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فصل نامه گاوداران از ارسال مقاالت و مطالب تخصصی و علمی

 -اثــرات مکمــل کــروم آلــی و نــوع منبــع

اســیدهای چــرب فــرار و ازت آمونیاکــی را بــه خــود

محلــول ،بخــش کنــد تجزیــه و ثابــت نــرخ تجزیــه

ای اســت ،کــه بــرای تهیــه ســیالژ مــورد اســتفاده

افزایــش قابلیــت ناپدیــد شــدن مــاده خشــک

ذرت بــه دلیــل دارا بــودن مقادیــر بســیار زیــادی

گردیــد( .)P < 0/05افزودنــی باکتریایــی نیــز ســبب

ســیالژ ذرت شــد.

نتیجــه گیــری نهایــی :نتایــج آزمایــش نشــان داد
کــه پــودر آب پنیــر میتوانــد ســبب بهبــود ارزش

تغذیــه ای ،افزایــش قابلیــت هضــم و نــرخ نجزیــه
پذیــری ســیالژ ذرت گــردد .همچنیــن افزودنــی

باکتریایــی بــا کاهــش ســریع  pHموجــب بهبــود
کیفیــت ســیالژ حاصلــه مــی -گــردد.

واژگان کلیــدی :ســیالژ ذرت ،افزودنــی میکروبــی،

افزودنــی پــری بیوتیــک ،الکتوباســیلوس بوکنــری،
پروفایــل تخمیــر ،تجزیــه پذیــری شــکمبه ای
مقدمه:
ســیلو کــردن روش متداولــی اســت کــه علوفــه
مرطــوب را در یــک محیــط بــی هــوازی و اســیدی

حفــظ و ذخیــره ســازی مــی کنــد) مــک دونالــد و
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شــده بــا افزدنــی باکتریایــی  Lalsil Freshبــه میــزان  1/8 × 10 6واحــد تشــکیل دهنــده کلنــی بــه ازای هــر گــرم علوفــه تــازه و
 )4ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا پــودر آب پنیــر (یــک درصــد) بــه همــراه افزودنــی باکتریایــی اللســیل ( 1/8 × 10 6واحــد تشــکیل
دهنــده کلنــی بــه ازای هــر گــرم علوفــه تــازه) بودنــد .نتایــج :در پایــان دوره آزمایشــی  90روزه تیمــار پــودر آب پنیــر و افزودنــی

باکتریایــی ســبب کاهــش تولیــد پســاب و افزایــش در مــاده خشــک ســیالژ نســبت بــه تیمــار شــاهد شــدند ( .)P < 0/05افــزودن
پــودر آب پنیــر بــه علوفــه ذرت ســیلوئی ســبب افزایــش غلظــت پروتئیــن خــام و کاهــش غلظــت الیــاف در ســیالژ گردیــد < 0/05

 .Pافزودنــی اللســیل باعــث کاهــش  pHســیالژ ذرت شــد ( .)P < 0/05مخلــوط افزودنــی میکروبــی و پــری بیوتیکــی کمتریــن میــزان

بخــش اصلــی کربوهیــدرات هــای محلــول در آب
ذرت از ســاکارز ،گلوکــز و فروکتــوز تشــکیل شــده

اســت .قندهــای محلــول در آب عمــده تریــن
کربوهیــدرات هــای غیــر ســاختمانی موجــود در
ذرت در طــول دوره رشــد رویشــی هســتند امــا

مقــدار آنهــا بعــد از لقــاح کاهــش یافتــه و در طــول
مرحلــه ی بعــدی کــه مرحلــه رشــد و نمــو دانــه

انجــام آنالیزهــای آزمایشــگاهی صــورت گرفــت.

مــاده خشــک و پروتئیــن خــام بــا روش ذکــر شــده
در  AOACســال  2002و بــه وســیله میکروکلــدال
تعییــن گردیــد .الیــاف نامحلــول در شــوینده

خنثــی ( )NDFو الیــاف نامحلــول در شــوینده

اســیدی ()ADFبــا روش ون سوســت انــدازه گیــری

شــدند (ون سوســت و همــکاران.)1991
تهیه عصاره سیالژ

هاســت ،میــزان نشاســته افزایــش مــی یابــد .لــذا

مقــدار  30گــرم نمونــه در داخــل یــک مخلــوط کــن

ذرت میــزان مــاده خشــک و فیبــر آن افزایــش

آن اضافــه شــد .مخلــوط آب و ســیالژ بــه مــدت

صــاف شــده جهــت تعییــن  ، pHاســیدهای چــرب

کــردن کــه ســبب تلفــات بــاالی مــواد مغــذی بــه

فرضیــه ایــن طــرح پژوهشــی بــر ایــن اســاس

کربوهیــدرات محلــول مــورد اســتفاده قــرار گرفــت

(قورچــی .)1287

بــا افزایــش ســرعت تخمیــر موجــب افــت ســریع

محیــط (مــی باشــد )خــوروش و همــکاران.)1393

افزایــش نشاســته ذخیــره شــده در گیــاه ذرت،

پارچــه ملمــل دو الیــه ،عبــور داده شــد .عصــاره

یابــد (خــوروش و همــکاران .)1393

فــرار ،اســید الکتیــک ،نیتــروژن آمونیاکــی و

ویــژه در بخــش پروتئینــی مــی شــود ،برتــری دارد

بــود کــه افزودنیهــای میکروبــی و پــری بیوتیکــی

اســاس ســیلو کــردن بــر پایــه تخمیــر توســط

pHو حفــظ ارزش تغذیــه ای ســیالژ ذرت شــده و

باکتــری هــای اســیدالکتیک میباشــد کــه تحــت
شــرایط بــی هــوازی قندهــا را بــه اســیدها)

عمدتــ ًا اســیدالکتیک (تبدیــل میکننــد .تخمیــر
بــی هــوازی در ســیلو باعــث ایجــاد محیــط
اســیدی (  pHحــدود 4و حتــی پاییــن تــر) مــی

استادیار گروه علو م دامی  -دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه تبریز

شــاهد (بــدون افزودنــی) )2 ،ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا پــودر آب پنیــر (یــک درصــد یــا  10کیلــو برتــن) )3 ،ســیالژ ذرت تیمــار

و همــکاران .)1393

شــده و بازشــدند و نمونــه گیــری از آنهــا جهــت

غلظــت ترکیبــات دیــواره ســلولی کاهــش مــی

خیلــی بالــغ شــود ،تهیــه ســیالژ) اســیدی کــردن

هــای باکتریهــای بــی هــوازی اســت تــا مــواد

بــا نــام ( Lalsil Freshحــاوی الکتوباســیلوس بوکنــری) و افزودنــی پــری بیوتیکــی (پــودر آب پنیــر) بــر روی پروفایــل تخمیــر و

همــکاران 1994؛ خــوروش و همــکاران و محمــدزاده

پــس از اتمــام دوره ســیلو کــردن ،ســیلوها توزیــن

هــوازی کــردن ســیلو ممانعــت از ادامــه فعالیــت

مغــذی بــه فــرآورده هــای غیــر قابــل اســتفاده،

غیــر خوراکــی و ســمی بــرای دام تبدیــل نشــود.

بــه عــاوه فشــرده کــردن مــواد ســیلویی و تخلیــه
هــوا در ســیلو کــردن باعــث مــی شــود کــه مــواد

قنــدی موجــود در علوفــه توســط باکتــری هــای
مفیــد بــه اســیدالکتیک تبدیــل شــده و از فعالیــت

میکروارگانیــزم هــای بــی هــوازی غیــر مفیــد نیــز
جلوگیــری شــود) خــوروش و همــکاران  .)1393در

نهایــت تقابــل اثــرات بیولوژیکــی ( شــدت و نــوع

تخمیــر (و تکنولوژیکــی) مدیریــت پــر کــردن و
فشــردن(در طــول مراحــل ســیلوکردن علوفــه

کیفیــت ســیالژ تولیــد شــده را مشــخص مــی

نمایــد (مــک دونالــد و همــکاران .)1991

گیــاه کامــل ذرت بــه دلیــل ارزش غذایــی و

ترکیــب شــیمیایی و پروفایــل تخمیــری ســیالژ ذرت
را بهبــود مــی بخشــند.

