــی همــواره تابــع فاکتورهــای درون اثــر 
ــه  ــی از جمل ــد میکروب ــر در رش ــر موث ــرون اث و ب
ســطح بهداشــت در مراحــل مختلــف تولیــد و نیــز 
شــرایط اقلیمــی منطقــه ای و ... هســتند، لــذا یــک 
ــن  ــر ای ــدارد. ب ــرد ن ــرایط کارب ــام ش ــدل در تم م
ــده در  ــی ش ــگوي طراح ــاي پیش ــدل ه ــاس م اس
ــرایط  ــواز و ش ــه اه ــه در منطق ــر ک ــه حاض مطالع
گرمســیری خوزســتان انجــام شــده اســت، مختــص 
ــي  ــا ویژگ ــي و ب ــه اقلیم ــن منطق ــتفاده در همی اس
هــاي میکروبــي شــیرهاي خــام و پاســتوریزه 
تولیــدي در اســتان خوزســتان مــي باشــد. بدیهــي 
ــه اســتفاده از چنیــن  اســت کــه در صــورت نیــاز ب
معــادالت پیشــگویي در ســایر مناطــق و بــا ویژگــي 
ــر و  ــای درون اث ــر فاکتوره ــف از نظ ــاي مختل ه
بــرون اثــر متفــاوت نیــاز بــه تهیــه و طراحــي مــدل 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــب مربوط ــاي مناس ه

نتیجــه کلــي آن کــه  بــا توجــه بــه 
ــاي  ــون ه ــج در آزم ــریع نتای ــول س ــت حص اهمی
کنتــرل کیفــي شــیر و فــراورده هــاي لبنــي ، 
اســتفاده از تکنیــک هــاي ســریع تــر همچــون روش 
امپدانــس مــي توانــد رهگشــا بــوده و انجــام آزمون 
هــاي وقــت گیــر مرســوم بــه خصــوص انجام کشــت 
ــا  ــع را ت ــه روش مرج ــي ب ــار میکروب ــمارش ب و ش

حــد بســیاري کاهــش دهــد. امــا انجــام ایــن امــر 
ــه هــاي هــر منطقــه  مســتلزم بررســي دقیــق نمون
ــیون- ــن کالیبراس ــي و تدوی ــه و طراح ــا کارخان ی

هــاي دقیــق بــا میــزان انطبــاق بــاال مــي باشــد تــا 
ــگوي  ــادالت پیش ــه مع ــان ب ــا اطمین ــیله ب بدینوس
ــر  ــر در ام ــورد نظ ــاي م ــوان فاکتوره ــل بت حاص
کنتــرل کیفیــت را پاســخ داده، از طریــق محاســباتي 

ــت آورد.  ــه دس ب

قدردانی و تشکر:
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Designing predictive model for microbial load in raw and pasteurized milk with measuring electrical resistance (Impedance-Splitting 
Method) and survey on it’s correlation with milk titrable acidity

Fazlara A.1 , Zareie, M.2 and  Mottaghian, N.3

Abstract

Measuring total microbial count of milk with conventional standard pour plate method and comparing the results with standard limits is 
one of the routine tests in dairy factories. Achieving the results of total microbial count in minimum time is really important for confidence 
from the hygienic quality of products. So impedance – splitting method as a new technique for this purpose was considered in order to 
receiving the results in less time and as soon as possible. The main purpose of this study, was to evaluate the correlation between impedance 
detection time (IDT in hrs), total microbial population (log10 N) and titrable acidity (0D) of raw and pasteurized milk. During 6 months, 100 
samples (50 samples of raw and 50 samples of pasteurized milk) were collected from different areas of Ahvaz and examined under sterile 
conditions. The total microbial count by pour plate technique and impedance – splitting method, also measuring milk titrable acidity were 
carried out based on the recommendations of Iran’s Standard Institute and Industrial Investigation. Then the calibration curves of 3 methods 
and their equations were obtained by using Excel software.  The calibration curves of methods were elaborated for total microbial count 
and impedance detection time, demonstrating a good correlation between the two methods (95.29% for raw and 95.09% for pasteurized 
milk samples). According to the calibration curves, the correlation between impedance detection time and  titrable acidity was 88.83% for 
raw and 85.4% for pasteurized milk samples, also the correlation between total microbial count and titrable acidity was 94.14% for raw and 
93.27% for pasteurized milk samples. Therefore, impedance measurement which is a more rapid, automated and less laborious method 
than conventional total microbial count technique could be used like some developmental countries as an alternative method for the rapid 
measuring the total microbial loads in foods instead of conventional methods.   

Key words: Total microbial count, Impedance – splitting method, Standard pour plate method, Milk titrable acidity, Raw milk, Pasteurized 
milk.
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نویسنده مسئول:  دکتر ابوالفضل زالی 

چکیده

جهــت بررســی اثــر منبــع انــرژی و مکمــل کــروم متیونیــن بــر عملکــرد و تولیــد شــیر گاوهــای هلشــتاین، تعــداد 32 رأس گاو چنــد بــار زایــش نمــوده 
نــژاد هلشــتاین در طــول دوره انتقــال مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. گاوهــا بــا جیــره کامــاًل مخلــوط از 28 روز قبــل از زایــش تــا 28 روز پــس از زایــش 
تغذیــه گردیدنــد. ایــن مطالعــه در قالــب طــرح بلــوک هــای کامــل تصادفــی و بــه صــورت آرایــه فاکتوریــل 2×2 ) دو منبــع انــرژی و دو ســطح مکمــل 
کــروم( اجــرا گردیــد. منابــع انــرژی قبــل از زایــش شــامل روغــن ماهــی و غلــه و پــس از زایــش شــامل پــودر چربــی پالــم و روغــن ماهــی بودنــد. 
مکمــل کــروم میتونیــن در ســطح صفــر یــا 0/08 میلــی گــرم کــروم بــه ازای هــر کیلوگــرم از وزن متابولیکــی بــدن، تغذیــه گردیــد. نتایــج نشــان دادنــد 
کــه در دوره قبــل از زایــش اســتفاده از روغــن ماهــی اثــری روی مــاده خشــک مصرفــی نداشــت ولــی اســتفاده از مکمــل کــروم میتونیــن در ایــن 
دوره ســبب افزایــش معنــی دار مــاده خشــک مصرفــی گردیــد )P < 0/05(. پــس از زایــش اســتفاده از روغــن ماهــی تمایــل بــه کاهــش مــاده خشــک 
مصرفــی داشــت )0P</1(. در دوره پــس از زایــش مــاده خشــک مصرفــی تحــت تأثیــر اســتفاده از مکمــل کــروم میتونیــن بــه طــور معنــی داری افزایــش 
یافــت )P 0 </05(. شــیر تولیــدی گاوهــا تحــت تأثیــر نــوع تیمارهــا قــرار نگرفــت. بــه جــز درصــد چربــی شــیر کــه تحــت تأثیــر اســتفاده از روغــن 
ماهــی کاهــش معنــی داری پیــدا کــرد )P < 0/05(، ســایر ترکیبــات شــیر تحــت تأثیــر نــوع تیمارهــا قــرار نگرفتنــد. اســتفاده از مکمــل کــروم اثــری 
روی فراســنجه هــای شــکمبه ای نداشــت و روغــن ماهــی باعــث کاهــش غلظــت اســتات و بوتیــرات شــد )P < 0/05(. نتایــج حاصــل از ایــن آزمایــش 

اثــر متقابلــی بیــن کــروم و منبــع انــرژی نشــان ندادنــد.

واژه های کلیدی: کروم، گاو قبل از زایش، روغن ماهی، تخمیر.

Chromium
ــع  ــوع منب ــی و ن ــروم آل ــل ک ــرات مکم اث
انــرژی جیــره بــر عملکــرد گاوهــای 

انتقــال دوره  در  هلشــتاین 

مقدمه

در گاوهــای شــیری، دوره انتقــال بــه فاصلــه زمانــی 
ــس از  ــه پ ــا 3 هفت ــش ت ــل از زای ــه قب ــن 3 هفت بی
ــف و  ــود )NRC، 2001(. تعری ــی ش ــه م ــش گفت زای
ــه  ــال ب ــی گاو در دوره انتق ــات غذای ــن احتیاج تأمی
ــد و  ــالمتی، تولی ــد س ــی توان ــترده ای م ــور گس ط
ــد  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــدگاری گاو را تح در کل مان
ــه ای  ــی و تغذی ــای مدیریت )NRC، 2001(. راهبرده
ــل  ــت حداق ــکی جه ــول دوره خش ــب در ط مناس
ــر  ــالمتی و حداکث ــا س ــوط ب ــالالت مرب ــودن اخت نم
ــث  ــان بح ــش همچن ــس از زای ــد پ ــردن تولی ک
ــده  ــف ش ــی تعری ــور ضعیف ــه ط ــوده و ب ــز ب انگی
ــرژی  ــم ان ــش تراک ــت )Drackley، 1999(. افزای اس
جیــره از طریــق افزایــش کربوهیــدرات هــای 
ــن  ــن دوره ممک ــول ای ــره در ط ــری جی ــر فیب غی
 ،)1993 ،Grummer( اســت مزایایــی داشــته باشــد
ــل از  ــره هــای قب ــرژی جی ــم ان ــش تراک ــی افزای ول
زایــش ممکــن اســت بــه کاهــش بیشــتری در مــاده 
خشــک مصرفــی و مصــرف انــرژی همــراه بــا آغــاز 
 ،Andersen و Ingvarsten( شــیردهی منجــر گــردد
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــی از راهکارهای 2000(. یک
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، تغذیــه چربــی 
در طــول دوره قبــل از زایــش بــوده اســت. شــواهد 
حاکــی از ایــن اســت کــه تغذیــه جیــره بــا چربــی 
در طــول دوره خشــکی مــی توانــد گاو را بــه بســیج 
ــد  ــازگار نمای ــدی س ــیردهی بع ــول ش ــی در ط چرب
ــر اســاس فرضیــه  )Friggens و همــکاران، 2004(. ب
ــر  ــرب زنجی ــیدهای چ ــز اس Kronfeld )1982( نی
ــک  ــتگاه لیمفاتی ــه درون دس ــدا ب ــره ابت ــد جی بلن
جــذب شــده و بــدون ورود بــدوی بــه کبــد، 
ــرژی  ــه ان ــا ب ــت ه ــی باف ــش دسترس ــبب افزای س
ــدن و  ــی ب ــیج چرب ــش بس ــبب کاه ــه س و در نتیج
ــتریفیه  ــرب غیراس ــیدهای چ ــت اس ــش غلظ کاه

ــد. ــد ش ــون خواهن خ

از طــرف دیگــر، عنصــر کــروم یــک مــاده معدنــی 
ضــروری مــی باشــد کــه فعالیــت انســولین 
را ممکــن مــی ســازد و بنابرایــن متابولیســم 
ــر  ــت تأثی ــن را تح ــد و پروتئی ــدرات، لیپی کربوهی
ــری  ــروم، عنص ــد )Mertz، 1993( ک ــی ده ــرار م ق
ــد  ــش )همانن ــع تن ــه آن در مواق ــاز ب ــه نی ــت ک اس
تنــش اواخــر آبســتنی و اوایــل شــیردهی( افزایــش 
)Anderson، 1987(. کــروم بخــش  یابــد  مــی 
ــن  ــد، ای ــی باش ــز م ــل گلوک ــل تحم ــی از عام فعال
ــل  ــلولی و عم ــال س ــهیل اتص ــبب تس ــل س عام
انســولین مــی گــردد )Toepher و همــکاران، 1997(. 
ــد  ــی دهن ــان م ــه نش ــد ک ــود دارن ــواهدی وج ش
افــزودن مکمــل کــروم )کــروم- ال- متیونیــن( بــه 
جیــره در طــول دوره قبــل از زایــش ســبب افزایــش 
ــش،  ــد زای ــل و بع ــی در قب ــک مصرف ــاده خش م
ــش  ــیر و افزای ــی ش ــیر و چرب ــد ش ــش تولی افزای
فعالیــت انســولین و کاهــش اســیدهای چــرب 
ــه  ــش دوم ب ــای زای ــون در گاوه ــتریفیه خ غیراس
بعــد مــی گــردد )Hayirli و همــکاران 2001(. کــروم 

از طریــق افزایــش پاســخ انســولین و افزایــش 
ــون  ــی خ ــش چرب ــر کاه ــود را ب ــر خ ــز اث لیپوژن
ــچ  ــون هی ــا کن ــه ت ــد. از آن جــا ک اعمــال مــی کن
مطالعــه ای در زمینــه بررســی اثــرات تــوأم مصــرف 
مکمــل کــروم و منبــع چربــی بــر خــوراک مصرفــی 
ــت،  ــه اس ــام نگرفت ــیری انج ــای ش ــد گاوه و تولی
ــر مکمــل کــروم  ــن مطالعــه بررســی اث هــدف از ای
ــرد  ــی و عملک ــوراک مصرف ــر خ ــی ب ــن ماه و روغ

ــد. ــی باش ــال م ــیری در دوره انتق ــای ش گاوه

مواد و روش ها

32 رأس گاو چنــد بــار زایــش نمــوده غیــر شــیرده 
ــخ  ــاس تاری ــر اس ــتنی ب ــر آبس ــتاین در اواخ هلش
احتمالــی زایــش، تعــداد زایــش و تولیــد شــیر دوره 
قبــل بــه صــورت تصادفــی بــه چهــار گــروه هشــت 
ــا  ــروه ه ــک از گ ــر ی ــدند. ه ــیم ش ــی تقس رأس
ــره  ــه یکــی از چهــار جی ــی ب ــه طــور تصادف ــز ب نی
آزمایشــی در قالــب طــرح فاکتوریــل 2×2 )و ســطح 
صفــر و 0/08 میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن 
متابولیکــی بــدن، کــروم از منبــع کــروم میتونیــن و 
دو منبــع انــرژی( اختصــاص داده شــدند و در طــول 
دوره چهــار هفتــه قبــل از زایــش تــا چهــار هفتــه 
ــدند.  ــه ش ــرادی تغذی ــور انف ــه ط ــش ب ــس از زای پ