مواد و روش ها
ایــن مطالعــه بــه شــکل طــرح آمــاری کامــ ً
ا
تصادفــی بــا  4تیمــار و  3تکــرار در هــر تیمــار اجــرا

گردیــد .در ابتــدا ذرت علوفــه ای در مرحلــه دانــه

خمیــری) حــدود  20درصــد مــاده خشک(برداشــت
و ســپس توســط چاپــر بــه قطعــات  3تــا  5ســانتی

متــری خــرد شــد .تیمارهــای  1تــا  4بــه ترتیــب
شــامل  )1ســیالژ ذرت شــاهد )2 ،ســیالژ ذرت تیمــار

شــده بــا پــودر آب پنیــر (یــک درصــد یــا  10کیلــو
بــر تــن) )3 ،ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا افزودنــی

باکتریایــی بــا نــام تجــاری ( Lalsil Freshحــاوی
باکتــری الکتوباســیلوس بوکنــری) بــه میــزان CFU

6

 1/8×10بــه ازای هــر گــرم علوفــه ی تــازه و )4

ســیالژ ذرت تیمــار شــده بــا پــودر آب پنیــر (یــک
درصــد) و افزودنــی باکتریایــی ( 1/8×10 6 CFUبــه

ازای هــر گــرم علوفــه تــازه) بودنــد .اضافــه کــردن

پــودر آب پنیــر و افزودنــی باکتریایــی بــه علوفــه

ســیلویی بــه روش اســپری کــردن انجــام شــد .الزم

بــه ذکــر اســت کــه بــه گــروه شــاهد نیــز همــان
مقــدار آب مقطــر اضافــه شــد .مــواد ســیلویی در

(محمــد زاده .)1390

اندازه گیری اسیدهای چرب فرار
انــدازه گیــری کل اســیدهای چــرب فــرار ســیالژ
ذرت بــا اســتفاده از دســتگاهMARKHAM

STILLدر دو مرحلــه تقطیــر و تیتراســیون انجــام

گرفــت .در مرحلــه تقطیــر 5میلــی لیتــر مایــع

شــکمبه جمــع آوری شــده همــراه بــا 10میلیلیتــر
مایــع شــکمبه جمــع آوری شــده همــراه بــا
ســولفوریک غلیــظ ) (MgSO4 + H2SO4بــه

دســتگاه تقطیــر تزریــق شــد و بخــارات حاصــل

پــس از تقطیــر جمــع آوری شــده (حــدود 50
میلــی لیتــر) و بالفاصلــه بــا افــزودن معــرف فنــل

فتالئیــن ،بــا ســود  0/05نرمــال تیتراســیون صــورت
گرفــت (مارخــام.)1942

اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی
جهــت تعییــن میــزان نیتــروژن آمونیاکــی ســیالژ
ذرت از روش برودریــک و کنــگ ( )1980اســتفاده

شــد .مقــدار  0/05گــرم نمونــه یــا محلــول

اســتاندارد را بــا  2/5میلــی لیتــر فنــول و  2میلــی
لیتــر محلــول هیپوکلریــت ترکیــب و در دمــای 95

درجــه ســانتیگراد بــرای  5دقیقــه انکوبــه کــرده

و پــس از خنــک شــدن میــزان جــذب نمونــه هــا
توســط اســپکتوفتومتر در طــول مــوج  630نانومتــر
قرائت شــد.
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تجزیــه پذیــری شــکمبه ای مــواد مغــذی ســیالژ ذرت صــورت گرفــت .روش کار :تیمارهــای آزمایشــی بترتیــب شــامل ) 1ســیالژ ذرت

همــکاران 1967؛ لوپــز و همــکاران 1995؛ اســتاک و

آنالیز تقریبی

5
G A V D A R A N

مــواد مغــذی ســیالژ ذرت تاثیــر بــه ســزایی داشــته باشــد .هــدف :ایــن طــرح بــه منظــور بررســی اثــرات افزودنــی میکروبــی تجــاری

کــردن اســت (هندرســون 1993؛ جانســون و

مــواد مغــذی ســیالژ ذرت انــدازه گیــری شــد.

مــی یابــد .امــا بــا تشــکیل دانــه هــا بــه دلیــل

نویسنده مسئول :دکتر حمید محمد زاده

زمینــه مطالعاتــی :اســتفاده از برخــی مــواد افزودنــی بــه ســیالژ ذرت میتوانــد بــر پروفایــل تخمیــر و تجزیــه پذیــری شــکمبه ای

از بهتریــن و مناســب تریــن گیاهــان بــرای ســیلو

درشــوینده خنثــی و تجزیــه پذیــری شــکمبه ای

 1دقیقــه مخلــوط شــدند .مخلــوط ایجــاد شــده از

همــکاران .) 1991بــه بیــان دیگــر ،یکــی از روشــهای

نگهــداری مــازاد علوفــه قبــل از اینکــه علوفــه

شــود (محمــدزاده  .)130عــاوه بــر آن هــدف از بــی

چکیده

کربوهیــدرات قابــل تخمیــر ،ظرفیــت بافــری

پاییــن و جمعیــت بــاالی الکتوباســیلوس هــا یکــی

در ایــن تحقیــق فراســنجه هــای تخمیــریpH،

 ،مــاده خشــک ،پروتییــن خــام ،الیــاف نامحلــول

ریختــه و بــه میــزان  270ســی ســی آب مقطــر بــه

غذائــی بــاال ،حفــظ ویتامینهــا و  ...بــه روش خشــک

Email:hamidmhz@tabrizu.ac.ir

قــرار میگیــرد (خــوروش و همــکاران  .)1393ســیالژ

دور از نــور آفتــاب و در دمــای اتــاق ،بــاز شــدند.

تــا قبــل از تشــکیل دانــه هــا ،بــا افزایــش بلــوغ

اســتفاده از علوفــه ســیلو شــده بــه دلیــل ارزش

اثــر افزودنــی باکتریایــی و پــری بیوتیکــی بــر
پروفایــل تخمیــر و تجزیــه پذیــری شــکمبه ای
مــواد مغــذی ســیال ژ ذرت

مناســب بــرای ســیلو کــردن عمــده تریــن علوفــه

بعــد از  90روز نگهــداری در محیطــی خشــک و

اختصــاص دادنــد( .)P < 0/05تیمــار پــودر آب پنیــر

مقــدار بــاالی تولیــد در هکتــار و ویژگیهــای

ســبب افزایــش معنــی دار تجزیــه پذیــری بخــش

Lalsil Fresh

محتــوای انــرژی بــاال ،خــوش خوراکــی خــوب،

ســیلوهای آزمایشــگاهی بــا ظرفیــت تقریبــی4

کیلــو علوفــه ذرت ســیلویی پــر شــدند .ســیلوها

اندازه گیری اسیدالکتیک
جهــت تعییــن میــزان اســید الکتیــک ســیالژ
ذرت از روش جوزفــا و همــکاران ( )1999اســتفاده

شــد .مقــدار  90ســی ســی آب مقطــر بــه  10گــرم
از ســیالژ تــازه اضافــه شــده و بــه مــدت 2دقیقــه

تــکان داده شــد .ســپس بــه مــدت  10دقیقــه در
 2000دور در دقیقــه ســانتریفیوژ شــد .ســپس مایــع

باالیــی بــه نســبت  1بــه  20رقیــق شــده و  0/7ســی
ســی از مایــع رقیــق شــده و  3سیســی اســید

ســولفوریک خالــص و  50میکرولیتــر ســولفات مــس

 5آبــه و  100میکرولیتــر از پاراهیدروکســی بــی

فنیــل در یــک لولــه آزمایــش مخلــوط شــد .پــس
از ســرد شــدن ،میــزان جــذب نمونــه هــا در طــول

مــوج  570نانومتــر بوســیله دســتگاه اســپکتوفتومتر

قرائــت گردیــد (جوزفــا و همــکاران .)1999
اندازه گیری کربوهیدرات محلول

بــه منظــور تعییــن تجزیــه پذیــری شــکمبه ای

در جــدول  1آورده شــده اســت .ســیالژهای دارای

پنبــر) در ایــن ســیالژها باشــد .در مقابــل ،افزودنــی

کیســه هــای نایلونــی اســتفاده شــد (ارســکوف و

مــاده خشــک بیشــتری نســبت بــه ســایر ســیالژها

عــددی در میــزان NDFســیالژ ذرت شــد .ایــن امر
احتمــاالً بــه دلیــل مصــرف شــدن بیشــتر قندهــای

ســیالژ ذرت و بررســی کنتیــک هضــم آن از روش
مکدونالــد  .)1979در ایــن روش از  3رأس گوســفند
نــر نــژاد قــزل داراری فیســتوالی شــکمبه ای

اســتفاده شــد .هریــک از ایــن گوســفندها در یــک
باکــس انفــرادی قــرار گرفتــه و بــا جیــره غذایــی
در حــد نگهــداری و طبــق پیشــنهاد)1985( NRC

(حــاوی  60درصــد علوفــه و  40درصــد کنســتانتره)
و دو بــار در روز تغذیــه شــدند .مــواد خوراکــی

بــا آســیابی بــا غربــال  2میلــی متــری آســیاب
گشــته و بــه مقــدار  5گــرم از آن در کیســه هایــی

از جنــس الیــاف پلــی اســتر مصنوعــی ،بــه ابعــاد

 6×12ســانتی متــر مربــع قــرار داده شــد .بــرای هــر

تیمــار در هــر ســاعت  6تکــرار تهیه شــد بــه طوری
کــه بــرای هــر ســاعت انکوباســیون ،درون شــکمبه

هــر گوســفند  2کیســه قــرار داده شــد .پــس از

جهــت انــدازه گیــری کربوهیــدرات محلــول از روش

زمــان هــای  48 ،36 ،24 ،16 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0و 72

گــرم از ســیالژ تــازه در  90ســی ســی آب مقطــر

و جهــت جلوگیــری از فعالیــت میکروبــی بالفاصلــه

دوبیــوس و همــکاران ( )1956اســتفاده شــد10 .