ــرادی و  ــورت انف ــه ص ــا ب ــداری دام ه ــگاه نگه جای
مســقف بــود. جیــره هــای آزمایشــی تغذیــه شــده 
در قبــل از زایــش شــامل 1( جیــره شــاهد بــر پایــه 
غلــه بــدون کــروم، 2( جیــره شــاهد بــر پایــه غلــه 
ــی  ــن ماه ــاوی روغ ــره ح ــروم، 3( جی ــا ک ــراه ب هم
بــدون کــروم، 4( جیــره حــاوی روغــن ماهــی همراه 
بــا کــروم بودنــد )جــدول 1(. جیــره هــای آزمایشــی 
متــوازن   CPM Dairy v3,0,6 افــزار  نــرم  بــا 
ــدن  ــاس وزن ب ــر اس ــروم ب ــل ک ــد و مکم گردیدن
ــرم از وزن  ــر کیلوگ ــه ازای ه ــرم ب ــی گ )0/08 میل
ــه خــوراک  ــه صــورت ســرک ب متابولیکــی بــدن( ب
دام هــا افــزوده شــد. پــس از زایــش، جیــره هــای 
ــن  ــا ای ــد، ب ــش بودن ــل از زای ــابه قب ــی مش آزمایش
تفــاوت کــه تیمارهایــی کــه قبــل از زایــش برپایــه 
ــم در  ــی پال ــودر چرب ــش پ ــس از زای ــد پ ــه بودن غل
جیــره خــود داشــتند. انــرژی و مــواد مغــذی جیــره 

ــده اســت. هــای آزمایشــی در جــدول 2 آم

خــوراک در دوره قبــل از زایــش و پــس از زایــش بــه 
صــورت روزانــه و در دو نوبــت )ســاعت 8 و ســاعت 
ــا  ــار گاوه ــوط در اختی ــاًل مخل ــکل کام ــه ش 14( ب
قــرار داده شــد و هــر روز قبــل از ریختــن خــوراک 
جدیــد، میــزان پــس آخــور هــر یــک از دام هــا بــه 

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران Email:zalia@can.ut.ac.ir

جدول 1- مواد تشکیل دهندة جیره های غذایی )درصد مادة خشک(

اعداد ارائه شده در جدول بر اساس درصد در کیلوگرم ماده خشک جیره است.
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ــه تعییــن گــردد.  ــا میــزان مــاده خشــک مصــری روزان ــد، ت صــورت انفــرادی جمــع آوری و توزیــن گردی
ــده هــای خــوراک هــر گاو  ــار باقیمان ــک ب ــه ی ــاده خشــک، هــر دو هفت ــزان مصــرف م جهــت تعییــن می
ــه مــدت 48  ــرداری گردیــد و جهــت تعییــن مــاده خشــک آن در آون )60 درجــه ســانتی گــراد ب ــه ب نمون
ســاعت( قــرار گرفــت. پــس از زایــش در طــول دوره شــیردهی، گاوهــا روزانــه ســه بــار دوشــیده شــدند و 
میــزان تولیــد شــیر در هــر وعــده ثبــت گردیــد. جهــت تعییــن ترکیبــات شــیر در دو روز متوالــی از هــر 
ــیر  ــرداری از ش ــه ب ــیردهی نمون ــول دوره ش ــه( در ط ــر هفت ــنبه ه ــج ش ــنبه و پن ــای چهارش ــه )روزه هفت
گاوهــا انجــام شــد و ترکیبــات آن شــامل چربــی، پروتئیــن و الکتــوز توســط دســتگاه میلکواســکن تعییــن 

گردیــد.

نمونــه گیــری از مایــع شــکمبه در روز 28 پــس از زایــش و حــدود 3-4 ســاعت پــس از خــوراک دهــی صبــح 
جهــت انــدازه گیــری میــزان اســیدهای چــرب فــرار و غلظــت آمونیــاک مایــع شــکمبه انجــام شــد. نمونــه 
هــای مایــع شــکمبه، بــه وســیله افــزودن 1 میلــی لیتــر اســید ســولفوریک 50 درصــد بــه 50 میلــی لیتــر 

مایــع شــکمبه، تهیــه و تــا زمــان انــدازه گیــری نگهــداری شــدند.

غلظــت آمونیــاک در مایــع شــکمبه طبــق روش تیتراســیون Crooke و Simpson )1971( و غلظــت 
ــرات( طبــق روش Ottenstein و  ــرات و ایزووال ــات، بوتیــرات، وال ــرار ) اســتات، پروپیون اســیدهای چــرب ف
 Bartley )1971( بــا اســتفاده از دســتگاه گاز کروماتوگرافــی 1 )GC( انجــام شــد. داده هــای بدســت آمــده 
بــا اســتفاده از نــرم افــزار SAS و رویــه Mixed مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت. پارامترهایــی 
 GLM و رویــه SAS کــه در طــول دوره آزمایــش یــک بــار نمونــه گیــری شــدند بــا اســتفاده از نــرم افــزار

مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد.

نتایج

در دوره قبــل از زایــش، مــاده خشــک مصرفــی کــه بــه صــورت کیلوگــرم در روز نشــان داده شــده اســت بــه 
طــور معنــی داری تحــت تأثیــر مکمــل کــروم میتونیــن قــرار گرفــت )جــدول3( و میانگیــن مصــرف مــاده 
خشــک در گاوهــای تغذیــه شــده بــا مکمــل کــروم میتونیــن بیشــتر بــود )P < 0/05(. پــس از زایــش نیــز 
مــاده خشــک مصرفــی گاوهــای تغذیــه شــده بــا مکمــل گــروم بیشــتر از میــزان مصــرف مــاده خشــک در 
گاوهــای گــروه شــاهد بــود، بــه طــوری کــه همــراه بــا مصــرف مکمــل کــروم، میــزان مصــرف مــاده خشــک 
بــه طــور معنــی داری افزایــش پیــدا کــرد  )P < 0/05(. علــی رغــم تأثیــر مثبــت مشــاهده شــده کــروم روی 
ــا نداشــت  ــه گاوه ــد شــیر روزان ــزان تولی ــر معنــی داری روی می ــروم اث ــاده خشــک، مکمــل ک مصــرف م
)جــدول 4(. از نظــر ترکیبــات شــیر تولیــدی، اســتفاده از مکمــل کــرم میتونیــن اثــری روی درصــد چربــی، 

پروتئیــن، الکتــوز و مــاده جامــد فاقــد چربــی شــیر تولیــدی نداشــت.

اســتفاده از مکمــل کــروم اثــر معنــی داری روی درصــد اســیدهای چــرب فــرار تولیــدی در شــکمبه شــامل 
ــت،  ــک نداش ــید ایزووالری ــک و اس ــید والری ــک، اس ــید بوتیری ــک، اس ــید پروپیونی ــتیک، اس ــید اس اس

ــدول5(. )ج

1 - Gas Chromatography  

نســبت اســتات بــه پروپیونــات و غلظــت کل 
ــکمبه  ــده در ش ــد ش ــرار تولی ــرب ف ــیدهای چ اس
نیــز تحــت تأثیــر اســتفاده از کــروم قــرار 
ــکمبه  ــی ش ــروژن آمونیاک ــت نیت ــد. غلظ نگرفتن
تحــت تأثیــر اســتفاده از کــروم تغییــر معنــی داری 

ــرد. ــدا نک پی

ــش  ــل از زای ــی در دوره قب ــن ماه ــتفاده از روغ اس
اثــری روی میانگیــن مــاده خشــک مصرفــی 
ــی پــس از زایــش مصــرف  نداشــت )جــدول3(، ول
مــاده خشــک مصرفــی تمایــل بــه کاهــش داشــت 
ــدی  ــیر تولی ــزان ش ــش می ــس از زای )P < 0/1(. پ
گاوهــا بــه طــور معنــی داری تحــت تأثیــر اســتفاده 
ــرار  ــی ق ــره غذای ــی در جی ــف چرب ــع مختل از مناب
ــیر  ــی ش ــیر، چرب ــات ش ــر ترکیب ــت. از نظ نگرف
ــی  ــف چرب ــع مختل ــتفاده از مناب ــر اس ــت تأثی تح
ــده  ــه ش ــای تغذی ــدول 4( وگاوه ــت )ج ــرار گرف ق
ــد  ــی داری درص ــور معن ــه ط ــی ب ــن ماه ــا روغ ب
 .)P < 0/05( چربــی کمتــری در شــیر خــود داشــتند
ــد  ــی داری روی درص ــر معن ــف اث ــای مختل تیماره
ــد  ــواد جام ــد م ــوز و درص ــد الکت ــن، درص پروتئی

ــتند. ــیر نداش ــی ش ــدون چرب ب

ــی داری روی  ــر معن ــی اث ــن ماه ــتفاده از روغ اس
درصــد اســیدهای چــرب فــرار تولیدی در شــکمبه 
داشــت )جــدول 5(، بــه طــوری که اســید اســتیک 
ــش  ــی داری کاه ــور معن ــه ط ــک ب ــید بوتیری و اس
پیــدا کردنــد )P < 0/05(. اســید پروپیونیــک، 
اســید والریــک و اســید ایزووالریــک تحــت تأثیــر 
ــت کل  ــد. غلظ ــرار نگرفتن ــن ق ــتفاده از روغ اس
ــرار تولیــد شــده در شــکمبه،  اســیدهای چــرب ف
نســبت اســتات بــه پروپیونــات و غلظــت نیتــروژن 
ــن  ــتفاده از روغ ــر اس ــت تأثی ــز تح ــی نی آمونیاک

ــد. ــرار نگرفتن ــی ق ماه

جدول2-انرژی و مواد غذایی موجود در جیره های آزمایشی )برحسب درصد ماده خشک(

جدول 3- میانگین حداقل مربعات مصرف خوراک دردوره انتقال )قبل از زایش و پس از زایش(

جدول 4- میانگین حداقل مربعات تولید و ترکیبات شیر در گاوهای تغذیه شده با جیره های مختلف آزمایشی

جدول 5- میانگین حداقل مربعات غلظت اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه )میلی مول در لیتر( در گاوهای تغذیه شده با جیره های مختلف آزمایشی
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از نظــر میــزان مصــرف مــاده خشــک، قبــل و پــس 
ــرژی  ــف ان ــع مختل ــروم  و مناب ــن ک ــش بی از زای
اثــر متقابلــی وجــود نداشــت. از نظــر میــزان 
ــر  ــز اث ــیر نی ــات ش ــد ترکیب ــیر و درص ــد ش تولی
متقابلــی بیــن کــروم و منبــع انــرژی در تیمارهــای 
ــن  ــی بی ــر متقابل ــد. اث ــاهده نگردی ــف مش مختل
ــر  ــر ب ــر تأثی ــی از نظ ــف آزمایش ــای مختل تیماره
غلظــت اســیدهای چــرب فــرار تولیــدی و نیتــروژن 

ــد. ــاهده نش ــکمبه مش ــی در ش آمونیاک

بحث 

ــروم در  ــتفاده از ک ــه اس ــه در زمین ــی ک مطالعات
ــه  ــر ب ــت منج ــده اس ــام ش ــیری انج ــای ش گاوه
نتایــج ضــد و نقیضــی شــده اســت. مشــابه نتایــج 
آزمایــش حاضــر Yang و همــکاران )1996( افزایــش 
مصــرف خــوراک را در گاوهــای زایــش اول در 
ــد. Hayirli و  ــزارش نمودن ــیردهی گ ــل دوره ش اوای
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــزارش کردن ــکاران )2001( نیزگ هم
ــل از  ــول دوره قب ــن در ط ــروم میونی ــل ک از مکم
ــوراک در دوره  ــرف خ ــش مص ــبب افزای ــش س زای
ــل  ــن دلی ــن محققی ــد. ای ــش ش ــد از زای ــل و بع قب
افزایــش مصــرف خــوراک قبــل از زایــش را احتمــال 
ــش  ــد. در پژوه ــالم نمون ــروم اع ــود ک ــود کمب وج
ــر مکمــل کــروم و  Sadri و همــکاران )2009( کــه اث
منبــع غلــه جیــره بــر عملکــرد گاوهــای شــیری در 
ــل  ــت، مکم ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــال م دوره انتق
کــروم میتونیــن ســبب افزایــش مصــرف خــوراک و 
ــد.  ــو گردی ــه ج ــای برپای ــره ه ــیر در جی ــد ش تولی
طــی مطالعــه ای کــه در اواخــر آبســتنی در گاوهــای 
ــکاران،  ــد )Bryan و هم ــام ش ــرا انج ــال چ در ح
روی  اثــری  کــروم  مکمــل  از  اســتفاده   ،)2004
ــش  ــت افزای ــت. عل ــیر نداش ــب ش ــد و ترکی تولی
ــی  ــز م ــر را نی ــش حاض ــوراک در آزمای ــرف خ مص
ــه احتمــال وجــود کمبــود کــروم در جیــره  تــوان ب
گاوهــا نســبت داد. عــالوه بــر ایــن مشــخص شــده 
ــازی  ــال س ــیر فع ــی از مس ــروم بخش ــه ک ــت ک اس
ــود دارد  ــز وج ــی نی ــواهد کم ــت. ش ــولین اس انس
ــای  ــعه پرزه ــرک روی توس ــر مح ــولین اث ــه انس ک
ــود جــذب اســیدهای  ــه باعــث بهب شــکمبه دارد ک
چــرب فــرار از شــکمبه و پایــداری محیــط شــکمبه 
ای مــی گــردد )Allen., 1997(. مطالعــات در زمینــه 
ــی  ــدود م ــکمبه ای مح ــر ش ــر تخمی ــروم ب ــر ک اث
ــتفاده از  ــه اس ــه در زمین ــه ای ک ــد. در مطالع باش
ــتفاده  ــد، اس ــام ش ــفندان انج ــر روی گوس ــروم ب ک
ــد  ــوزوآ ش ــت پروت ــش جمعی ــبب کاه ــروم س از ک
ــا نتایــج  )Dallago و همــکاران، 2010(. مشــابه ب
آزمایــش حاضــر، مکمــل کــروم تأثیــری بــر غلظــت 
اســیدهای چــرب فــرار و ازت آمونیاکــی شــکمبه در 
 Rikhari( گوســفندان فیســتوله دار نداشــته اســت
و همــکاران، Besong .)2010 و همــکاران نیــز در 
ســال 2001، در مطالعــه بــر روی گوســاله هــای تغذیه 
شــده بــا جیــره هــای نســبتًا پرچــرب )5/6 درصــد 
مــاده خشــک تشــخیص دادنــد کــه اضافــه کــردن 
از مکمــل  800 میکروگــرم کــروم در کیلوگــرم 

ــت  ــر غلظ ــری ب ــروم )Crpic( تأثی ــات ک پیکولین
 )VFA( ــکمبه ــرار از ش ــرب ف ــیدهای چ ــوالر اس م