ریختــه شــده و بــه مــدت  2دقیقه تــکان داده شــد.

ســپس بــه مــدت 10دقیقــه در  2000دور در دقیقــه
ســانتریفیوژ شــد .مایــع باالیــی بــه نســبت  1بــه 10

رقیــق شــده و  1ســی ســی از مایــع رقیــق شــده

بــا یــک سیســی آب مقطــر و 5ســی ســی اســید
ســولفوریک خالص و  0/15ســی ســی فنــل  80درصد
وزنــی در یــک لولــه آزمایــش مخلــوط شــد .پــس از

ســرد شــدن میــزان جــذب نمونــه هــا در طــول

مــوج 470نانومتــر بوســیله دســتگاه اســپکتوفتومتر

قرائــت گردیــد (دوبیــوس و همــکاران .)1956
تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی

ســاعت انکوباســیون ،کیســه هــا از شــکمبه خــارج
بــا آب ســرد شســته شــدند .کیســه هــای شســته
شــده بــه مــدت  24ســاعت در دمــای  60درجــه

ســانتی گــراد و ســپس بــه مــدت  24ســاعت در

دمــای  105درجــه ســانتی گــراد در آون قــرار داده

شــدند .کیســه هــا بعــد از خــروج از آون توزیــن

شــدند و ســپس میــزان مــاده خشــک ،پروتئیــن
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

و باکتریایــی بــر ترکیــب شــیمیایی ســیالژ ذرت

افزودنــی پــری بیوتیکــی (پــودر آب پنیــر) غلظــت
داشــتند ( .)P < 0/05همچنیــن ســیالژهای تلقیــح

شــده بــا افزودنــی باکتریایــی نیــز غلظــت مــاده
خشــک بیشــتری نســبت بــه بقیــه ســیالژها از
خــود نشــان دادنــد ( .)P < 0/05ایــن امــر نشــان

میدهــد کــه اتــاف مــواد مغــذی در فرآینــد ســیلو
کــردن در نتیجــه اضافــه کــردن افزودنیهــای پــودر

آب پنیــر و اللســیل کاهــش یافتــه و لــذا بازیابــی

مــاده خشــک در ســیالژها بیشــتر شــده اســت.

نشــان داده شــده اســت کــه در صورتــی کــه
کربوهیــدرات هــای قابــل حــل در آب گیــاه

ســیلوئی کافــی باشــد ،اســیدهای تولیــد شــده
pHســیالژ را بــه 4یــا پاییــن تــر مــی رســانند

کــه در ایــن حالــت بســته بــه میــزان مــاده خشــک

گیــاه از فعالیــت هــای بیشــتر تخمیــری جلوگیــری

مــی شــود و ســیالژ بــه صــورت پایــدار مانــده و
ترکیبــات آن تغییــر نمــی کنــد (چــرچ .)1990 ،در

نتیجــه تولیــد اســیدها و کاهــش  pHســیالژ ،رشــد

میکروارگانیســم هــای فاســد کننــده ســیلو متوقــف

مــی شــود (کانــک  .)2000برخــاف پــودر آب پنیــر،

اســتفاده از افزودنــی باکتریایــی الکتوباســیلوس

محلــول علوفــه در اثــر افزایــش نــرخ تخمیــر اســت

کــه ســبب افزایــش در غلظــت الیــاف ســیالژ ذرت
گردیــده اســت ( محمــدزاده و همــکاران .)1393

در طــی ســیلو کــردن درصــد پروتئیــن خــام

تیمارهــای تلقیــح شــده بــا اللســیل کاهــش نشــان
داد بــه طــوری کــه ســیالژهایی کــه پــس از90

غلظــت کل اســیدهای چــرب فــرار در تیمارهــای
دارای افزودنــی باکتریایــی نســبت بــه تیمارهــای

فاقــد ایــن افزودنــی کاهــش ( )P < 0/05یافــت
(جــدول  .)2در آزمایــش فیلیــا ( )2007بــا  14نــوع
افزودنــی باکتریایــی بــر روی علوفــه یونجــه چیــن

اول تمامــی افزودنــی هــا ســبب افزایــش اســیدهای

چــرب فــرار گردیــد .نتایــج ایــن آزمایــش همچنین

بــا نتایــج کلیــن اشــمیت و کانــگ ()2006؛ داوســون
و همــکاران ( )1998و مــک آلیســتر و همــکاران

روز ســیلو کــردن بــاز شــدند ،تمایــل بــه داشــتن

( )1998تطابــق نداشــت .پائیــن تــر بــودن غلظــت

ســایر محققیــن مطابقــت دارد (روغنــی و ضمیــری

اللســیل بــه دلیــل افــت ســریعتر  pHدر ایــن

پروتئیــن خــام کمتــری بودنــد کــه بــا یافتــه هــای
 .)2009افــزودن پــودر آب پنیــر بــه علوفــه ذرت

ســبب افزایــش در میــزان پروتئیــن خــام (< 0/05
 )Pنســبت بــه تیمــار شــاهد گردیــد (جــدول )1

کــه ایــن امــر احتمــاال بــه دلیــل غلظــت باالتــر
پروتئیــن خــام در پــودر آب پنیــر نســبت بــه

علوفــه ذرت ســیلوئی میباشــد (.)P < 0/05
خصوصیات تخمیری سیالژ ذرت

اضافــه نمــودن پــودر آب پنیــر بــه ســیالژ

اســیدهای چــرب فــرار در تیمــار دریافــت کننــده

ســیالژها مــی باشــد کــه موجــب ممانعــت از فعالیت

میکروارگانیســمهای تولیــد کننــده اســیدهای

چــرب فــرار در ســیالژ مــی گــردد .همچنیــن

غلظــت کل اســیدهای چــرب فــرار در تیمارهایــی با

افزودنــی پــری بیوتکــی نیــز نســبت بــه تیمارهــای

فاقــد ایــن افزودنــی کاهــش ( )P < 0/05نشــان
داد کــه دلیــل آن افــت ســریعتر pHدر روزهــای
اول پــس از تخمیــر اســت کــه بدلیــل ممانعــت از

فعالیــت میکروارگانیســم هــای مضــر ســیالژ ،تولیــد

ذرت موجــب افزایــش قابــل توجهــی در میــزان

ترکیباتــی مثــل اســیدهای چــرب فــرار را کاهــش

پــودر آب پنیــر گردیــد (جــدول  .)2در آزمایــش

همــکاران ( )2014افــزودن مــاس بــه علوفــه یونجــه

کربوهیــدرات محلــول نســبت بــه تیمارهــای فاقــد

مــی دهــد .بــا ایــن حــال در آزمایــش هاشــم زاده و

هاشــم زاده و همــکاران ( )2014و اســدی و همــکاران

بــه عنــوان منبــع کربوهیدراتــی ســبب افزایــش در

ماننــد مــاس ســبب افزایــش کربوهیــدرات محلــول

نتایــج ارائــه شــده در ایــن آزمایــش کــه اســتفاده از

افــزودن پــودر آب پنیــر بــه علوفــه ذرت ســیلوئی

اســتفاده از افزودنــی باکتریایــی الکتوباســیلوس

اســیدهای چــرب فــرار گردیــد ،مطابقــت نداشــت.

نامحلــول در شــوینده خنثــی ) (NDFدر ســیالژ

غلظــت کربوهیــدرات محلــول ســیالژهای حاصــل

تحقیقــات ســایر محققــان ماننــد آکســو و همــکاران

بوکنــری بدلیــل اضافــه شــدن جمعیــت باکتریهــای
مولــد اســید الکتیــک بــه ســیالژ و افزایــش نــرخ
تخمیــر ســبب کاهــش )P < 0/05( pHدر ســیالژهای

دریافــت کننــده ایــن افزودنــی شــد (جــدول .)2

ســبب کاهــش ( )P < 0/05در میــزان الیــاف

ذرت گردیــد (جــدول  )1کــه ایــن امــر مــی توانــد
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بدلیــل افزایــش قنــد محلــول ( از طریــق پــودر آب
جدول - 1اثرات 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

( )1383نیــز اســتفاده از یــک منبــع کربوهیدراتــی

نســبت بــه تیمــار شــاهد گردیــد .بــا ایــن حــال

میــزان کل اســیدهای چــرب فــرار گردیــد کــه بــا
منبــع کربوهیدراتــی پــودر آب پنیــر ســبب کاهــش

بوکنــری جهــت تلقیــح ســیالژ ذرت تاثیــری بــر

افزایــش در میــزان کل اســیدهای چــرب فــرار در

نداشــت (جــدول  .)2دریهیــوس و همــکاران

()2006؛ اســام و همــکاران )2001( ،و ولفــورد ()1990

( )2001کــه اثــر افزودنــی باکتریایــی بوکنــری را

کــه اثــر منابــع مختلــف کربوهیدراتــی را بــر روی

همگــن در ســطوح مختلــف در یــک دوره  90روزه

گــزارش گردیــده اســت .دلیــل اختــاف نتایــج ایــن

مــورد آزمایــش قــرار دادنــد ،کاهــش در میــزان

موجــود در منابــع مختلــف برمــی گــردد .نشــان

بوکنــری را نســبت بــه تیمــار شــاهد گــزارش

باعــث افزایــش فعالیــت باکتریهــای تولیــد کننــده

باکتریایــی الکتوباســیلوس بوکنــری را در ســطوح

در کنــار تولیــد اســید الکتیــک ،اســیدهای چــرب

دادنــد ،کاهــش در میــزان کربوهیــدرات محلــول را

موجــود در پــودر آب پنیــر از نــوع الکتــوز اســت که

شــاهد گــزارش نمودنــد امــا در ســطوح پاییــن تــر

بــا تخمیــر همگــن را تحریــک کــرده و لــذا از تولیــد

بــه تنهایــی و بــه همــراه باکتریهــای تخمیرکننــده

ســیالژ علوفههــای متفــاوت بررســی کردنــد ،نیــز
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کربوهیــدرات محلــول در تیمــار الکتوباســیلوس

داده شــده اســت کــه قندهایــی مثــل فروکتــوز

نمودنــد .رنجــت و کانــگ ( )2000کــه تاثیــر افزودنــی

اســید الکتیــک بــا تخمیــر ناهمگــن مــی شــود کــه

مختلــف بــر روی ســیالژ ذرت مــورد بررســی قــرار

فــرار را نیــز تولیــد مــی کننــد .درحالــی کــه قنــد

در ســطح باالتــر افزودنــی بوکنــری تــا نصــف تیمــار

فعالیــت باکتریهــای تولیــد کننــده اســید الکتیــک

الکتوباســیلوس بوکنــری تغییــرات معنــی داری

اســیدهای چــرب فــرار ممانعــت مــی کنــد.

مشــاهده نکردنــد .همچنیــن نتایــج ایــن آزمایــش
بــا نتایــج آزمایشــات مــک آلیســتر و همــکاران
( ،)1998کانــگ و همــکاران ( )2003کــه اثــرات

افزودنــی باکتریایــی الکتوباســیلوس بوکنــری را بــر
روی ســیالژ علوفــه هــای متفــاوت مــورد بررســی

قــرار دادنــد ،مطابقــت داشــت .هیــچ اثــر متقابلــی

بیــن ایــن دو افزودنــی بــر غلظــت کربوهیــدرات

اضافــه کــردن پــودر آب پنیــر بــر غلظــت الکتــات

ســیالژها تفــاوت معنــی داری نداشــت(جدول  .)2اما

افزودنــی باکتریایــی ســبب کاهــش غلظــت الکتــات
( )P < 0/05در ســیالژها شــد .تعــداد بیشــتر باکتری

هــای اســید الکتیــک در ســیالژهای تلقیــح شــده
موجــب مــی شــود کــه در مراحــل نهایــی تخمیــر

 .)1991امــا فیلیــا ( )2003مقادیــر باالتــری از اســید
الکتیــک را در ســیالژ تلقیــح شــده بــا مخلــوط

الکتوباســیلوس پالنتــاروم و الکتوباســیلوس بوکنری
گــزارش کــرد .دلیــل ایــن امــر احتمــاال بــه همــراه
بــودن الکتوباســیلوس پالنتــاروم بــا الکتوباســیلوس

بوکنــری در آن تحقیــق بــوده اســت کــه کاهــش

در الکتــات توســط الکتوباســیلوس بوکنــری را بــا

تولیــد دوبــاره آن توســط الکتوباســیلوس پالنتــاروم

جبــران نموده اســت.

غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی ســیالژهای ذرت تیمــار

شــده بــا افزودنــی پــری بیوتیکــی پــودر آب پنیــر
کمتــر از ســیالژ هــای فاقــد پــودر آب پنیــر بــود

(جــدول .)2افــت ســریع  pHدر مراحــل اولیــه

ســیلو کــردن در ســیالژهای تلقیــح شــده بــا

افزودنــی پروبیوتیکــی مــی توانــد جلــوی فعالیــت

پروتئــازی آنزیمهــای گیاهــی و باکتریهــا را بگیــرد
( دریهیــوس و همــکاران 1999؛ زهیرالدینــی و

همــکاران  2004و محمــدزاده و همــکاران .)1391

همچنیــن غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی ســیالژهای
ذرت تلقیــح شــده بــا افزودنــی میکروبــی پــودر
آب پنیــر کمتــر از ســیالژ هــای تلقیــح نشــده

بــود (جــدول .)2نشــان داده شــده اســت کــه افــت

ســریع  pHدر مراحــل اولیــه ســیلو کــردن در
ســیالژهای تلقیــح شــده بــا افزودنــی میکروبــی

بــه دلیــل تعــداد بیشــتر باکتــری هــای اســید
الکتیــک موجــود در آن میتوانــد جلــوی فعالیــت

پروتئــازی آنزیــم هــای گیاهــی و باکتریهــا را

بگیــرد) وینبــرگ و همــکاران  1996؛ زهیرالدینــی
و همــکاران  2004و محمــدزاده و همــکاران .) 1391

فیلیــا ( )2003و دریهیــوس و همــکاران ( )1999نیــز
نشــان دادنــد کــه ســطح نیتــروژن آمونیاکــی در

ســیالژ ذرت تلقیــح شــده بــا افزودنــی میکروبــی

حــاوی الکتوباســیلوس پالنتــاروم و الکتوباســیلوس
بوکنــری پایینتــر از گــروه تلقیــح نشــده بــود .بــا

ایــن حــال هیگنبوتــام و همــکاران (  ) 1998تفاوتــی

بیــن ســیالژ دارای افزودنــی میکروبــی و شــاهد در

محتــوای نیتــروژن آمونیاکــی مشــاهده نکردنــد.
تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی

افــزودن پــودر آب پنیــر بــه علوفــه ذرت ســیلوئی

تاثیــری بــر قابلیــت هضــم مــاده خشــک در ســاعت
صفــر آزمایــش نداشــت امــا از ســاعت  2تــا72

قابلیــت هضــم مــاده خشــک را نســبت بــه تیمــار
شــاهد افزایــش داد ( .)P < 0/05ایــن افزایــش در

قابلیــت هضــم مــواد مغــذی در تیمارهــای دریافــت
کننــده پــودر آب پنیــر بــه دلیــل غلظــت باالتــر

کربوهیــدرات محلــول و پروتئیــن خــام ،غلظــت
پائیــن الیــاف و تجزیــه نســبی الیــاف در محیــط

اســیدی ســیالژ در ایــن تیمــار کامــا منطقــی

بــه نظــر میرســد )روغنــی و ضمیــری . ) 2009در
مطالعــه علیخانــی و همــکاران ( )2005افــزودن