ــت. نداش

ــتفاده  ــکاران )2009(، اس ــه Ballou و هم در مطالع
ــاده  ــری روی م ــال اث ــی در دوره انتق ــن ماه از روغ
خشــک مصرفــی و تولیــد شــیر نداشــت کــه علــت 
ــان  ــد( بی ــن )0/8 درص ــتفاده از روغ ــطح اس آن س
شــد. Bharathn و همــکاران )2008(، در هنــگام 
ــری  ــطح 0/5 %، اث ــی در س ــن ماه ــتفاده از روغ اس
ــک  ــاده خش ــرف م ــا مص ــیر و ی ــد ش روی تولی
مشــاهده نکردنــد ولــی میــزان درصــد چربــی شــیر 
ــت.  ــش یاف ــی کاه ــن ماه ــتفاده از روغ ــت اس تح
ــکمبه و  ــریع در ش ــی س ــن، دسترس ــن محققی ای
اثــرات بالقــوه آن بــر هضــم فیبــر را علــت آن ذکــر 
کردنــد. Smith و همــکاران )1993( گــزارش کردنــد 
ــرات  ــکمبه دارای اث ــال در ش ــای فع ــی ه ــه چرب ک
منفــی بیشــتری بــر مصــرف مــاده خشــک، تخمیــر 
شــکمبه و قابلیــت هضــم الیــاف نامحلــول در 
شــوینده خنثــی هســتند. Abughazele و همــکاران 
ــی و  ــن ماه ــاوی روغ ــای ح ــره ه ــر جی )2002(، اث
روغــن ســویا ) بــه شــکل دانــه کامــل ســویا( را بــر 
ــی  ــتاین بررس ــای هلش ــوراک در گاوه ــرف خ مص
کردنــد. مکمــل روغــن در مقایســه بــا گــروه شــاهد 
ــه  ســبب کاهــش مصــرف مــاده خشــک مربوطــه ب
ــخص  ــود. مش ــی ب ــن ماه ــای دارای روغ ــره ه جی
ــر  ــر ب ــق اث ــا از طری ــی ه ــه چرب ــت ک ــده اس ش
ــیون  ــوارش، اکسیداس ــتگاه گ ــای دس ــون ه هورم
ــی  ــع چرب ــرش مناب ــت پذی ــد و قابلی ــی در کب چرب
ــی  ــش م ــک را کاه ــاده خش ــرف م ــط گاو، مص توس

.)2000 ،Allen( دهنــد

در مطالعــه Abughazele و همــکاران )2002(، جیــره 
ــح  ــیر تصحی ــیر، ش ــد ش ــر تولی ــی ب ــای آزمایش ه
ــرای  ــده ب ــح ش ــیر تصحی ــی و ش ــرای چرب ــده ب ش
ــی  ــر مکمــل هــای چرب ــرژی، اثــری نداشــتند. اث ان
بــر تولیــد شــیر بــه عوامــل زیــادی از قبیــل جیــره 
ــب  ــرژی، ترکی ــادل ان ــیردهی، تع ــه ش ــه، مرحل پای
چربــی و مقــدار مکمــل چربــی بســتگی دارد 
ــیدهای  ــبت اس ــر در نس ــن متغی )NRC، 2001(. بی
ــیر  ــی ش ــد چرب ــکمبه و درص ــرار در ش ــرب ف چ
ــد  ــش تولی ــود دارد. کاه ــتقیمی وج ــاط مس ارتب
ــازهای  ــش س ــکمبه، پی ــرات در ش ــتات و بوتی اس
مــورد نیــاز بــرای تولیــد اســیدهای چــرب در بافــت 
پســتان را محــدود مــی کنــد )Doreau و همــکاران، 
1999(. در پژوهــش حاضــر نیــز اســتفاده از روغــن 
ــتات و  ــوالر اس ــبت م ــش نس ــبب کاه ــی س ماه
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــکمبه ش ــع ش ــرات در مای بوتی
مشــخص شــده اســت کــه روغــن ماهــی و روغــن 
ــر مراحــل  ــر مســتقیم ب ــا تأثی ــی ب ــات دریای حیوان
هیدروژنــه شــدن اســیدهای چــرب غیــر اشــباع در 
ــس  ــای تران ــط ه ــد واس ــع ح ــبب تجم ــکمبه س ش
ــش  ــوند )Bauma و Griinari، 2001(. افزای ــی ش م
مقــدار اســیدهای چــرب ترانــس در چربــی شــیر گاو 
 )Erdmam, ــا کاهــش چربــی شــیر همــراه اســت ب

روغــن  اســت ســطح  )1999. مشــخض شــده 
اســتفاده شــده عاملــی تعییــن کننــده در اثرگــذاری 
 Shingfield( ــت ــکمبه اس ــرات ش ــر تخمی ــن ب روغ
 )1997(  Chilliard و   Doreau و همــکاران، 2008(. 
ــن  ــرم روغ ــتفاده از 200 گ ــه اس ــد ک ــه گرفتن نتیج
ماهــی بــه طــور روزانــه اثــری روی تخمیــر شــکمبه 
ــبب  ــرم س ــتفاده از 400 گ ــه اس ــی ک ــدارد در حال ن
ــبت  ــش نس ــتات و افزای ــوالر اس ــبت م ــش نس کاه
پروپیونــات گردیــد. میانگیــن ســطح اســتفاده 
ــتر  ــر بیش ــش حاض ــی در آزمای ــن ماه ــه روغ روزان
ــت  ــده اس ــزارش ش ــه گ ــود. اگرچ ــرم ب از 300 گ
ــکمبه ای  ــاک ش ــش آمونی ــث کاه ــی باع ــه چرب ک
 )2008 همــکاران  و   Montgomery( شــود  مــی 
 Ferlay و Doreau ولــی مــرور جامعــی کــه توســط
ــی  )1995( انجــام شــد، نشــان داد کــه مکمــل چرب
ــکمبه ای  ــروژن ش ــم نیت ــی روی متابولیس ــر کم اث
دارد کــه نتایــج آزمایــش حاضــر نیــز در تطابــق بــا 

ــه هــا مــی باشــد. ــن یافت ای

نتیجه گیری

ــتاین  ــای هلش ــره گاوه ــروم در جی ــتفاده از ک اس
در دوره انتقــال ســبب افزایــش مصــرف مــاده 
خشــک مصرفــی در قبــل و پــس از زایــش گردیــد، 
ــت.  ــیر نداش ــب ش ــد و ترکی ــری روی تولی ــی اث ول
تولیــد شــیر تحــت تأثیــر نــوع منبــع انــرژی قــرار 
ــی شــیر کــه تحــت  ــه جــز درصــد چرب نگرفــت. ب
تأثیــر اســتفاده از روغــن ماهــی کاهــش پیــدا کــرد، 
ــد.  ــاد نش ــری ایج ــیر تغیی ــات ش ــایر ترکیب در س
ــت  ــک تح ــید بوتیری ــتیک و اس ــید اس ــت اس غلظ
ــت و  ــش یاف ــی کاه ــل چرب ــتفاده از مکم ــر اس تأثی
ــکمبه  ــای ش ــنجه ه ــر فراس ــری ب ــروم اث ــل ک مکم
ای نداشــت. اثــر متقابلــی بیــن نــوع منبــع انــرژی و 
اســتفاده از مکمــل کــروم میتونیــن مشــاهده نشــد.

چکیده 

بــه منظــور بررســی اثــر عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی مؤثــر بــر صفــات عمــر و زنــده مانــی در بــره هــای کــردی از رکودهــای 
ــامل 7469  ــه ش ــالهای 91- 69 ک ــی س ــیروان ط ــردی ش ــفند ک ــژاد گوس ــالح ن ــرورش و اص ــتگاه پ ــط ایس ــده توس ــع آوری ش جم
حیــوان حاصــل از 187 پــدر و 2258 مــادر بودنــد، اســتفاده شــد. عوامــل ثابــت جنــس بــره، نــوع تولــد، مــاه تولــد، ســن مــادر، 
ســال تولــد و متغیــر کمــی وزن تولــد بــر صفــات مــورد بررســی تأثیــر معنــی داری داشــتند )P< 0/01 (. میــزان وراثــت پذیــری طــول 
عمــر بــره هــا، حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در حــد پاییــن بیــن 0/01 تــا 0/06 بــرآورد شــد نتایــج آزمــون درســت - نمایــی 
نشــان دادنــد کــه مــدل 3 کــه افــزون بــر اثــر تصادفــی ژنتیــک افزایشــی حیــوان دارای دو اثــر تصادفــی مــادری نیــز مــی باشــد 
بــرای بــرآورد مؤلفــه ای واریانــس و پارامترهــای ژنتیکــی صفــت طــول عمــر از تولــد تــا یــک ســالگی مناســب مــی باشــد. میــزان 
وراثــت پذیــری مســتقیم زنــده مانــی بــره هــا، حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در دامنــه بیــن صفــر تــا 0/046 بــرآورد گردیــد. 
آزمــون نســبت درســت نمایــی نشــان داد کــه بــرای بــرآورد مؤلفــه هــای واریانــس و پارامترهــای ژنتیکــی زنــده مانــی بــره هــا از 
تولــد تــا یــک ســالگی، مــدل 1 مناســب تریــن مــدل مــی باشــد. مقادیــر وراثــت پذیــری لگاریتمــی، وراثــت پذیــری اولیــه و وراثــت 
پذیــری مؤثــر حاصــل از مــدل پــدری بــرای زنــده مانــی از تولــد تــا یــک ســالگی بــره هــای کــردی بــه ترتیــب در دامنــه )0/04 
تــا 0/09(، )0/21 تــا 0/41( و )0/07 تــا 0/16( بــرآورد گردیــد کــه بیشــترین میــزان آن هــا مربــوط بــه زنــده مانــی در ســن 2 ماهگــی 

مشــاهده شــد.

واژه های کلیدی: طول عمر تولیدی، زنده مانی، گوسفند کردی، وراثت پذیری.

اثــر عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی مؤثــر 
ــالگی  ــک س ــا ی ــد ت ــی از تول ــده مان ــر زن ب

ــردی ــای ک ــره ه نویسنده مسئول : داوود علی ساقیب

استادیارمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی Email: davoudali@yahoo.com
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مقدمه:

ــتگاه  ــب ایس ــورد در اغل ــت رک ــع آوری و ثب جم
هــای پــرورش و اصــالح نــژاد گوســفند کشــور بــر 
ــد، وزن  ــل وزن تول ــدی از قبی ــات تولی ــای صف مبن
ــدی  ــم تولی ــالگی و پش ــک س ــیرگیری، وزن ی از ش
ــتر  ــل، بیش ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــی ش طراح
مطالعــات انجــام شــده در اصــالح نــژاد گوســفند بــر 
اســاس همیــن صفــات مــی باشــند. حــال ایــن کــه 
صفــات مربــوط بــه شایســتگی، مانــدگاری و تعــداد 
ــای  ــازار از فاکتوره ــه ب ــه ب ــل عرض ــای قاب دام ه
ــی  ــروری م ــاد دامپ ــر اقتص ــذار ب ــم و تأثیرگ مه
باشــند کــه در بــر نامــه هــای اصــالح نــژاد توجــه 

ــت. ــده اس ــا ش ــه آن ه ــری ب کمت

ــه عنــوان یــک  ــد ب ــره هــا مــی توان ــده مانــی ب زن
صفــت دوتایــی بــا مــدل خطــی مــورد تحلیــل قــرار 
گیــرد امــا در ایــن حالــت از همــه اطالعــات موجــود 
راجــع بــع زمــان حــذف بــره اســتفاده نمــی شــود، 
زیــرا کــه زمــان دقیــق تلفــات در نظــر گرفتــه نمــی 
ــای  ــدل ه ــک م ــه کم ــاء ب ــل بق ــود. روش تحلی ش
ــژاد  ــالح ن ــداف اص ــرای اه ــه ب ــبی ک ــره نس مخاط
ــرآورد  ــرای ب ــوری، ب ــر تئ ــد از نظ ــده ان ــج ش رای
اجــزای واریانــس صفــت زنــده مانــی برتــر هســتند 
ــازه  ــال و س ــر نرم ــع غی ــد توزی ــی توانن ــرا م زی
ــاء  ــر بق ــه ب ــان ک ــه زم ــته ب ــی وابس ــای محیط ه
حیــوان تأثیــر دارنــد را در نظــر گرفتــه و داده هــای 
ــزدی  ــد )ی ــا وارد نماین سانســور شــده را در آنالیزه

ــو 2004(. 2002، کاراویل

بقــاء بــره تحــت تأثیــر مدیریــت سیســتم پــرورش، ضعــف جســمانی و ابتــال بــه بیمــاری، تصمیــم دامــدار 
بــرای حــذف آن از سیســتم یــا وقــوع حــوادث اســت. بــره هــا بــه علــت مــرگ، یــا شــرایط محیطــی کــه 
احتمــال مــرگ آن هــا را افزایــش مــی دهــد مثــل کمبــود وزن، تعــداد بــره هــا در هــر شــکم زایــش یــا 
قابلیــت مــادری ضعیــف از گلــه حــذف مــی شــوند. بــه طــور کلــی، تصمیــم گیــری در مــورد ایــن کــه یــک 
گوســفند در گلــه باقــی بمانــد یــا خیــر بــا توجــه بــه ســالمت و عملکــرد آن، اتخــاذ مــی شــود. صفــات 
مربــوط بــه بقــا در دام اهلــی بــه دو گــروه اوایــل عمــر و حیــوان بالــغ تقســیم مــی گــردد تــا بدیــن وســیله 
بتــوان عوامــل محیطــی و ژنتیکــی مؤثــر بــر بقــا را بــه صــورت مجــزا در نظــر گرفــت. بقــاء بــره از زمــان 
تولــد تــا یکســالگی در برخــی از نژادهــای بلوچــی )اســلمی نــژاد و همــکاران 2011(، لــری بختیــاری )وطــن 
خــواه 2013(، قــره گل )بحــری بینابــاج و همــکاران 2013( و کرمانــی )برازنــده و همــکاران 2012( مطالعــه و 
بررســی شــده اســت، امــا در مــورد گوســفند کــردی خراســان شــمالی مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. 
هــدف از انجــام ایــن تحقیــق، بررســی ســازه هــای ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی مؤثــر بــر طــول عمــر و زنــده 
ــی دارای  ــر خط ــدل غی ــی و م ــدل خط ــتفاده از م ــا اس ــالگی ب ــک س ــا ی ــد ت ــان تول ــا از زم ــره ه ــی ب مان

توزیــع ویبــول در ایســتگاه پــرورش و اصــالح نــژاد گوســفند کــردی مــی باشــد.