مــاس بــه عنــوان منبــع کربوهیدراتــی باعــث

7
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ســیلویی بــر روی علوفــه چــاودار چنــد ســاله

محققیــن بــا تحقیــق حاضــر بــه نــوع قندهــای

الکتــات در ایــن ســیالژها میشــوند (مکدونالــد
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6

باکتریایــی الکتوباســیلوس بوکنــری باعــث افزایــش

محلــول ســیالژ هــا وجــود نداشــت (جــدول .)2

الکتــات را مصــرف کــرده و در نهایــت باعــث کاهش

افزایــش  13درصــدی تجزیــه پذیــری مــاده خشــک

نســبت بــه ســیالژهای فاقــد مــاس گردیــد و

دلیــل ایــن افزایــش را بــه صــورت امــکان رشــد

جدول - 3تجزیه 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

میکروارگانســیم هــای تجزیــه کننــده دیــواره

موثــر در ســرعت عبــور  5درصــد در ســاعتK8،

:تجزیــه پذیــری موثــر در ســرعت عبــور  8درصــد

غذایــی بــه عنــوان فاکتــور رشــد بیــان نمودنــد.
در ســیالژهای فــرآوری شــده بــا مــاس بــه دلیــل

در ســاعت  12آزمایــش بیشــترین مقــدار پروتئیــن

در جــداول  7و  8گــزارش شــده اســت .در رابطــه

طــرف مقابــل ســبب کاهــش  pHنهایــی ســیالژ،

آن را تیمــار شــاهد بــه خــود اختصــاص داد.

در شــوینده خنثــی در طــی ســاعات  48 ،24و 72

همچنیــن مخلــوط افزودنــی هــای پروبیوتیکــی و

شکســته شــدن پیوندهــای لیگنوســلولوزی بیــن
ترکیبــات ســاختمانی و مقــدار کربوهیدراتهــای

اســیدی تــر ســیالژ مــی باشــد.

جدول - 4مشخصه های تجزیه پذیری ماده خشک سیالژ ذرت در تیمارهای مختلف آزمایشی

بــا تجزیــه پذیــری شــکمبه ای الیــاف نامحلــول
ســیالژ ذرت ،بیشــترین میــزان را تیمــار اللســیل در

شــوینده اســیدی نســبت بــه تیمــار شــاهد گردیــد.

تجزیــه پذیــری شــکمبه ای الیــاف نامحلــول در

بوکنــری ســبب کاهــش اســیدهای چــرب فــرار،

دادنــد کــه معنــی دار نبــود ( )P < 0/05و ایــن

شــوینده خنثــی در ســیالژ ذرت در طــی  24ســاعت

ســاعت  48هیــچ کــدام از تیمارهــای حــاوی پــودر
آب پنیــر و مخلــوط افزودنــی هــای الکتوباســیلوس

را تیمــار شــاهد بــه خــود اختصــاص داد .مقــدار

الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدی )  ( ADFدر

طــی ســاعات  48 ،24و  72بعــد از تیمــار شــاهد

بوکنــری و پــودر آب پنیــر بــا تیمــار شــاهد

افزودنــی باکتریایــی اللســیل در طــی  72ســاعت

موثــر بیشــتری نســبت بــه تیمــار شــاهد در

در ســاعت  72تیمــار پــودر آب پنیــر بیشــترین

جــدول (  8و کمتریــن میــزان را مخلــوط تیمارهــای

ایــن امــر بــه بــاال بــودن عــددی پتانســیل تجزیــه

میکروبــی و مخلــوط افزودنــی هــای پروبیوتیکــی

نســبت بــه تیمــار کنتــرل بــر مــی گــردد .همانطــور

(.)P < 0/05

تجزیــه پذیــری ســیالژ ذرت تاثیــری نداشــت (0/05
<  .)Pتیمــار پــودر آب پنیــر میــزان تجزیــه پذیــری

Table 4- The characteristics of dry matter degradability’s of corn silage in different experimental treatments

تفــاوت معنــی داری نشــان ندادنــد (.)P < 0/05
مقــدار را بــه خــود اختصــاص داد و بــا افزودنــی

ســرعتهای عبــور مختلــف نشــان داد( )P < 0/05کــه

و پــری بیوتیکــی تفــاوت معنــی داری نشــان نــداد

و ســرعت تجزیــه پذیــری در تیمــار پــودر آب پنیــر

کــه) جــدول (  3نشــان میدهــد ،تیمــار اللســیل

محلــول ،پروتئیــن خــام ،اســید الکتیــک و در
ازت آمونیاکــی ،اســیدهای چــرب فــرار و الیــاف

پــری بیوتیکــی و تیمــار الکتوباســیلوس بوکنــری

شــرایط تــا ســاعت  36نیــز ادامــه داشــت .در

افــزودن پــودر آب پنیــر در میــزان بخــش ســریع

ای الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و اســیدی و

 72ســاعت نشــان داد) جــدول . ) 7کمتریــن مقــدار

نســبت بــه تیمــار شــاهد افزایــش اندکــی نشــان

محلــول در ایــن دســته از ســیالژها در اثــر محیــط

افزودنــی پریبیوتیکــی) پــودر آب پنیــر ( منجــر بــه

اعــداد مربــوط بــه درصــد تجزیــه پذیــری شــکمبه

خــام مربــوط بــه پــودر آب پنیــر و کمتریــن میــزان

آنهــا بیــان کردنــد کــه افزایــش تجزیــه پذیــری

شــوینده اســیدی و خنثــی

افزایــش غلظــت مــاده خشــک ،کربوهیدراتهــای

در ســاعت

ســلولی بــه دلیــل در دســترس بــودن یــک منبــع

التجزیــه ،بخــش بــا تجزیــه کنــد و کل پتانســیل

عبــور  2درصــد در ســاعت :K5 ،تجزیــه پذیــری

تجزیــه پذیــری شــکمبه ای الیــاف نامحلــول در

نتیجه گیری کلی

نامحلــول در شــوینده خنثــی و الیــاف نامحلــول در
همچنیــن افزودنــی پروبیوتیکــی الکتوباســیلوس
کربوهیــدرات محلــول ،پروتئیــن خــام pH ،و از

ســوی دیگــر باعــث افزایــش الیــاف نامحلــول در
شــوینده خنثــی گردیــد.

بیشــترین مقــدار را بــه خــود اختصــاص داد)

پروبیوتیکــی و پــری بیوتیکــی در طــی  24ســاعت
نشــان داد.

ســرعت تجزیــه پذیــری کمتــری بــرای مــاده

خشــک نســبت بــه تیمــار شــاهد داشــت (0/05
<  .)Pافــزودن اللســیل منجــر بــه افزایــش بخــش

بــا تجزیــه کنــد و کل بخــش بــا پتانســیل تجزیــه
ســیالژ ذرت شــد ( )P < 0/05کــه ایــن امــر میتوانــد

بــه ایجــاد محیــط اســیدیتر توســط الکتوباســیلوس

بوکنــری و هیدرولیــز اســیدی هــم ســلولز برگــردد
(مــک دونالــد و همــکاران  .)1991همچنیــن افــزودن

همزمــان الکتوباســیلوس بوکنــری و پــودر آب پنیــر
منجــر بــه افزایــش بخــش ســریع التجزیــه ،بخــش

بــا تجزیــه کنــد و کل بخــش تجزیــه پذیــر ســیالژ

نــرخ تجزیــه :K2 ،تجزیــه پذیــری موثــر در ســرعت عبــور  2درصــد در ســاعت :K5 ،تجزیــه پذیــری موثــر

در ســرعت عبــور  5درصــد در ســاعت K8 : ،تجزیــه پذیــری موثــر در ســرعت عبــور  8درصــد در ســاعت

جدول  7درصد تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )  (ADFسیالژ ذرت ( 48 ،24و 72ساعت انکوباسیون(

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

)Table 7- The percentage of rumen degradability of acid detergent fiber of corn silage (24, 48 and 72 h incubation

 :aبخــش محلــول :b ،بخــش کنــد تجزیــه :c ،ثابــت نــرخ تجزیــه :K2 ،تجزیــه پذیــری موثــر در ســرعت
جدول - 5تجزیه 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
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کــه افــزودن پــودر آب پنیــر تجزیــه پذیــری موثــر

مــاده خشــک ســیالژ ذرت و اللســیل پتانســیل

تجزیــه پذیــری مــاده خشــک ســیالژ ذرت را در
شــکمبه بهبــود مــی دهنــد.

تجزیه پذیری پروتئین خام سیالژ ذرت
نتایــج مربــوط درصــد تجزیــه پذیــری شــکمبه ای

جدول - 8درصد تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف نامحلول در شوینده خنثی )  (NDFسیالژ ذرت ( 48 ،24و 72ساعت انکوباسیون(

پروتئیــن خــام ســیالژ ذرت در (جــدول  )5گــزارش

)Table 8- The percentage of rumen degradability of neutral detergent fiber of corn silage (24, 48 and 72 h incubation

شــده اســت .در ســاعت  8بیشــترین میــزان

پروتئیــن خــام مربــوط بــه تیمــار پــودر آب پنیــر

و پــری بیوتیکــی بــا تیمــار شــاهد معنــی دار

اللســیل و مخلــوط افزودنــی هــای پروبیوتیکــی
نبودنــد(.)P < 0/05

حــروف غیــر مشــابه در هــر ســتون نشــان دهنــده
اختــاف معنــی دار در بیــن نمونــه هاســت (< 0/05
.)P

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

Table 6- The characteristics of crude protein degradability’s of corn silage in different experimental treatments
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اختصــاص داد .همچنیــن نتایــج افزودنــی میکروبــی

G A V D A R A N

بــود و کمتریــن مقــدار آن را تیمــار شــاهد بــه خــود

جدول - 6مشخصههای تجزیه پذیری پروتئین خام سیالژ ذرت در تیمارهای مختلف آزمایشی
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ذرت شــد ( .)P < 0/05در مجمــوع نتایــج نشــان داد

کلمــات کلیــدی :تانــن ،تخمیــر ،پروتییــن ،شــکمبه،
میکروارگانیسم

مقدمه

در میــان درختــان ،درختچههــا و گیاهــان خانــواده

حاليکــه در صــورت اســتفاده از تانــن در ســطوح

بهدلیــل توانایــی تاننهــا در ایجــاد کمپلکــس

متيونيــن از شــکمبه بــه روده باريــک افزایــش

پروتئینهــا ،پلــی ســاکاریدها ،مــواد معدنــی،

ذکــر شــده ،ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی بیشــتر

در هضــم کربوهیدارتهــا و پروتئینهــا نقــش

شــده اســت.

در دام هــا ایفــا میکننــد (ون سوســت1994،؛

تانن و ساختار آن

و از دســته فنولهــا بــوده کــه بهطــور وســیعی
لگومینــه یافــت میشــود (مــک لئــود.)1974 ،

پاييــن ،جريــان اســيدهاي آمينــه ضــروري بهويــژه

بــا مــواد مختلــف از قبیــل کربوهیدراتهــا،

مییابنــد (بــاری .)1985 ،بــا توجــه بــه مــوارد

دیــواره ســلولی باکتریهــا و آنزیمهایــی کــه

اثــرات تاننهــا در تغذیــه نشــخوارکنندگان ،انجــام

نهایــت پروتئينهــا را از تجزیــهی آنزيــم هــاي

ميکروبــي محافظــت نماینــد ،بــا ایــن وجــود،
چگونگــي واکنــش تانــن و پروتئيــن بــه ســاختار
پروتئيــن و نــوع تانــن مــورد نظــر ،بســتگی
خواهــد داشــت .بهنظــر میرســد کــه بیشــتر

پروتئينهــای بــا وزن ملکولــی زیــاد کــه سرشــار

از اســید آمینــه پرولیــن هســتند ،قادرنــد بــا

تاننهــا پیونــد قــوی تشــکیل دهنــد .تاننهــا
عمدتــ ًا دارای یــک گــروه فنولــی بــا خاصیــت
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بهراحتــی بــا گروههــای کربوکســیل موجــود
در پروتییــن ،پیونــد برقــرار کننــد ،بههمیــن

علــت ،تمایــل تاننهــا بــرای ایجــاد پیونــد بــا
پروتیینهــا نســبت بــه ملکولهــای نشاســته

بیشــتر میباشــد .نتایــج مطالعــهای نشــان داده

تاننهــا میشــود .تاننهــای قابــل هیدرولیــز

نســبت بــه نــوع متراکمــش ،از حاللیت بیشــتری در
آب و وزن ملکولــی پایینتــری برخــوردار بــوده و نیز

نســبت بــه هیدرولیزهــای آنزیمــی و غیرآنزیمــی

نیــز حساســتر میباشــند (ســیالنیکو و همــکاران،
 .)2001تاننهــا در بســیاری از فرآوردههــای غذایــی

و خــوراک دام بهوفــور یافــت میشــوند کــه از
آنجملــه میتــوان بــه ســورگوم ،ارزن ،نخــود،

لوبیــا ،باقــای خشــک ،جــو و انــواع مختلفــی از

میوههــا از قبیــل انگــور ،خرمــا ،خرمالــو ،ســیب،

تاننهــا ،گــروه ناهمگنــی از ترکیبــات پلیمریــک

مــوز ،تــوت ســیاه و غیــره اشــاره نمــود (ســالونخی

و  5-7حلقــه آروماتیکــی میباشــد (لمــی و

گیاهــان دو لپــهای چوبــی و  15درصــد انــواع

بــرای توصیــف مــواد موجــود در عصــاره هــای

(مولــر .)1999 ،دامنــهی طبیعــی تانــن موجــود در

پوســت حیوانــات بــه چــرم ،تولیــد شــد .تاننهــا
عمدتــ ًا بــه شــکل ترکیبــات پلیفنولیــک بــا وزن

 .)2012ســنتز تانــن در گیاهــان ،عمدتــ ًا ممکــن

همچنیــن اصطــاح تانــن از یــک کلمــه قدیمــی

گرفتــن در معــرض اشــعه مــاورا بنفــش خورشــید،

فنولــی بــوده کــه شــامل  12-16گــروه فنلــی

و همــکاران .)1982 ،تاننهــا تقریبــا در  80درصــد

همــکاران .)2011 ،تانــن اولیــن بــار توســط ســگویین

گیاهــان دو لپــهای علوفــهای نیــز یافــت میشــود

گیاهــی بــا هــدف بکارگیــری آن در صنایــع تبدیــل

بافتهــای گیاهــی معــادل  2-5درصــد وزن as fed
گیــاه را عمدتــ ًا شــامل میگــردد (وار و همــکاران،

مولکولــی مختلــف در گیاهــان تولیــد میشــوند.

اســت تحــت تأثیــر تنشهــای آبــی ناشــی از قــرار

آلمانــی بهنــام  tannaگرفتــه شــده کــه بیشــتر
بــرای درخــت بلــوط کاربــرد دارد .اصــوالً تانــن

تنــش هیدریکــی ،درجــه حــرارت ،ازن و فراهمــی
برخــی از مــواد مغــذی ،تحریــک شــود (تروتــر،

مقابــل انــواع تنشهــا از جملــه شــوری ،خشــکی،

دو لپــهای یافــت میشــوند ولــی تاننهــای

در برخــی از مــوارد از آنهــا بــه عنــوان آفتکــش

یافــت میشــوند (ســیالنیکو و همــکاران.)2001 ،

بــه گیاهــان خاصیــت دفاعــی داده و آنهــا را در

 .)2006تاننهــای قابــل هیدرولیــز تنهــا در گیاهــان

ســرما و غیــره محافظــت مینمایــد بهطوریکــه

متراکــم هــم در نهاندانــگان و هــم در بازدانــگان

گیاهــان یــاد میشــود .وجــود تاننهــا در

گزارشــات متعــددی در خصــوص اثــرات محیطــی و

صــورت نــارس مصــرف شــوند ،باعــث جمــع

اســت .بهطــور خالصــه ،درجــه حــرارت بــاال،

دهــان بهصــورت لحظــهای شــوند .ســه گــروه از

خــاک باعــث افزایــش تانــن موجــود در گیاهــان

شــامل تاننهــای قابــل هیدرولیــز ،تاننهــای

تــوده زنــده تولیــد مــی کنــد ،منابــع اندکــی بــرای

قابــل هیدرولیــز ،اغلــب دارای یــک هســته
کربوهیدراتــی (غالب ـ ًا گلوکــز) اســتریفیه شــده بــا

بــا ایــن وجــود ،در طــی گلدهــی ،هنگامیکــه

در طبیعــت وجــود دارنــد .تاننهــای قابــل
هیدرولیــز غالبــ ًا از برگهــا و میــوه اســتخراج
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کاهــش تولیــد آمونيــاک شــکمبهای شــده کــه
متعاقبـ ًا نيتــروژن اورهاي خــون ( )BUNو نیــز دفــع