مواد و روش ها

بــه منظــور بررســی اثــر عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی صفــات طــول عمــر و زنــده مانــی در بــره هــای 
ــردی  ــفند ک ــژاد گوس ــالح ن ــرورش و اص ــتگاه پ ــده در ایس ــع آوری ش ــای جم ــردی از رکورده ــفند ک گوس
ــد،  ــادر بودن ــدر و 2258 م ــل از 187 پ ــوان حاص ــامل 7469 حی ــه ش ــای 91-69 ک ــال ه ــی س ــیروان ط ش
اســتفاده شــد. ســاختار شــجره و رکوردهــای گوســفند کــردی خراســان شــمالی در جــدول 1 آورده شــده 

اســت.

صفــات مــورد بررســی شــامل طــول عمــر بــره هــا از تولــد تــا یــک ســالگی و میــزان زنــده مانــی آن هــا 
بــه صــورت ماهیانــه از تولــد تــا یــک ســالگی بــود. عــالوه بــر ســن بــره بــرای زنــده مانــی در هــر مــاه ، 
یــک کــد سانســور )صفــر یــا یــک( بــه هــر بــره اختصــاص داده شــد. بدیــن گونــه هــر رکــورد زنــده مانــی 
بــرای هــر بــره شــامل دو ســتون ســن در زمــان حــذف )یــا تلــف( و کــد سانســور بــود. ســن بــره )طــول 
عمــر( در زمــان حــذف یــا تلــف بــا کــم  کــردن تاریــخ تولــد از تاریــخ حــذف و بــه روز محاســبه گردیــد. 
در صورتــی کــه بــره قبــل از مــاه مــورد نظــر تلــف یــا حــذف شــده بــود، کــد سانســور یــک و در صورتــی 

کــه تــا آخــر مــاه مــورد نظــر زنــده بــود کــد سانســور صفــر اختصــاص داده شــد. 

ــی  ــر ژنتیک ــل غی ــر عوام ــایی اث ــور شناس ــه منظ ب
مؤثــر بــر صفــات طــول عمــر بــره هــا و میــزان زنده 
ــرای  ــده و یــک ب ــره هــای زن ــرای ب ــی )صفــر ب مان
ــک  ــن ی ــا س ــد ت ــده( از تول ــف ش ــای تل ــره ه ب
ــه، از روش  ــای ماهیان ــورت دوره ه ــه ص ــالگی ب س
GLM برنامــه آمــاری SAS )2000( بــر اســاس مــدل 

ــد: ــتفاده ش ــر اس ــاری زی آم

جدول 1- ساختار شجره در گوسفندان کردی خراسان شمالی

ساختار شجره در گوسفندان کردی خراسان شمالی
7469تعداد کل حیوانات 

552تعداد اجداد
6169تعداد حیوانات دارای والدین 

5010تعداد حیوانات بدون نتاج
2/08میانگین اندازه خانواده ها

187کل پدرها
6170فرزندان پدرها

2258کل مادر ها
6935فرزندان مادرها
2439افراد هم خون 

0/0078میانگین ضریب هم خونی 
0/024میانگین ضریب هم خونی در هم خون ها

0/0001حداقل ضریب هم خونی 
0/3125حداکثر ضریب هم خونی

Yijklm هــر یــک از مشــاهدات بــرای صفــات طــول عمــر بــره در زمــان حــذف 

بــه روز و یــا صفــت میــزان زنــده مانــی، μ میانگیــن کل، Ai اثــر I امیــن ســن 
میــش بــه ســال هنــگام تولــد بــره )2 تــا BYj ،)8 اثــر j امیــن ســال تولــد بــره 

)66 تــا 91(

TBk اثــر k امیــن نــوع تولــد    S1 ، k=1,2  اثــر 1 امیــن جنــس بــره )نــر و مــاده(، 

ــب  ــفند( b1 و b2 ضرای ــن، اس ــره )دی، بهم ــد ب ــاه تول ــن م ــر M امی MBm اث

تابعیــت خطــی و درجــه دوم صفــت مــورد نظــر از وزن تولــد بــره، BWijklm وزن 
تولــد بــره و eijklm اثــر باقــی مانــده مــی باشــند.

ــی و روش  ــدل خط ــتفاده از م ــا اس ــی ب ــای ژنتیک ــرآورد پارامتره ــور ب ــه منظ ب
ــر 2006(  ــزار Wombat )می ــرم اف ــده در ن ــدود ش ــی مح ــت نمای ــر درس حداکث
بــه صــورت تجزیــه تــک صفتــی از مــدل هــای حیوانــی زیــر اســتفاده گردیــد.

y= Xb+Z1a+e                        1 مدل شماره

y= Xb+Z1a+ Z2m+e                        2 مدل شماره

y= Xb+Z1a+ Z2m+ Z3c + e                        3 مدل شماره

ــا  ــان حــذف روز و ی ــره در زم ــرای صفــات طــول عمــر ب ــردار مشــاهدات ب y ب
ــد  ــت شــامل ســن میــش هنــگام تول ــرات ثاب ــردار اث ــی، b ب ــده مان میــزان زن
بــره، ســال تولــد، نــوع تولــد، مــاه تولــد بــره، جنــس بــره و متغیــر کمکــی وزن 
تولــد بــره بــه صــورت خطــی و درجــه دوم، a بــردار اثــرات تصادفــی ژنتیکــی 
 c ،ــادری ــی م ــی افزایش ــی ژنتیک ــرات تصادف ــردار اث ــتقیم، m ب ــی مس افزایش
ــی  ــرات تصادف ــردار اث ــادری، e ب ــترک م ــی مش ــی محیط ــرات تصادف ــردار اث ب
باقیمانــده، Z2 ،Z1 ،X و Z3 ماتریــس هــای طــرح کــه رکــورد هــر صفــت را بــه 
ــر  ــتقیم، اث ــی مس ــی افزایش ــی ژنتیک ــر تصادف ــت، اث ــرات ثاب ــه اث ــب ب ترتی
تصادفــی ژنتیکــی افزایشــی مســتقیم، اثــر تصادفــی ژنتیکــی افزایشــی مــادری 
و اثــر تصــادی محیطــی مشــترک مــادری مرتبــط مــی نماینــد. بــا فــرض ایــن 

کــه 

ــات موجــود در شــجره، ماتریــس  ــط خویشــاوندی بیــن حیوان A ماتریــس رواب
ــی  ــی افزایش ــس ژنتیک ــب واریان ــه ترتی ــه، )c( ،V)m( ،V)a(V و )V)e ب یک
ــترک  ــط مش ــس محی ــادری، واریان ــی م ــی افزایش ــس ژنتیک ــتقیم، واریان مس

ــتند. ــده هس ــس باقیمان ــادر و واریان م

ــس در  ــای واریان ــه ه ــرآورد مؤلف ــدل در ب ــن م ــب تری ــخیص مناس ــرای تش ب
ــده  ــزان زن ــک از دو صفــت طــول عمــر و می ــرای هــر ی هــر مقطــع ســنی و ب
مانــی بــره هــا از آزمــون نســبت لگاریتــم درســت نمایــی اســتفاده شــد. آمــاره 
ــا  ــپس ب ــد و س ــبه گردی ــر محاس ــه زی ــتفاده از رابط ــا اس ــع ب ــون کای مرب آزم
ــد. ــه ش ــد مقایس ــال 5 درص ــطح احتم ــع در س ــع کای مرب ــدول توزی ــاره ج آم

 = -2 * Log likelihood ــر ــورد نظــر Log likelihood– مــدل حداکث )مــدل م
X2

جهــت بــرآورد پارامترهــای ژنتیکــی میــزان زنــده مانــی بــا اســتفاده از مــدل 
ویبــول، بــردار اثــرات تصادفــی مختلــف و بــردار طــرح مربــوط بــه تابــع خطــر 

اســتفاده شــد )دو کــروک و ســولکنر 2000(.

ــرآورد مولفــه هــای  ــه شــرح زیــر، جهــت ب ــی ب از مــدل هــای پــدری و حیوان
ــد. ــتفاده ش ــی اس ــای ژنتیک ــس و پارامتره واریان

مدل پدری

ــد  ــال چن ــع نرم ــا توزی ــدران ب ــن پ ــرات ژنتیکــی افزایشــی بی ــردار اث ــه s ب ک
 Z1 ماتریــس روابــط ژنتیکــی افزایشــی بیــن پــدران و A ، s= N)0,Aσ2

s( متغیــره
ماتریــس طــرح مــی باشــد. میــزان وراثــت پذیــری بــر پایــه مقیــاس لگاریتــم 

بــرای مــدل پــدری ویبــول بــه صــورت زیــر بــرآورد شــد )یــزدی و همــکاران 
.)2002

ــری از  ــت پذی ــل وراث ــرای تبدی ــت. ب ــول اس ــدل ویب ــس م ــه π2/6 واریان ک
مقیــاس لگاریتمــی بــه مقیــاس پایــه اولیــه نیــز از فرمــول زیــر اســتفاده شــد 

ــکاران 2002( ــزدی و هم )ی

ــه  ــاس اولی ــه مقی ــر پای ــری ب ــت پذی ــرآورد وراث ــرای ب ــه ب ــری ک روش دیگ
ــد،  ــی باش ــته نم ــز وابس ــول نی ــع ویب ــای تاب ــه پارامتره ــده و ب ــنهاد ش پیش
اســتفاده از فرمــول زیــر اســت کــه بــه عنــوان وراثــت پذیــری موثــر نامیــده 

ــکاران 2002(. ــزدی و هم ــت )ی ــده اس ش

مدل حیوانی

ــد  ــال چن ــع نرم ــا توزی ــات ب ــی حیوان ــی افزایش ــرات ژنتیک ــردار اث ــه a ب ک
ــس  σs واریان

ــات، 2 ــن حیوان ــی بی ــی افزایش ــط ژنتیک ــس رواب ــره، A ماتری متغی
ــزان  ــد. می ــی باش ــرح م ــس ط ــات و Z2 ماتری ــن حیوان ــی بی ــی افزایش ژنتیک
ــه صــورت  ــی ب ــرای مــدل حیوان ــم ب ــه مقیــاس لگاریت ــر پای ــری ب ــت پذی وراث
ــر  ــول ذک ــتفاده از فرم ــا اس ــکاران 2001( و ب ــوتی و هم ــد )س ــرآورد ش ــر ب زی

ــد. ــده ش ــه برگردانی ــاس اولی ــه مقی ــدری ب ــدل پ ــده در م ش

همچنین وراثت پذیری مؤثر نیز به صورت زیر برآورد شد.

نتایج

نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل عوامــل غیــر ژنتیکــی مؤثــر بــر طــول عمــر 
ــه ترتیــب در  ــا یــک ســالگی ب ــد ت ــره هــا از تول ــی ب ــده مان )روز( و میــزان زن
جــداول 2 و 3 نشــان داده شــده انــد. میانگیــن کل طــول عمــر و میــزان زنــده 
مانــی بــره هــا از زمــان تولــد تــا یــک ســالگی در گوســفند کــردی بــه ترتیــب 
ــت  ــل ثاب ــدند. عوام ــرآورد ش ــد ب 117/7 ± 278/4 روز و 0/35 ± 0/62 درص
ــد و متغیــر کمــی  ــد، ســن مــادر، ســال تول ــد، مــاه تول ــوع تول ــره، ن جنــس ب
 )P < 0/01( ــتند ــی داری داش ــر معن ــی تاثی ــورد بررس ــات م ــر صف ــد ب وزن تول
جنــس بــره بــر طــول عمــر، میــزان زنــده مانــی بــره هــا در تمــام مقاطع ســنی 
مــورد بررســی تاثیــر معنــی دار داشــت. میانگیــن حداقــل مربعــات طــول عمــر 

بــره هــای نــر همــواره کمتــر از بــره هــای مــاده بــود )جــدول 2(.

نــوع تولــد )تــک قلــو و دوقلــو بــودن در هنــگام تولــد( بــر طــول عمــر و میزان 
زنــده مانــی در ســنین مختلــف بعــد از تولــد تــا یــک ســالگی اثــر معنــی داری 
ــه  ــده مانــی بیشــتری نســبت ب داشــت. یــک قلوهــا همــواره طــول عمــر و زن
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دوقلوهــا داشــتند )جــداول 2 و 3( مــاه تولــد 
بــره بــر طــول عمــر، میــزان زنــده مانــی بــره هــا 
ــر  ــالگی اث ــک س ــا ی ــد ت ــنین، از تول ــام س در تم
ــره  معنــی دار داشــت. اختــالف بیــن طــول عمــر ب
ــش )دی  ــاه زای ــن م ــده در اولی ــد ش ــای متول ه
ــالگی  ــک س ــا ی ــد ت ــنین از تول ــی س ــاه( در تمام م
ــود.  ــی دار ب ــش معن ــاه زای ــن م ــن آخری ــا متولدی ب
ــه عنــوان مجموعــه  ــد ب )جــدول 2(. اثــر ســال تول
ــه،  ــت تغذی ــامل )وضعی ــی ش ــل محیط ای از عوام
ــاران و  ــارش ب ــزان ب ــی، می ــرات آب و هوای تغیی
بــرف( بــر طــول عمــر و میــزان زنــده مانــی بــره ها 

در ســنین مختلــف از تولــد تــا یــک ســالگی معنــی 
دار بــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه میانگیــن حداقــل 
مربعــات صفــات طــول عمــر و زنــده مانــی بــره هــا 
در طــی ســال هــای مــورد بررســی از رونــد خاصــی 
ــه نشــده  پیــروی نمــی کــرد، جــداول مربوطــه ارائ
ــان  ــر از زم ــول عم ــر ط ــش ب ــن می ــر س ــد. اث ان
تولــد تــا 132 روزگــی، و بــر میــزان زنــده مانــی از 
زمــان تولــد تــا ســن 5 ماهگــی معنــی دار بــود. در 
مقاطــع ســنی مختلــف، بــره هــای حاصــل از میــش 
ــل از  ــای حاص ــره ه ــن و ب ــاله کمتری ــای 2 و 7 س ه
ــر و  ــول عم ــترین ط ــاله بیش ــای 4 و 6 س ــش ه می

جدول 2- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد )SE( طول عمر )روز( از تولد تا یک سالگی بره های کردی