شــدن و چروکیــده شــدن بافــت مخاطــی درون
تاننهــا بهطــور عمــده شناســایی شــدهاند کــه

مــی شــود .در طــی رشــد کــه گیــاه مقــدار زیــادی

(واگهــرن و همــکاران )1994،از طرفــی تاننهــا

متراکــم و فلوروتاننهــا میباشــند .تاننهــای

ســنتز ترکیبــات فنولیــک در دســترس اســت،

طریــق کاهــش نــرخ تجزيهپذيــري پروتئيــن و
دآميناســيون اســیدهای آمینــه در شــکمبه ،موجــب

نيتــروژن از طریــق ادرار در حيوانــات کاهــش یافــت

شــکمبه بــوده ،بهطوریکــه در بســياري از مــوارد
بهبــود عملکــرد توليــدي دام مثــل توليــد شــير بــا

G A V D A R A N

میداننــد (الرنــس و همــکاران .)1974،همچنیــن
تاننهــا اثــر خــود را بــر هضــم کربوهيدراتهــا

کاهــش نــرخ تجزیــه پذیــری پروتییــن در شــکمبه ،جلوگیــری از نفــخ و جلوگیــری از فعالیتهــای متانوژنــز میباشــند .کاربــرد

ميکروارگانیســمها و بانــد شــدن بــا آنزيمهــاي

طریــق ممانعــت دسترســی بــه سوبســترا ،مهــار آنزیمهــا و تأثیــر مســتقیم بــر میکروارگانیســمهای شــکمبه ،اثــر خــود را بــر

بــه بهبــود بازدهــي ســنتز پروتییــن ميکروبــي

جهــت دســتکاری و بهبــود فرآینــد تخمیــر شــکمبهای در برخــی از مــوارد تغذیـهای اســتفاده شــده اســت و دارای اثراتــی از قبیــل

بيشــتر از طريــق ممانعــت از اتصــال

تانــن در جیــره ،ســبب بهبــود وزن بــدن ،افزایــش رشــد پشــم و بهبــود عملکــرد تولیدمثلــی در دامهــا شــده اســت .تاننهــا از

تجزیــه کننــدهی دیــواره ســلولي گذاشــته و از

کــه رشــد گیــاه کاهــش مییابــد ،کربــن اضافــی

اســید گالیــک و یــا اســید االژیــک بــوده ولــی

بــرای ســنتز تانــن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد

یــا پلیمــری از واحدهــای فالوانــول (فالوان-3-الــز)
بــوده کــه عمومـ ًا از طریــق پیوندهــای کربن-کربــن

قابــل هیدرولیــز و متراکــم ،بــه طــور گســتردهای

تاننهــای متراکــم ،یکســری ترکیبــات اولیگومــری

در موقعیتهــای  4/6یــا  4/8بــا یکدیگــر اتصــال

برقــرار میکننــد .تاننهــای متراکــم در برخــی

(فروتــوز و همــکاران .)2004 ،هــر دو نــوع تانــن های

شــده و تاننهــای متراکــم از پوســت و مغــز چــوب

مــوارد تحــت عنــوان پروآنتوســیانین نیــز معــروف

اســتخراج میشــوند (فروتــوز و همــکاران.)2004 ،

ایــن گــروه از تاننهــا میتواننــد اکســید شــوند

مــزه قابــض کننــده آن در دهــان اســت کــه از

آنجــا کــه قــدم اول در تجزيــه مــواد مغــذي،
اتصــال بــه دیــواره ســلولی خــوراک و متعاقبــ ًا

بــوده بــه ایــن خاطــر کــه در شــرایط اســیدی،

بهتریــن راه شــناخت تانــن در مــواد خوراکــی

هــر چنــد کــه در شــرایط معتــدل یــا بیهــوازی،

تحــت تأثيــر قــرار خواهــد داد .مصــرف تاننهــا در

خواهنــد مانــد .ســاختار تاننهــای متراکــم

طریــق رســوب گالیکوپروتئینهــای بــزاق صــورت
میگیــرد (مــک لئــود .)1974 ،تاننهــا عمدتــ ًا

هضــم آن میباشــد ،در نتیجــه کل مــواد مغــذي را

پلیمرهــای موجــود در تاننهــای متراکــم پایــدار

در الیــه خارجــی (الیــه ایپدرمــی) بــرگ هــای

G A V D A R A N

مقادیــر کمتــر بــا کربوهیدراتهــا ،یونهــای فلــزی و اســیدهای آمینــه را دارا میباشــند .در ابتــدای کشــف تاننهــا ،از آنهــا
بهعنــوان مــواد ضــد تغذیــهای یــاد میشــد امــا اخیــرا ً در مطالعــات بســیاری از آن بهعنــوان یــک مــاده فعــال شــیمیایی در

نشــخوارکنندگان ،در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا تاننهــا و تأثیــر آن در نشــخوارکنندگان بیشــتر مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

مختلفــی از پلیمرهــا در ســاختمان ایــن گــروه از

اســترس آبــی ،شــدت نــور زیــاد و کیفیــت پاییــن

کــه اســتفاده از ســطوح مناســب تاننهــا از

اســتفاده از خوراکهــای دارای تانــن را مربــوط

قابلیــت هضــم بخشهــای مختلــف خــوراک بهویــژه پروتییــن خواهنــد گذاشــت .بــا توجــه بــه اثــرات مفیــد و ســازنده تانــن در

و اپیگالوکاتچیــن منجــر بــه تولیــد گروههــای

برخــی از میوههــا باعــث شــده کــه اگــر بــه

تاننهــا ،گروهــی از مــواد پلیمــری پلیفنولیکــی قابــل حــل در آب بــوده کــه از وزن ملکولــی باالیــی برخــوردار بــوده و بــا دارا
بــودن شــمار زیــادی از گروههــای هیدروکســی فنیــل ،ظرفیــت تشــکیل کمپلکسهــای متنوعــی بهویــژه بــا پروتیینهــا و در

متنــوع از قبیــل کاتچیــن ،اپیکاتچیــن ،گالوکاتچیــن

فصلــی بــر تولیــد تانــن در گیاهــان گــزارش شــده

قــادر بــه افزایــش تولیــد پروتییــن ميکروبــي در

چکیده

واحدهــای ســازنده آن و موقعیــت اتصــال واحدهــای
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دهندگــی قــوی یــون هیــدروژن بــوده کــه قادرنــد

عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی تربت جام

برخــي عناصــر و در نهایــت افــت عملکــرد حيــوان
شــده و مقاومــت حيــوان بــه تانــن بســتگي دارد .در

موجــود در محیــط شــکمبه ترکيــب شــده و در

دکتر محسن کاظمی

نیــز ميتواننــد باعــث کاهــش دسترســي بــه

تاننهــا گروهــی از متابولیتهــای ثانویــه گیاهــی

ريــد .)1995 ،تانــن هــا قادرنــد بــا پروتئينهــای

تانن و نقش آن در تغذیه
نشخوارکنندگان

منفــي داشــته بهطوریکــه در غلظتهــاي بــاال

منومــری آنهــا دارد .وجــود واحدهــای منومــری

و راندمــان توليــد حیوانــات ممکــن اســت اثــرات

شــوند ايــن اثــرات بــه مقــدار و نــوع تانــن مصــرف

دارنــد ،تأثیــر زیــادی بــر بهــرهوری مــواد خوراکــی

tannic

مقادیــر بــاال ،بــر مصــرف خــوراک ،قابليــت هضــم

متنــوع بــوده و عملکــرد آنهــا ،بســتگی بــه ماهیــت

ناتــان .)1990،مطالعــات نشــان داده اســت اســتفاده

شکل  -1ساختمان سه گروه از تاننها

گیاهــان وجــود دارنــد .بهنظــر میرســد نقــش

اصلــی تانــن در بــرگ گیاهــان ،کاهــش میــزان

از تركيبــات باندكننــده تانــن مثــل پلياتيلــن

گليكــول باعــث افزايــش مصــرف علوفههــاي

خوشــخوراکی بــوده تــا در حقیقــت نوعــی سیســتم

تانــندار ميشــود (ســيلناكو و همــكاران.)2001 ،

محافظتــی را در مقابــل عوامــل مهاجــم و حشــرات

نشاســته موجــود در محیــط شــکمبه داراي قابليــت

بهنمایــش بگــذارد .تانــن در دانههــا بیــن پوســت

تشــكيل فضــاي آبگريــز بــوده كــه باعــث تشــكيل

و الیــه خارجــی آندوســپرم قــرار داشــته کــه ایــن

كمپلكــس بــا تانــن و ســاير تركيبــات چربيدوســت

موضــوع ،باعــث افزایــش مانــدگاری دانــه در هنــگام

ميشــود .تنهــا نشاســته در بيــن مولكولهــاي

خــواب زمســتانی و همچنیــن بلــد شــدن نقــش

واكنشدهنــده بــا تانــن داراي چنيــن خاصيتــي

ضــد باکتریایــی دانــه میگــردد (ون سوســت،

ميباشــد .در مــورد تداخــل كربوهيدراتهــاي

.)1994

تانن در جیره نشخوارکنندگان

تاننهــا دارای اثــرات مثبــت و منفــی در جیــره

نشــخوارکنندگان بــوده بهطوریکــه ایــن اثــرات

بســتگی بــه ســاختار شــیمیایی آنهــا ،غلظــت
تانــن در جیــره ،ترکیــب جیــره پایــه و ســایر
فاکتورهــای درونــی مرتبــط بــا حیــوان و شــرایط