ــب تابعیــت خطــی و  ــی را داشــتند. ضرای ــده مان زن
ــره  ــی ب ــده مان درجــه دوم طــول عمــر و میــزان زن
ــداول 2 و 3 آورده  ــا در ج ــد آن ه ــا از وزن تول ه
شــده اســت. وزن تولــد بــه صــورت متغیــر کمکــی 
در حالــت هــای خطــی و درجــه دوم بــر طــول عمــر، 
میــزان زنــده مانــی بــره هــا اثــر معنــی دار داشــت. 
ضرایــب تابعیــت خطــی طــول عمــر و زنــده مانــی 
ــب  ــت و ضرای ــواره مثب ــا هم ــره ه ــد ب از وزن تول

ــود. ــی ب ــا منف ــر آن ه ــه دوم متناظ ــت درج تابعی

جدول 3- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد )SE( زنده مانی از تولد تا یک سالگی بره های کردی

ــره هــا  ــرآورد پارامترهــای ژنتیکــی طــول عمــر ب ب
ــدل  ــل از م ــالگی حاص ــک س ــن ی ــا س ــد ت از تول
ــده  ــدول 4 آورده ش ــف در ج ــی مختل ــای خط ه
ــره  ــر ب ــول عم ــری  ط ــت پذی ــزان وراث ــد. می ان
هــا، حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در حــد 

ــد. ــرآورد ش ــا 0/06 ب ــن 0/01 ت ــن بی پایی

طــول  مســتقیم  پذیــری  وراثــت  برآوردهــای 
ــر  ــاوی اث ــه ح ــدل  1 ک ــل از م ــا حاص ــره ه ــر ب عم
ــر  ــود، باالت ــوان ب ــتقیم حی ــی مس ــک افزایش ژنتی
ــر  ــدل دیگ ــط دو م ــر آن توس ــای متناظ از برآورده
ــف  ــای مختل ــاه ه ــرات آن در م ــه تغیی ــود. دامن ب

تا12ماهگیتا11ماهگیتا10ماهگیتا9ماهگیتا8ماهگیتا7ماهگیتا6ماهگیتا5ماهگیتا4ماهگیتا3ماهگیتا2ماهگیتا1ماهگیتعداداثرات
************************جنس

)4/4(257/15)3/8(239)3/3(223)2/8(206/6)2/3(190)1/9(171/8)1/6(153)1/3(133)0/9(109/5)0/9(83/9)0/3(56/6)0/15(213928/9نر

)4/5(270/3)3/9(246)3/4(233)2/9(214/95)2/5(197)2(176/9)7/(158)0/7(136)0/9(112/5)0/8(85/6)0/4(57/6)0/15(213429/2ماده
nsnsnsnsnsnsnsnsns******نوع تولد

)3(270/15)2/6(251)2/3(233)1/9(214/5)1/7(196)1/4(176/4)1/1(156)0/9(138)0/6(113/9)0/9(86/7)0/20(58/2)0/10(343229/1تک قلو
)4/8(257/15)4/1(239/7)3/6(223)3/1(206/5)2/6(190)2/2(172/4)1/7(154)1/4(134)1/1(110/95)0/006(84/4)0/4(57/3)0/13(84129/1دوقلو

************************ماه تولد
)5/9(29/05)5/1(276)4/5(255)3/8(234/5)3/2(212)2/7(189/6)2/2(166)1/7(141)1/3(113/85)0/9(86/2)0/9(57/9)0/2(65329/3دی

)3/8(283/25)3/3(262)2/9(243)2/5(223/65)2/1(204)1/7(183)1/4(162)1/1(138)0/8(112/2)0/8(85/4)0/3(57/1)0/13(282929/1بهمن

)6/2(208/9)5/4(197)4/7(186)4/1(161/4)3/4(163)2/8(151/1)2/3(138)1/8(124)1/4(106/45)0/7(82/8)0/5(56/1)0/2(79128/6اسفند

nsnsnsnsnsnsns********سن مادر

************************سال تولد
************************وزن تولد1

)21/1(142/47)19(127)16(113)13/6(99/26)11/6(85/7)9/8(72/06)7/9(85/5)6/3(45/1)4/7(32/81)1/8(22/56)1/9(13/48)0/8(5/45خطی
)2/2(11/9-)2(11-)1/7(9-)1/4(6/39-)1/3(7/3-)1/2(6/18-)0/7(5/1-)0/6(3/9-)0/4(2/87-)2/9(1/99-)0/2(1/18-)0/08(0/48-درجه دوم

)165/3(278/4)154(258)135(239)115/9(220/5)97/9(201)80/8(180/9)58/2(160)50/8(132)37/9(112/06)13/2(85/16)15/4(57/4)6(427329/2کل

تا12ماهگیتا11ماهگیتا10ماهگیتا9ماهگیتا8ماهگیتا7ماهگیتا6ماهگیتا5ماهگیتا4ماهگیتا3ماهگیتا2ماهگیتا1ماهگیتعداداثرات
************************جنس

)0/006(70/5)0/006(71)0/006(71/5)0/006(73/4)0/006(75/8)0/006(77/9)0/006(81/2)0/005(85/6)0/005(89/8)0/007(92/1)0/005(94/2)0/004(213995/7نر
)0/006(62/9)0/006(63/2)0/006(63/7)0/006(66/6)0/006(70/2)0/006(75/7)0/006(79/6)0/005(85/4)0/005(90/3)0/008(93/2)0/005(95/3)0/004(213496/2ماده

************************نوع تولد
)0/005(70/2)0/005(70/4)0/005(71/3)0/005(73/1)0/005(75/6)0/005(79/4)0/004(83/1)0/004(87/5)0/004(91/9)0/004(93/9)0/003(95/7)0/002(343296/8تک قلو
)0/008(51/8)0/008(52/1)0/008(52/4)0/008(57/8)0/008(62/7)0/008(69/7)0/008(77/7)0/008(82/9)0/008(87/6)0/008(90/8)0/007(90/8)0/006(84192/6دوقلو

************************ماه تولد
)0/007(69/5)0/008(71/2)0/007(71/2)0/008(79/9)0/008(83/1)0/008(84/3)0/007(89/4)0/007(91/8)0/006(92/1)0/009(93/1)0/005(93/4)0/004(65394/3دی

)0/005(65/4)0/005(70/7)0/005(71/2)0/005(73/1)0/005(76/6)0/005(80/4)0/005(83/8)0/005(89/4)0/005(92/5)0/006(94/5)0/004(95/8)0/003(282996/8بهمن
)0/008(50/5)0/008(50/5)0/008(50/7)0/008(50/9)0/01(52/9)0/008(57/9)0/008(60/9)0/008(66/5) ( 79/7)0/008(85/7)0/008( 92)0/006(79194/1اسفند

nsnsnsnsnsnsns********سن مادر
************************سال تولد
************************وزن تولد2

)0/03(0/38)0/03(0/40)0/03(0/40)0/03(0/38)0/03(0/36)0/03(0/37)0/03(0/37)0/03(0/36)0/03(0/33)0/02(0/31)0/02(0/28)0/02(0/22خطی
)0/003(0/034-)0/003(0/033-)0/003(0/03-)0/003(0/03-)0/003(03/-)0/003(0/03-)0/003(0/032-)0/003(0/03-)0/003(0/15-)0/002(0/02-)0/002(0/02-)0/002(0/02-درجه دوم

)0/26(62/9)0/26(64)0/18(65)0/25(67/8)0/25(71)0/24(74/5)0/24(87/2)0/22(83/4)0/21(88/5)0/19(91/4)0/18(93/8)0/15(427395/2کل

ــا 0/058  ــن 0/048 ت ــالگی بی ــک س ــا ی ــد ت از تول
ــرات  ــامل اث ــه ش ــدل 2 ک ــد. در م ــرآورد گردی ب
تصادفــی ژنتیــک افزایشــی حیــوان و ژنتیــک 
ــول  ــادری ط ــای م ــری ه ــت پذی ــود، وراث ــادری ب م
ــه  ــالگی در دامن ــک س ــا ی ــد ت ــان تول ــر از زم عم
بیــن 0/017 تــا 0/024 بــرآورد گردیــد. مــدل 3 
ــر  ــالوه اث ــه ع ــدل 2 ب ــی م ــرات تصادف ــامل اث ش
ــه  ــود. در فاصل ــادر ب ــترک م ــط مش ــی محی تصادف
ــرآورد  ــر ب ــواره مقادی ــالگی هم ــک س ــا ی ــد ت تول
شــده نســبت واریانــس محیطــی مشــترک مــادری 
ــری  ــت پذی ــتر از وراث ــی، بیش ــس فنوتیپ ــه واریان ب

ــا 0/024  ــرات آن 0/021 ت ــه تغیی ــوده و دامن کادری ب
ــورد  ــنی م ــع س ــی مقاط ــد. در تمام ــرآورد گردی ب
ــر  ــه اث ــبت ب ــادری نس ــرات م ــوع اث ــی، مجم بررس
ــود.  ــتر ب ــوان بیش ــتقیم حی ــی مس ــک افزایش ژنتی
نتایــج آزمــون نســبت درســت نمایــی نشــان دادنــد 
ــر تصادفــی ژنتیــک  ــر اث کــه مــدل 3 کــه افــزون ب
ــادری  ــی م ــر تصادف ــوان دارای دو اث ــی حی افزایش
نیــز مــی باشــد بــرای بــرآورد مؤلفــه هــای واریانــس 
ــد  ــر از تول ــول عم ــت ط ــی صف ــای ژنتیک و پارامتره

ــد. ــی باش ــب م ــالگی مناس ــک س ــا ی ت
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بــرآورد پارامترهــای ژنتیکــی زنــده مانــی بــره هــا 
ــدل  ــل از م ــالگی حاص ــک س ــن ی ــا س ــد ت از تول
ــده  ــدول 5 آورده ش ــف در ج ــی مختل ــای خط ه
اســت. میــزان وراثــت پذیــری مســتقیم زنــده مانی 
بــره هــا، حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در 

ــد. ــرآورد گردی ــا 0/046 ب ــن 0 ت ــه بی دامن

ــه  ــدل 1، ک ــل از م ــتقیم حاص ــری مس ــت پذی وراث
ــوان  ــتقیم حی ــی مس ــک افزایش ــر ژنتی دارای اث
ــایر  ــط س ــای توس ــر از برآورده ــد، باالت ــی باش م
مــدل هــا بــود و دامنــه تغییــرات آن در مــاه هــای 
مختلــف از تولــد تــا یــک ســالی بیــن 0/04 تــا 0/05 

بــرآورد گردیــد. مــدل 2 عــالوه بــر اثــرات تصادفــی 
ــادری  ــوان شــامل ژنتیــک م ژنتیــک افزایشــی حی
بــود. وراثــت پذیــری مســتقیم و مــادری حاصــل از 
ایــن مــدل بــرای صفــت زنــده مانــی بــه ترتیــب در 
دامنــه 0/02 تــا 0/04 و 0/01 تــا 0/02 بــرآورد گردیــد. 
مــدل 3 عــالوه بــر اثــرات تصادفــی مــدل 2 شــامل 
ــه  ــود ک ــادری ب ــترک م ــط مش ــی محی ــر تصادف اث
برآوردهــای وراثــت پذیــری هــای مســتقیم حاصــل 
از ایــن مــدل تقریبــًا مشــابه مقادیــر بــرآورد شــده 
ــت  ــای وراث ــی برآورده ــد ول ــدل 2 بودن ــط م توس
پذیــری هــای مــادری در همــه ســنین مــورد 
مطالعــه کمتــر از مقادیــر متناظــر در مــدل 2 بودنــد. 

جدول 4- پارامترهای ژنتیکی، خطای استاندارد )SE( طول عمر بره های کردی در مدل های مختلف

ــه  ــان داد ک ــی نش ــت نمای ــبت درس ــون نس آزم
بــرای بــرآورد مولفــه هــای واریانــس و پارامترهــای 
ــک  ــا ی ــد ت ــا از تول ــره ه ــی ب ــده مان ــی زن ژنتیک
ســالگی، مــدل 1 مناســب تریــن مــدل مــی باشــد.

ــت  ــر وراث ــی و مقادی ــس ژنتیک ــای واریان ــه ه مولف
پذیــری لگاریتمــی، اولیــه و مؤثــر حاصــل از مــدل 
ــا  ــد ت ــی از تول ــده مان ــرای زن ــوای ب ــدری و حی پ
یــک ســالگی بــره هــای کــردی در جــدول 6 آورده 
ــی،  ــری لگاریتم ــت پذی ــر وراث ــت. مقادی ــده اس ش
ــه  ــدری ب ــدل پ ــل از م ــر حاص ــری موث ــت پذی وراث
ــا 0/41(  ــا )0/09(، )0/21 ت ــه )0/04 ت ــب در دامن ترتی
ــترین  ــه بیش ــد ک ــرآورد گردی ــا 0/16( ب و )0/07 ت

جدول 5- پارامترهای ژنتیکی، خطای استاندارد )SE( زنده مانی  بره های کردی در مدل های مختلف

ــن 2  ــی در س ــده مان ــه زن ــوط ب ــا مرب ــزان آنه می
ــد. ــاهده ش ــی مش ماهگ

وراثــت  افزایشــی،  ژنتیکــی  واریانــس  مولفــه 
ــی از  پذیــری در مقیــاس لگاریتمــی در مــدل حیوان
زمــان تولــد تــا ســن 8 ماهگــی رونــد نزولــی و بعــد 
از آن رونــد صعــودی را دارد. مقــدار وراثــت پذیــری 
ــه  ــری اولی ــت پذی ــا 0/32(، وراث ــی )0/12 ت لگاریتم
بــاال )0/50 تــا 0/87( و مقــدار وراثــت پذیــری مؤثــر 
ــا 0/43  ــه 0/18 ت ــی در دامن ــدل حیوان ــل از م حاص
بــرآورد گردیــد کــه بیشــترین میــزان آن مزبــور بــه 
زنــده مانــی در ســن ســه ماهگــی بــا مقــدار 0/427 

ــد)جدول 6(. ــاهده ش مش

بحث

مانــدگاری بــره تــا زمــان عرضــه بــه بــازار یکــی از 
مهمتریــن فاکتورهــای اقتصــادی پــرورش گوســفند 

بــه شــمار مــی آیــد.

ــره  ــا ب ــرخ بق ــبه ن ــاد محاس ــیار زی ــت بس اهمی
هــا و تــالش در جهــت افزایــش زنــده مانــی 
ــای از  ــره ه ــداد ب ــش تع ــدف افزای ــا ه ــا ب ــره ه ب
ــش  ــتای افزای ــروار، در راس ــل پ ــه و قاب ــیر گرفت ش
ســودآوری اقتصــای گلــه داران و افزایــش راندمــان 
ــه همیــن  ــرورش گوســفند مــی باشــد. ب صنعــت پ
ــات و  ــیاری از مطالع ــی بس ــدف اصل ــاء، ه ــل بق دلی
ــتم  ــورهای دارای سیس ــژه در کش ــه وی ــات ب تحقیق
ــروری  ــاورزی و دامپ ــیع کش ــرفته و وس ــای پیش ه
ــر  ــر ژنتیکــی مؤث مــی باشــد. بررســی  عوامــل غی
بــر طــول عمــر و زنــده مانــی بــره هــا از تولــد تــا 
یــک ســالگی نشــان دادنــد کــه اثــر عوامــل ثابــت 
ــس  ــد، جن ــوع تول ــش، ن ــل زای ــد، فص ــال تول س

جدول 6- برآورد مؤلفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی زنده مانی حاصل از مدل پدری و مدل حیوانی بره های کردی

ــد  ــره هــا، ســن مــادر و همچنیــن عامــل وزن تول ب
ــر  ــی داری ب ــر معن ــی اث ــس کمک ــوان واریان ــه عن ب

ــداول 2 و 3( ــتند )ج ــه داش ــورد مطالع ــات م صف

ــات،  ــر صف ــال ب ــر س ــودن اث ــی دار ب ــت معن عل
ــال  ــوا و ابت ــت، آب و ه ــالیانه مدیری ــرات س تغیی
و  )آومــوآ  اســت  بیمــاری هــا  بــه  حیوانــات 
همــکاران 1999(. در ایســتگاه اصــالح نــژاد حســین 
ــا  ــا ت ــره ه ــا و ب ــش ه ــه می ــیروان، تغذی ــاد ش آب
حــدود زیــادی بــه مراتــع و پــس چــر مزارع کشــت 
غــالت وابســته هســتند کــه مقــدار و کمیــت آن هــا 
ــت آب  ــه وضعی ــته ب ــف بس ــای مختل ــال ه در س
ــر  ــاران، متغی ــرف و ب ــارش ب ــزان ب ــی و می وهوای
ــی  ــده مان ــر و زن ــول عم ــر ط ــر آن ب ــت و تأثی اس

ــت. ــهود اس ــا مش ــره ه ب

ــده  در مطالعــه وطــن خــواه و طالبــی )2009( و برازن
ــات  ــر صف ــال ب ــر س ــز اث ــکاران )2012( نی و هم
طــول عمــر و مانــدگاری بــره هــا تــا یــک ســالگی 
معنــی دار گــزارش شــده اســت. همچنیــن، بررســی 
ــره هایــی کــه در انتهــای  ــد کــه  ب هــا نشــان دادن
ــول  ــد دارای ط ــده ان ــا آم ــه دنی ــش ب ــل زای فص
ــی کمتــری مــی باشــند )جــداول  ــده مان عمــر و زن
2 و 3(. دلیــل احتمالــی ایــن مســأله مدیریــت 
ــت  ــش اس ــل زای ــر فص ــا در اواخ ــش ه ــف زای ضعی
ــش  ــری، می ــت گی ــل جف ــه در فص ــن ک ــا ای و ی
هایــی کــه از نظــر وضعیــت بدنــی ضعیــف هســتند 
دیرتــر آبســتن مــی شــوند. ایــن میــش هــا هنــگام 
زایمــان نیــز ضعیــف هســتند و کیفیــت رفتارهــای 
مادرانــه در آن هــا نامطلــوب اســت و زمــان کمتــری 
ــد و  ــی گذرانن ــد م ــدو تول ــره ب ــیدن ب ــه لیس را ب
رابطــه بیــن آن هــا و بــره شــان ضعیــف اســت تــا 

ــای  ــره ه ــه ب ــت ک ــده اس ــاهده ش ــه مش ــی ک جای
میــش هایــی کــه دچــار ســوء تغذیــه هســتند از آن 

هــا مــی گریزنــد )دایــر2008(.

ــث  ــتنی باع ــر آبس ــش در اواخ ــه می ــوء تغذی س
عــدم توســعه مناســب سیســتم پســتانی و کمبــود 
وزن آن هــا مــی شــود کــه نتیجــه آن تولیــد کمتــر 
آغــوز و شــیر مــی باشــد )کاریســمیادو و همــکاران 
2000، هچــر و همــکاران 2009(. افــزودن مکمــل 
ــه  ــرب ب ــید چ ــن E و اس ــلنیوم، ویتامی ــای س ه
جیــره میــش آبســتن بــه ویــژه در ســه مــاه آخــر 
ــده  ــره ش ــی ب ــده مان ــود زن ــث بهب ــتنی، باع آبس

ــر 2008(. ــت )دای اس

ــه ای  ــژه تغذی ــه وی ــرای برنام ــا اج ــالوه، ب ــه ع ب
)فالشــینگ( قبــل از دوره جفــت گیــری مــی تــوان 
وضعیــت بدنــی میــش هــا را بهبــود بخشــید )هچــر 
و همــکاران 2009(. همچنیــن مــی تــوان بــرای 
ــی  ــد م ــش متول ــر زای ــاه آخ ــه در م ــی ک ــره های ب
ــژه ای  ــای وی ــت ه ــا، مراقب ــادران آن ه ــوند و م ش
در نظــر گرفــت. بنــا بــه پیشــنهاد موکاســا موگــروا 
و همــکاران )2000(، بعــد از تولــد نیــز مــی تــوان بــا 
ــردن  ــی ک ــل معرف ــود داد. مث ــری وزن را بهب تدابی
ــه  ــده ب ــا ش ــا ره ــادر ی ــی م ــف، ب ــای ضعی ــره ه ب
میــش هــای دیگــر، اجــازه تغذیــه از شــیر مــادر بــه 
صــورت نوبتــی در بــره هــای دوقلــو، بررســی نحــوه 
ارتبــاط مــادر بــا بــره بــه ویــژه در بــدو تولــد تــا 24 
ســاعت کــه اگــر مشــاهده شــده میــش بــره را پــس 
مــی زنــد، بــره نزدیــک مــادر نگــه داشــته شــود.

مقایســه زنــده مانــی و طــول عمــر بــره هــای تــک 
قلــو بــا دوقلــو نشــان داد کــه بــره هــای تــک قلــو 
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ــبت  ــتری نس ــی بیش ــده مان ــر و زن ــول عم دارای ط
بــه دوقلوهــا مــی باشــند )جــدول 2 و 3(

ــا مــی  ــه دنی ــو ب ــه صــورت دوقل ــره هایــی کــه ب ب
آینــد بــه علــت کمبودهــای دوران جنینــی و ذخایــر 
ــزان  ــه می ــکاران 1999( ب ــوآ و هم ــم )آوم ــی ک بدن
ــه  ــال ب ــر ابت ــر اث ــرگ ب ــرض م ــتری در مع بیش
تــب، ذات الریــه و ســایر بیمــاری هــا قــرار دارنــد. 
افــزون بــر آن، اثــرات مــادری مؤثــر بــر بقــاء بــره 
ــون  ــود چ ــی ش ــالل م ــار اخت ــا دچ ــا در دوقلوه ه
ــه  ــه هم ــیدگی ب ــرای رس ــت ب ــن اس ــش ممک می
ــا کمبــود زمــان مواجــه شــود )احمــد و  ــره هــا ب ب

ــکاران2010(. هم

ــدود  ــت مح ــه عل ــو ب ــای دوقل ــره ه ــن، ب همچنی
ــت  ــه عل ــادر، ب ــط م ــدی توس ــیر تولی ــودن ش ب
ــا  ــاد و ی ــیر زی ــد ش ــی تولی ــی ژنتیک ــدان توانای فق
ــواد  ــرف م ــده مص ــدود کنن ــی مح ــل محیط عوام
ــنودر و  ــد )اس ــتری دارن ــر بیش ــرگ و می ــذی، م مغ

ــکاران 2001(. ــنودر و هم ــت 1995، اس نای

ــای  ــره ه ــر از ب ــای ن ــره ه ــر ب ــرگ و می ــزان م می
ــری  ــر کمت ــول عم ــوده و دارای ط ــتر ب ــاده بیش م
مــی باشــند )جــداول 2 و 3(. میــزان بیشــتر مــرگ 
ــل  ــت عوام ــه عل ــت ب ــن اس ــا ممک ــر در نره و می
تعییــن کننــده وابســته بــه جنــس باشــد )مانــدال 

ــکاران 2007(. و هم

ــادر  ــن م ــد س ــخص گردی ــج مش ــی نتای ــا بررس ب
عامــل مؤثــر و معنــی داری در طــول عمــر و 
ــداول 2 و 3( و  ــد )ج ــی باش ــا م ــره ه ــدگاری ب مان
ــه  ــق ب ــا متعل ــره ه ــدگاری ب ــزان مان ــن می باالتری
ــر و  ــوم و باالت ــکم س ــادران ش ــا م ــای ب ــره ه ب
ــره هــای  ــره هــا در ب ــدگاری ب ــن میــزان مان کمتری
بــا مــادران شــکم اول و دوم مــی باشــد کــه احتمــاالً 
ــتای و  ــتم پس ــل سیس ــد کام ــدم رش ــر ع ــه خاط ب
دســتگاه تولیــد مثلــی میــش هــای بــا ســن کمتــر 
ــادری  ــس م ــودن ح ــم ب ــش اول و دوم و ک در زای
ــل  ــت کام ــود ظرفی ــن نب ــل و همچنی ــور کام ــه ط ب

پســتانی جهــت تولیــد شــیر بــه میــزان الزم جهــت 
ــد. ــی باش ــره م ــه ب تغذی

ــده  ــر زن ــر ب ــل مؤث ــر از عوام ــی دیگ ــن یک همچنی
ــره هــا، احتمــاالً وقــوع ســخت زایــی مــی  مانــی ب
ــتر در میــش هــای چــاق و  ــًا بیش ــه عموم ــد ک باش
کــم تحــرک و میــش هــای جــوان بــروز مــی کنــد 
کــه بــا افزایش ســن مــادر و رشــد و تکامل سیســتم 
تولیــد مثلــی از جملــه رحــم، لگــن و پســتان هــا و 
ــادری در  ــس م ــت ح ــی و تقوی ــه کاف ــب تجرب کس
ــره  ــدگاری ب ــزان مان ــره، می ــداری ب ــت و نگه مراقب
ــد.  ــی یاب ــش م ــادر افزای ــن م ــش س ــا افزای ــا ب ه
ــکاران  ــوتی و هم ــکاران )2007( و س ــاواال و هم س
ــر  ــادر ب ــن م ــر س ــه اث ــی جداگان )2001( در مطالعات
ــرار داده  ــی ق ــورد بررس ــا را م ــره ه ــی ب ــده مان زن
ــب  ــادر موج ــن م ــش س ــد، افزای ــزارش نمودن و گ
ــره هــا مــی شــود کــه  ــی ب ــده مان ــرخ زن بهبــود ن

ــت دارد. ــق مطابق ــن تحقی ــج ای ــا نتای ب

رابطــه خطــی و درجــه دوم معنــی داری بیــن 
ــا از  ــره ه ــی ب ــده مان ــر و زن ــول عم ــد و ط وزن تول
ــداول 2  ــد )ج ــاهده ش ــالگی مش ــک س ــا ی ــد ت تول
و 3 (. هچــر و همــکاران )2009( در پژوهشــی رابطــه 
مانــدگاری بــره بــا وزن تولــد بــره را مــورد ارزیابــی 
قــرار دادنــد و همبســتگی قابــل توجهــی بیــن وزن 

ــد. ــزارش نمودن ــره را گ ــاء ب ــد و بق تول

بــره هــای بــا وزن تولد بیشــتر و ســنگین تــر دارای 
ــی  ــه خیل ــند ک ــی باش ــتری م ــی بیش ــدرت بدن ق
ــتان  ــیر از پس ــدن ش ــه مکی ــروع ب ــر ش ــریع ت س
ــدای  ــتری در ابت ــوز بیش ــه آغ ــوده و در نتیج نم
ــش را  ــی می ــرده و از طرف ــت ک ــد دریاف ــان تول زم
ــی  ــک م ــتر تحری ــیر بیش ــد ش ــت تولی ــز جه نی
کننــد و شــانس بقــاء خــود را افزایــش مــی دهنــد.

البتــه ســنگین بــودن وزن تولــد بــره تــا آن جایــی 
مطلــوب اســت کــه ســبب ســخت زایــی و مــرگ بره 
نشــود. در صورتــی کــه بــره هــای بــا وزن تولــد کــم 

عمدتــًا بــا مشــکالت مقــدار کــم هورمــون تیروئیــد 
ــول  ــی )ورم ــره چرب ــس 2005( و ذخی ــر و لورن )دای
ــرارت  ــه ح ــودن درج ــن ب ــت 1986( و پایی و مورن
ــر و همــکاران 2010( مواجــه هســتند.  مقعــدی )میل
ــر  ــی و ذخای ــدرت بدن ــت ق ــه عل ــا ب ــره ه ــن ب ای
ــه  ــت ب ــتادن و حرک ــد ایس ــه دارن ــی ک ــی کم چرب
ــکل  ــان مش ــتان برایش ــدن پس ــادر و مکی ســمت م
اســت و بــا محرومیــت از مراقبــت هــای مــادر نیــز 
ــد از  ــره بع ــت ب ــرا فعالی ــود، زی ــد ب ــه خواهن مواج
ــذار  ــادر اثرگ ــزان توجــه و مراقبــت م ــر می ــد ب تول
ــت  ــر در دریاف ــت تأخی ــه عل ــر 2003(. ب ــت )دای اس
آغــوز )چنیتــر و همــکاران 2011( و در نتیجــه پاییــن 
بــودن ســطح ایمونوگلوبولیــن هــای خــون توانایــی 
ــوار  ــرایط دش ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــره ه ــن ب ای
ــز  ــی نی ــای احتمال ــاری ه ــد و بیم ــدو تول ــط ب محی
کــم اســت بنابرایــن مــرگ و میــر بــره هــای بــا وزن 

ــد. ــد پاییــن افزایــش مــی یاب تول

ــه دو  ــه درج ــاهده رابط ــل مش ــی از دالی ــاید یک ش
ــد از  ــوص بع ــی بخص ــده مان ــا زن ــدن ب ــرای وزن ب ب
شــیرگیری را بتــوان بــه ایــن نکتــه نســبت داد کــه 
بــره هــای ســنگین نیــاز غذایــی باالتــری داشــته و 
بــه علــت یکســان بــودن و ناکافــی بــودن پوشــش 
ــا پــس پــر محصــوالت زراعــی،  گیاهــی مراتــع و ی
ایــن دســته از بــره هــا نمــی تواننــد  نیــاز غذایــی 
خــود را تأمیــن نماینــد و بیشــتر در معــرض مــرگ 

قــرار مــی گیرنــد.
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(Footnotes)

ــه ترتیــب غیــر معنــی دار،  ns، * ، ** ب  1
معنــی داری در ســطح احتمــال 5 درصــد و 1 درصــد

ــول  ــه دوم ط ــی و درج ــیون خط ــب رگرس  -ضرای
ــد. ــا از وزن تول ــره ه ــر ب عم

ــه ترتیــب غیــر معنــی دار،  ns، * ، ** ب  2
معنــی داری در ســطح احتمــال 5 درصــد و 1 درصــد

 ضرایــب رگرســیون خطــی و درجــه دوم طــول عمــر 
بــره هــا از وزن تولــد. 36
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ــا  ــوراک ب ــس خ ــا میک ــور ب ــرورش طی ــل پ ــرب تبدی ض
ــد   ــود نمی یاب ــل بهب بی

  وی دربــاره ضریــب تبدیــل صنعــت خــوراک دام و طیــور اظهــار داشــت: اگــر مــی خواهیــم بهــره 
وری کامــل و نتیجــه خوبــی بگیریــم بایــد همــه اجــزا مــورد نیــاز تولیــد تــا مصــرف دیــده شــود 
و در شــرایط ســنتی کــه بــا وضعیــت ابتدایــی دارنــد و بــا بیــل غــذای دام را  مخلــوط مــی کننــد 

بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســیم.

وی اضافــه کــرد:  تحــوالت در خــوراک مصرفــی دام مــی توانــد در بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی 
ــا برخــی شــاخص هــا مــی توانیــم ضریــب  ــه طــور مثــال در بخــش طیــور ب اثــر بخــش باشــد ب

ــه 1.7 برســانیم. تبدیــل غذایــی را از دو ب

ــورها  ــی کش ــت و برخ ــی 1.3 و 1.4 اس ــل غذای ــب تبدی ــورها ضری ــی کش ــه وی، در برخ ــه گفت ب
ــد. ــرورش دهن ــرغ را پ ــری م ــن ت ــتند در وزن پایی توانس

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دســتگاه و ماشــین آالت صنعــت خــوراک دام و طیــور بــه روز نیســت 
گفــت: در برخــی پــروژه هــا ســرمایه گــذاری هــای اولیــه انجــام شــده امــا هنــوز تکمیــل نشــده 
اســت بنابرایــن بایــد تســهیالتی در اختیــار بخــش قــرار داده شــود تــا ایــن طــرح هــا تکمیــل و 

بــه بهــره بــرداری برســند.

وی اضافــه کــرد: در گذشــته مجوز صــدور کارخانجــات توســط ادارات کل صنعــت، معــدن و تجارت و 
جهــاد کشــاورزی اســتان هــا صــادر مــی شــد و بــه نظــر مــی رســد کــه احتمــاال برخــی از اســتان 
هــا ســلیقه ای عمــل مــی کردنــد و اهمیتــی نداشــت کــه ایــن مجــوز کجــا صــادر مــی شــود بلکــه 

مهــم ایــن بــود کــه اتفــاق بیفتــد.

وی افــزود: مشــکل صــدور مجوزهــا بایــد توســط امــور بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بازبینــی 
. د شو

معــاون امــور تولیــدات دامــی 
ــاورزی : ــاد کش وزارت جه

حکیــم مهــر - معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت 

ــد  جهــاد کشــاورزی گفــت: حقــوق ناظــر فنــی نبای

ــوی  ــن و از س ــکی تعیی ــازمان دامپزش ــط س توس

کارفرمــا پرداخــت شــود و نیــاز اســت در ایــن زمینــه 

ــود. ــام ش ــری انج ــررات بازنگ در مق

بــه گــزارش حکیــم مهــر به نقــل از تســنیم، »حســن 

ــاورزی  ــیون کش ــای کمیس ــت اعض ــی« در نشس رکن

مجلــس بــا اعضــای هیــات مدیــره اتحادیــه 

ــاره  ــان درب ــور و آبزی ــوراک دام، طی ــات خ کارخانج

تاثیــر خــوراک آمــاده دام و طیــور در بهبــود ضریــب 

غذایــی و کاهــش هزینــه هــای تولیــد اظهار کــرد: در 

اســتان هــا کارخانجــات تولیــد کننــده خــوراک دام ، 

طیــور و آبزیــان نیــاز بــه مــواد اولیــه دارنــد کــه مــا 

بــرای ارایــه خدمــات بهتــر بــه تولیدکننــدگان ســعی 

ــتان  ــاز اس ــره نی ــات مدی ــب در هی ــا تصوی ــم ب داری

هــا را از طریــق شــرکت پشــتیانی امــور دام برطــرف 

کنیــم.

وی دربــاره طــرح اتحادیــه تولیــد کنندگان خــورراک 

ــا  ــاده ه ــدادن نه ــرار ن ــار ق ــر  در اختی ــی ب دام مبن

بــه صــورت خــام بــه پــرورش دهنــدگان گفــت: ایــن 

موضــوع بایــد در شــرایطی کــه تشــکل ها و پــرورش 

ــود و  ــی ش ــند، بررس ــته باش ــور داش ــدگان حض دهن

ــگاه کــرد  ــن موضــوع ن ــه ای ــه ب ــوان یکطرف نمــی ت

ــرورش  ــرای پ ــکالتی را ب ــت مش ــن اس ــرا ممک زی

ــد. ــدگان ایجــاد کن دهن

موافق حضور واحدهای تولیدی غیرمجاز خوراک دام نیستیم

 وی دربــاره واحدهــای تولیــدی خــوراک دام غیرمجــاز گفــت: مــا با وجــود واحدهــای تولیــدی غیرمجاز 
ــده اداره کل  ــه از عه ــت ک ــی نیس ــن موضوع ــا ای ــتیم ام ــق نیس ــان مواف ــور و آبزی ــوراک دام و طی خ
هــای جهــاد کشــاورزی در اســتان هــا بربیایــد بلکــه بایــد ایــن مهــم ســاماندهی شــود زیــرا برخــی 

معیشتشــان از محــل تولیــد خــوراک دام، طیــور و ابزیــان تامیــن مــی شــود.

ایــن مقــام مســئول، مشــکل حــذف آســیاب میکســرها در واحدهــای تولیــدی را مربــوط بــه حــوزه 
ــا شــرایط هــر  دامپزشــکی کشــور دانســت و گفــت: موضــوع  واحدهــای غیرمجــاز بایــد متناســب ب

اســتان پیگیــری شــود.

رکنــی درخصــوص وضعیــت پرداخــت حقــوق ناظریــن بهداشــتی توســط کارفرمایــان گفــت: در ســفر 
اخیــر خــود بــه خراســان رضــوی بــه شــدت بــه ایــن موضــوع معتــرض بودنــد.

وی از لحــاظ کارشناســی معتقــد اســت حقــوق ناظــر فنــی نبایــد توســط ســازمان دامپزشــکی تعییــن 
و از ســوی کارفرمــا پرداخــت شــود و نیــاز اســت در ایــن زمینــه در مقــررات بازنگــری انجــام شــود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 

سازمان دامپزشکی کشور گفت :
ــه ســازمان  ــی فقی  مســئول حــوزه نمایندگــی ول
دامپزشــکی کشــور گفــت: 700 ناظــر ذبــح شــرعی 

عهــده دار نظــارت شــرعی بــر کشــتارگاههای دام 

و طیــور کشــور هســتند. بــه گــزارش خبرگــزاری 

صــدا و ســیما اردبیــل/ مســئول حــوزه نمایندگــی 

ــت:  ــور گف ــکی کش ــازمان دامپزش ــه س ــی فقی ول

700 ناظــر ذبــح شــرعی عهــده دار نظــارت 

ــور  ــور کش ــتارگاههای دام و طی ــر کش ــرعی ب ش

ــری  ــلمین کالنت ــالم و المس ــت االس ــتند. حج هس

در نشســت بــا ناظــران ذبــح شــرعی و بهداشــتی 

ــا بیــان اینکــه در 13 کشــتارگاه دام  در اردبیــل، ب

ــرعی  ــح ش ــران ذب ــل ناظ ــتان اردبی ــور اس و طی

ــتار  ــای کش ــا انته ــدا ت ــتند و از ابت ــتقر هس مس

نظــارت شــرعی انجــام مــی گیــرد افــزود: تمامــی 

ــی  ــای آموزش ــتی در دوره ه ــران بهداش ــن ناظ ای

ــا  ــرده و ب ــرکت ک ــرعی ش ــارت ش ــی نظ و تخصص

اشــراف کامــل بــه مــوارد نظــارت تمامــی موازیــن 

ــد. وی  ــی کنن ــت م ــت رعای ــا جدی ــرعی را ب ش

ــمول  ــز مش ــرعی مراک ــارت ش ــه نظ ــت برنام تقوی

قانــون بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی ناظــران 

شــرعی و رســیدگی بــه امــورات ناظــران مســتقر، 

ــز مشــمول  ــه مراک ــد نظــارت شــرعی ب اعطــاء ک

ــن  ــه ای ــالل ب ــتاندارد ح ــری اس ــون و پیگی قان

مراکــز و تدویــن ســامانه ناظریــن و ذابحیــن 

شــرعی در سراســر کشــور را از اهــم برنامــه هــای 

حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه ســازمان دامپزشــکی 

ــاط  ــه ارتب ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــان ک ــور بی کش

ــع  ــت: در واق ــرعی گف ــتی و ش ــارت بهداش نظ

ــرعی الزم  ــتی و ش ــارت بهداش ــن نظ ــاط بی ارتب

ــر  ــل یکدیگ ــم مکم ــت و حک ــودن اس ــزوم ب و مل

ــران  ــتی و ناظ ــران بهداش ــف ناظ ــد و وظای را دارن

شــرعی مقــوم هــم اســت و اگــر محصولــی 

ــتفاده  ــل اس ــد قاب ــته باش ــرعی داش ــکال ش اش

ــد  ــته باش ــتی داش ــکل بهداش ــر مش ــوده و اگ نب

ــت. ــتفاده نیس ــل اس ــم قاب ــاز ه ب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی: 

ــوی  ــان رض ــتانهای خراس ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه ــدات دام ــئولین ادارات تولی ــی مس گردهمای

ــا حضــور رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی ، جانشــین  ــا محوریــت دام ســبک ب ب

معاونــت تولیــدات دامــی و مدیــر امــور دام اســتان روز ســه شــنبه 31 تیرمــاه در محــل اتــاق جلســات 

برگــزار شــد.

در ایــن جلســه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی طــی ســخنانی اظهــار د اشــت: در 

ــه  ــر مســائل کالن اقتصــادی، ســبک مدیریــت ، روســتا هــا راب طــی دوران بعــد از انقــالب ، عــالوه ب

ســمت فقــر پیــش بــرده اســت.

مجتبــی مزروعــی افــزود: بــه محــض اینکــه خیابانهــای یــک روســتا آســفالت شــد، دام را از روســتا 

حــذف کردیــم، حــذف دام ازهــر خانــه یــا مزرعــه بــا هــر تعــداد یعنــی اینکــه 53 در صــد درآمــد آن 

خانــوار حــذف شــده یــا اینکــه 53 در صــد بــه هزینــه آن اضافــه شــده اســت. 

وی ادامــه داد: مهمتریــن وظیفــه ای کــه مدیریــت ترویــج بــا همــکاری معاونــت تولیــدات دامــی بایــد 

در دســتور کار داشــته باشــند  آمــوزش زنــان روســتایی در بخــش دامپــروری بویــژه دام ســبک اســت. 

وی  بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از واحــد هــای کوچــک دامپــروری 07 درصــد از تغذیــه را از حاشــیه 

مــزارع و باغــات تامیــن مــی کننــد ،خاطــر نشــان نمــود: ایجــاد تنــوع در تولیــدات ، نظیــر پــرورش 

کبــک، شــتر مــرغ و بلدرچیــن، ســالمت جامعــه راتامیــن مــی کنــد و خــود تولیــد کننــده هــا هــم در 

جامعــه از ایــن تغذیــه برخــوردار مــی شــوند . 

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه  63 درصــد از در 

آمــد بخــش کشــاورزی اســتان مربــوط بــه دامپــروری اســت ،31/4 درصــد دام ســبک کشــور مربــوط 

بــه خراســان رضــوی اســت و ایــن اســتان اولیــن تولیــد کننــده گوشــت قرمــز اســت  بنابــر ایــن بایــد 

برنامــه ای مــدون و پــروژه ای بــرای دام ســبک در ســطح شهرســتانها داشــته باشــیم بطوریکــه در تمام 

واحــد هــای پــروش در  روســتاها نمــود داشــته باشــد . 

ایــن مقــام مســئول گفــت: بایــد مدیریــت دام ســبک ) دام داشــتی و پــروار ( بصــورت صنعتــی باشــد و 

بهتریــن زنجیــره تولیــد را مــی تــوان در ایــن بخــش ایجــاد نمــود ضمــن اینکــه بایــد نگاهمــان از واحد 

هــای کــو چــک روســتایی برداشــته نشــود زیــرا 03 در صــد از تولیــد شــیر اســتان در ایــن واحــد هــا 

ــود.  ــد می ش تولی
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پرداخــت 444 میلیــارد ریــال 
تســهیالت رونــق تولیــد بــه واحــد 
ــان رضوی  ــروری خراس ــای دامپ ه
ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــب  ــن مطل ــان ای ــوی بابی ــان رض ــاورزی خراس کش
ــوان”  ــت عن ــهیالت تح ــای تس ــت: اعط اظهارداش
ــق تولیــد در واحدهــای تولیــدی دامپــروری ” از  رون

ــد. ــه ش ــر گرفت س

ــن  ــزود: واجدی ــد اف ــی مجته ــر حاج ــید جعف س
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــان م ــرایط و متقاضی ش
ــه  ــام و ارائ ــه ثبــت ن ــاب نســیت ب ســایت بهیــن ی
مــدارک مثبتــه اقــدام و از طریــق جهــاد کشــاورزی 
شهرســتانهای خراســان رضــوی  امــور مربــوط 
ــد کار” را  ــه رون ــا و ادام ــک ه ــه بان ــی ب به”معرف

ــد. ــری نماین پیگی

وی ادامــه داد: در ســال گذشــته و در اولیــن مرحلــه 
ــزارو  ــوع یکه ــور ازمجم ــهیالت مذک ــای تس از اعط
248  طــرح ثبــت نامــی در حوزه کشــاورزی اســتان، 
ــزارو  ــغ یکه ــه مبل ــروری ب ــرح دامپ ــداد 834 ط تع

ــد. ــال   مصــوب گردی 327 میلیــارد ری

ــای  ــرح ه ــرد : ط ــان ک ــئول بی ــام مس ــن مق ای
ــیری ،  ــرورش گاوش ــای پ ــامل  طرحه ــی ش تصویب
ــور  ــرورش طی ــنگین ، پ ــبک وس ــدی دام س پرواربن
ــا  ــط ب ــای مرتب ــرح ه ــایر ط ــایرماکیان و س وس

ــت. ــوده اس ــی ب ــدات دام تولی

ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــرد:  ــان ک ــر نش ــوی خاط ــان رض ــاورزی خراس کش
تــا تاریــخ 8 مــرداد 96 تعــداد203  طــرح بــه 
ــای  ــت بانکه ــا عاملی ــال ب ــارد ری ــغ 444 میلی مبل
ــت  ــینا، مل ــپه، س ــران، س ــاه کارگ ــاورزی، رف کش
و ملــی عقدقراردادشــده و بــه بهــره بــرداران 
ــه  ــت ک ــده اس ــت گردی ــروری پرداخ ــش دامپ بخ
ــغ  ــه مبل ــرح ب ــداد 107 ط ــا تع ــاورزی ب ــک کش بان
ــی را  ــزان پرداخت ــترین می ــال بیش ــارد ری 242 میلی
ــی و  ــای مل ــس ازآن بانکه ــاص داده و پ بخوداختص

ــد. ــدی قراردارن ــای بع ــه ه ــت در رتب مل

ــبختانه  ــت: خوش ــد گف ــی مجته ــر حاج ــید جعف س
ــتفاده  ــرای اس ــام ب ــت ن ــز ثب ــاری نی ــال ج در س
ــق  ــه رون ــک ب ــدف کم ــا ه ــور ب ــهیالت مذک از تس
ــال و  ــال و غیرفع ــه فع ــدی نیم ــای تولی در واحده
ــره وری  ــود به ــعه و بهب ــه توس ــک ب ــن کم همچنی
تولیــد در گوشــت قرمــز، عســل و نوغانداری و ســایر 
تولیــدات در خراســان رضــوی  از مــورخ 5 مــرداد ماه  
ــای  ــکاری بانکه ــت باهم ــد اس ــده  و امی ــروع ش ش
عامــل بتــوان گامــی مفیــد در جهــت جــذب بهینــه 

ــت. ــد برداش ــش تولی ــه بخ ــک ب ــهیالت و کم تس

خراســان رضــوی باتولیدبیــش از ۳۷ هــزار تن گوشــت قرمــز رتبه 
اول تولیــد این محصول را در ســطح کشــور داراســت 

در حاشــیه افتتــاح ایــن نمایشــگاه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی 
طــی ســخنانی اظهــار داشــت: ایــن اســتان بــا تولیــد بالــغ بــر یــک میلیــون و 002 هــزار 
تــن انــواع محصــوالت دام و طیــور و بــا کســب رتبه هــای برتــر در ســطح کشــور، یکــی 

ــود. ــوب  می ش ــور محس ــرورش دام و طی ــی  پ ــای اصل از قطب ه

مجتبــی مزروعــی افــزود: خراســان رضــوی باتولیدبیــش از 37 هــزار تــن گوشــت قرمزدر 
ســال و تولیــد یکصــد هــزار تــن تخــم مــرغ رتبــه اول در تولیــد ایــن محصــوالت را در 

ســطح کشــور داراســت.

وی بیــان کــرد: ایــن اســتان بــا تولیــد 351 هــزار تــن گوشــت مــرغ و تولیــد حــدود 059 
هــزار تــن شــیر رتبــه ســوم کشــور، در تولیــد ایــن محصــوالت را در ســطح کشــور بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

وی بــه میــزان صــادرات  محصــوالت  دام و طیــور از خراســان رضــوی اشــاره کــرد و گفت: 
در ایــن راســتا  بیــش از تعــداد 001 هــزار راس دام ، چهــل هــزار تــن تخــم مــرغ  و یکهزارو 

005 تــن شــیر خشــک  از ایــن اســتان بــه کشــور هــای دیگــر صادر شــده اســت.

رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی ادامــه داد:  ســیزدهمین دوره نمایشــگاه  
دام، طیــور و آبزیــان بــا فضایــی بالــغ بــر 21 هــزار متــر مربــع و شــرکت 22 اتحادیــه و 
تشــکل های فعــال مرتبــط بــا بخــش دام طیــور اســتان در حالــی برگــزار مــی شــود  کــه 
اعــالم حضــور 001 شــرکت خصوصــی داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه را می تــوان یکــی 

از بزرگتریــن رویــداد هــای  ایــن دوره از برگــزاری نمایشــگاهها دانســت،

مجتبــی مزروعــی  در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص خســارت های وارد شــده 
ــر جهــاد کشــاورزی  در  ــج اســتان بیــان کــرد: از وزی ــه شــالیزارهای برن ســیل اخیــر ب
خواســت کردیــم تــا مــدت 5 ســال کشــت شــالی در اســتان ادامــه یابــد و مــزارع آن نیز 

تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیــرد

معــاون حجتــی اعــالم کرد؛پیــش بینــی تولیــد ۱۰ میلیــون تــن لبنیــات در 
ســال جــاری بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حســن رکنــی در ســومین همایــش بین المللــی و نمایشــگاه 
ــا بیــان اینکــه در کشــور بیــش از 650 واحــد  ــران )فیداکســپو( ب ــان ای جانبــی خــوراک دام طیــور و آبزی
تولیــد کننــده خــوراک دام داریــم، اظهــار داشــت: ایــن واحدهــا قریــب بــه 8.5 میلیــون تــن خــوراک دام 

در کشــور تولیــد مــی کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت واحدهــای خــوراک دام موجــود در کشــور 18-19 میلیــون تــن اســت اضافــه 
کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر ایــن واحدهــا حــدود 10 میلیــون تــن از ظرفیــت خــود را 
پوشــش مــی دهنــد و باقــی ظرفیــت آنهــا بالاســتفاده مانــده اســت کــه بایــد فکــری بــرای آنهــا بکنیــم.

ــه اینکــه در ســال 90 نزدیــک 26 هــزار دالر صــادرات مــواد  ــا اشــاره ب ــر جهــاد کشــاورزی ب معــاون وزی
خوراکــی در حــوزه دام و طیــور بــوده اســت تصریــح کــرد: امــروز ایــن عــدد بــه حــدود 75 میلیــون دالر 
رســیده امــا هیــچ کــدام از ایــن عددهــا در حــال حاضــر بــرای مــا مطلــوب نیســتند و مــا بایــد حضورمــان 

را در بازارهــای جهانــی پررنــگ تــر کنیــم.

رکنــی تأکیــد کــرد: در بحــث امنیــت غذایــی دو واژه کیفیــت و کمیــت بســیار مهــم اســت کــه کارخانجــات 
خــوراک دام بــه خوبــی مــی توانــد  نقــش آفرینــی کنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از دوره برجــام گــروه هــای مختلفــی از کشــورهای خارجــی بــه ایــران آمدنــد 
و روابــط خوبــی در ایــن دوره ایجــاد شــده اســت خاطرنشــان کــرد: قریــب بــه دو میلیــون و 200 هــزار تــن 
گوشــت مــرغ در کشــور تولیــد مــی شــود و پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه ســاالنه 200 هــزار تــن از ایــن 
کاال از کشــور صــادر شــود ضمــن اینکــه پیــش بینــی شــده در برنامــه ششــم توســعه 200 هــزار تــن تخــم 

مــرغ از کشــور صــادر شــود.

ــد  ــور کن ــن عب ــون ت ــرز 10 میلی ــات از م ــد لبنی ــال تولی ــده امس ــی ش ــش بین ــه پی ــان اینک ــا بی ــی ب رکن
گفــت: رونــد صــادرات ایــن محصــوالت در چهارماهــه اول امســال بســیار مطلــوب بــوده اســت بــه طــوری 
کــه در ایــن مــدت 404 هــزار تــن لبنیــات از کشــور صــادر شــده، ضمــن اینکــه مــا در چهارماهــه امســال 

بیــش از 20 فــرآورده لبنــی را بــه 30 کشــور دنیــا صــادر کــرده ایــم.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود: پیــش بینــی مــی شــود امســال بیــش از یــک میلیــون تــن لبنیــات 
از کشــور صــادر شــود.

بــه گفتــه وی پیــش بینــی شــده در افــق برنامــه اقتصــاد مقاومتــی ســرانه تولیــد شــیر کــه در حــال حاضــر 
بیــن 110 تــا 120 کیلوگــرم اســت بــه بــاالی 150 کیلوگــرم برســد.

رکنــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره افزایــش 40 درصــدی قیمــت تخــم مــرغ در بــازار اظهــار داشــت: در 
چهــار ســال گذشــته قیمــت تخــم مــرغ یــا همیشــه کمتــر از قیمــت تمــام شــده بــرای تولیــد کننــدگان 
و قیمــت جهانــی بــوده یــا حداقــل بــه همیــن حــدود مــی رســیده اســت. امــا امســال بــرای اولیــن بــار 
مــا شــاهد تنــش قیمتــی در بــازار ایــن محصــول بودیــم کــه البتــه ایــن تنــش نیــز مــدت زیــادی طــول 
نکشــید و تنهــا 10 روز اتفــاق افتــاد کــه علــت آن نیــز مواجهــه کشــور بــا بیمــاری آنفوالنــزا و خســارتی 

بــود کــه مرغــداران از بابــت ایــن بیمــاری دیدنــد.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر نیــز بــازار تولیــد متعــادل شــده، قیمــت هــا 
کاهــش یافتــه، قیمــت هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری 4500 تومــان اســت البتــه امــکان دارد در 
مراکــز خــرده فروشــی سوءاســتفاده هایــی بشــود و گــران فروشــی کننــد کــه دســتگاه هــای نظارتــی بایــد 

بــه ایــن مســئله رســیدگی نماینــد.

ــد  ــای تولی ــره ه ــکیل زنجی تش
ــز ــت قرم ــیر وگوش ش

زنجیــره  ایــن  گفــت:  حاجی مجتهــد  مهنــدس   
کــه  مقاومتی بــوده  اقتصــاد  راســتای اهداف  در 
ــش  ــد وکاه ــش تولی ــدد از جمله افزای دارای مزایای متع

می باشــد. هزینه هــا 

ســازمان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ــای  ــزود: واحده ــوی اف ــان رض ــاورزی خراس جهادکش
ــوان  ــه عن ــز ب ــت قرم ــیر و گوش ــده ش ــد کنن تولی
حلقــه هــای اصلــی زنجیــره بــا ظرفیــت هــای بــاال تــا 
متوســط و کوچــک مشــغول فعالیــت هســتند و صنایع 
جنبــی مرتبــط نیــز همچــون کارخانجــات و کارگاه های 
ــات  ــیر، کارخانج ــع آوری ش ــز جم ــوراک دام، مراک خ
ــت  ــدی گوش ــته بن ــز بس ــا، مراک ــتارگاه ه ــی، کش لبن
و واحدهــای عرضــه محصــوالت تولیــد شــده، بعنــوان 
ســایر حلقــه هــا بــا ظرفیــت هــای متفــاوت تشــکیل 

ــد. ــی نماین ــت م ــده و فعالی ش

ــن  ــاط بی ــدم ارتب ــل ع ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــول ،  ــه محص ــا عرض ــد ت ــره تولی ــای زنجی ــه ه حلق
ــود  ــال س ــه دنب ــًا ب ــه صرف ــزای حلق ــک از اج ــر ی ه
ــرد:  ــح ک ــند، تصری ــی باش ــود م ــد خ ــت واح و منفع
بــه مــرور زمــان، بــازار واســطه گــری و داللــی رونــق 
ــول  ــه محص ــا عرض ــد ت ــان تولی ــه می ــه و فاصل گرفت
طوالنــی شــده و قیمــت نهائــی بــرای مصــرف کننــده 
ــتای  ــور و در راس ــن منظ ــه بدی ــد ک ــی یاب ــش م افزای
ــی  ــدات دام ــود تولی ــت بهب ــازمانی، معاون ــداف س اه
در ســال جــاری تشــکیل زنجیــره هــای تولیــد شــیر 
ــود در  ــی خ ــای اصل ــه ه ــز را از برنام ــت قرم وگوش

ــت. ــرارداده اس ــتان ق ــطح اس س

ــه  ــه، کلی ــق برنام ــت: طب ــئول گف ــام مس ــن مق ای
شهرســتان هــای اســتان موظفنــد، نســبت بــه 
شناســایی و توجیــه حلقــه هــای مرتبــط کــه قابلیــت 
ورود بــه زنجیــره هــای تولیــد را دارنــد، اقــدام نمایند.

ــا و  ــه ه ــه اتحادی ــد براینک ــا تاکی ــد ب ــی مجته حاج
تعاونــی هــای مرتبــط بــه عنــوان واحدهــای یکپارچــه 
ــکیل،  ــی در تش ــش مهم ــد نق ــی توانن ــده ، م کنن
ــته  ــای تولیدداش ــره ه ــت زنجی ــازماندهی ومدیری س
باشــند، ابــراز امیــدواری نمــود: بــا تحقــق شــکل گیری 
ــا  ــدی ب ــاهد تولی ــی، ش ــدات دام ــای تولی ــره ه زنجی
ــش  ــطه ها، کاه ــذف واس ــاال، ح ــره وری ب ــت و به کیفی
ــا و  ــت ه ــدار قیم ــات پای ــده وثب ــام ش ــت تم قیم

ــیم. ــازار باش ــادل ب تع
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 جواب جدول تخصصی شماره 48

1. membrane
2. Ropy milk
3. singleton
4. a. DMI
4. b. Beef
5. a. Ean
5. b. Flex
6. Pneumonia
7. Ruminate
8.concevive
9.Seeds hay
10.Fat cattle

11. a.LDA
11. b.Ked
12. a.CI
12. b.ADF
12. c.Wt
13.Stall
14.Estrous
15.Animal fat
16.Heart
17. a.FE
17. b.TDN
17. c.CP

18. a.Ram
18. b.GPV
19. a.Band
19. b.NEFA
20.M ature Cow
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