فیزیولوژیکــی حیــوان دارد (پیلــوزا و همــکاران،
 .)2014اثــرات متغایــر تاننهــا شــامل کاهــش

مصــرف خــوراک ،کاهــش قابلیــت هضــم فیبــر و
نیتــروژن و در نهایــت کاهــش عملکــرد حیــوان
میباشــد (مــاکار و همــکاران2007 ،؛ واگهــورن،
 .)2008در عــوض ،تاننهــا ممکــن اســت باعــث

جلوگیــری از ایجــاد نفــخ ،افزایــش عملکــرد دام،
رشــد پشــم و تولیــد شــیر گردنــد (پیلــوزا و

همــکاران .)2014 ،همچنیــن بعضــی از مطالعــات

نشــان داده کــه تاننهــا فعالیــت آنتــی اکســیدانتی
داشــته و وضعیــت آنتــی اکســیدانتی بــدن حیوانات
را بهبــود میبخشــند (لوپــز و همــکاران.)2013 ،

نتایــج برخــی از مطالعــات نیــز نشــان داده کــه

مصــرف گیاهــان دارای تانــن ،باعــث بهبــود ســطح
کیفــی و ســامت اســیدهای چــرب موجــود در

گوشــت نشــخوارکنندگان و بهبــود مانــدگاری
گوشــت در برابــر اکســید شــدن میگــردد .بــرای
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ایـنرو کــه باعــث کاهــش مصــرف خــوراک ،کاهــش
هضــم و جــذب پروتیینهــا شــده و نیــز باعــث

ایجــاد زخــم معــده ،خــراش موکــوس دیــواره روده

باریــک ،ایجــاد زخــم در کبــد و کلیــه و در نهایــت

مــرگ میگردنــد (مولــر .)2006 ،بیشــترین آســیب
بافتهــا (زخمهــای کبــدی و کلیــوی و در نهایــت

مــرگ) مربــوط بــه تاننهــای قابــل هیدرولیــز
بــوده بهطوریکــه ایــن نــوع تاننهــا پــس از

مصــرف تحــت تأثیــر تجزیــه آنزیمــی
میکروارگانیســمهای موجــود در شــکمبه قــرار
گرفتــه و در آنجــا اتصــاالت بیــن گلوکــز و

G A V D A R A N

زیرواحدهــای فنولیکــی شکســته شــده و در نتیجــه
آن اســید گالیــک بــه محیــط شــکمبه رهــا یافتــه
کــه ایــن اســید متعاقبــ ًا بــه پیروگالــول و

رزورســینول تبدیــل شــده و ایــن مــواد جــذب

بــدن شــده و همیــن دو مــاده عواقــب و آســیبهای
بعــدی را بــرای بــدن بــه ویــژه بافتهــای کبــدی و
کلیــوی بــه بــار خواهنــد آورد (موردیاتــی و

اجــزاء ديــواره ســلولي (ســلولز و همــي ســلولز) و

خواهنــد داشــت pH .موجــود در محیــط شــکمبه،

تانــن مشــابه واكنــش آنهــا بــا ليگنيــن باشــد

پروتییــن و تانــن ایفــا خواهــد نمــود بهطوریکــه

( )1997گــزارش کردنــد کــه قابليــت هضــم و

بیــن تانــن و پروتیینهــا pH ،نزدیــک بــه

تأثيــر مقــدار تانــن متراکــم قابــل اســتخراج و

تاننهــا از طریــق تشــکیل کمپلکسهــای

حضــور پروآنتوســيانيدينهاي موجــود در گيــاه

شــکمبهای و قابلیــت هضــم مــواد مغــذی موجــود
در خــوراک شــده کــه متعاقبــ ًا کاهــش مصــرف

شــکمبه و جــذب ظاهــري ترئونيــن ،واليــن،
هيســتيدين ،ليزيــن ،تيروزيــن و فنيلآالنيــن

 .)2003تانــن هــا بــه علــت عــدم خوشــخوراکي يــا

آزمايشــاتی نيــز افزايــش جــذب متيونيــن و بهــره

مصــرف خــوراک مــي شــوند .داراي خاصيــت قابــض

(مــک نــب و همــکاران .)1993،تاننهــا عــاوه بــر

بــزاق و همچنيــن کاهــش خوشــخوراکي شــود (ريــد

هيدراتهــا ميتواننــد باعــث کاهــش قابليــت

نــرخ عبــور مهمتــر از خوشــخوراکي اســت کاهــش

تحقیقــات در ارتبــاط بــا اثــرات متقابــل بیــن

تخلیــه دســتگاه گــوارش مــی شــود ،ســیگنالهای

انجــام شــده اســت و اطالعــات اندکــي در مــورد

بــه مراکــز عصبــی کنتــرل کننــده مصــرف خــوراک

میرســد تانــن ميتوانــد روي تعــادل ســولفور

غلظــت بــاالي تانــن بــه داليلــی مــي توانــد مصــرف

گوگــرددار بهخصــوص متيونيــن نقــش مهمــي در

مــورد از مســمومیت حــاد در ارتبــاط بــا مصــرف

یــک نقــش اساســی را در برقــراری پیونــد بیــن

(هاگرمــن و باتلــر .)1981 ،بارهونــا و همــکاران

موجــود درگیاهــان بلــوط بــه اثبــات رســیده اســت

متعادلتریــن  pHبــرای رســیدن بــه حداکثــر پیونــد

مصــرف خــوراک دو نــوع لگــوم اســتوايي تحــت

تاننهــای متراکــم بــدون اینکــه در شــکمبه

ایزوالکترولیــک پروتیینهــا میباشــد .بنابرایــن

مقــدار ترکيبــات ديــواره ســلولي قــرار میگیــرد .در

مــوارد احتمــال آســیب رســاندن بــه بافتهــای

غیرقابــل هضــم ،باعــث کاهــش نــرخ turn over

لوتــوس ،جريــان اســيدهاي آمينــه ضــروري بــه

مقادیــر زیــادی از تاننهــای قابــل هیدرولیــز
(گارگ و همــکاران .)1992 ،گــزارش شــده اســت کــه

تجزیــه شــوند ،وارد جریــان خــون شــده و در اغلــب
بــدن در اثــر مصــرف ایــن نــوع از تاننهــا کمتــر
میباشــد (مــاکار .)2003 ،بــر طبــق گزارشــات

مــاکار ( )2003تنهــا اندامــی کــه از تاننهــای

خــوراک را بهدنبــال خواهــد داشــت (مــاکار،

بهبــود يافــت (واگهــرن و همــکاران.)1987،

کاهــش هضــم مــواد مغــذي ،معمــوال باعــث کاهــش

وري از سيســتين را در گوســفندان اثبــات مینمایــد

مــي باشــند کــه مــي توانــد باعــث افزايــش ترشــح

تداخــل بــا متابوليســم پروتئينهــا و کربــو

و همــکاران .)1990،امــا کاهــش در چرخــش مــواد و

دسترســي حیــوان بــه مــواد معدنــي شــوند .بیشــتر

تاننهــای متراکــم محســوب میگــردد (ییســهاک
و همــکاران .)2014 ،تاننهــا عمدتــ ًا توانایــی بانــد

حجــم مــاده خشــک در شــکمبه باعــث اختــال در

تاننهــا و مــواد معدنــی بــر روی تــک معدهایهــا

بوجــود آمــده در مــورد پــر بــودن دســتگاه گــوارش

نشــخوارکنندگان وجــود دارد ولــی بهنظــر

پلیســاکاریدها ،اســیدهای نوکلئیــک و برخــی از

فرســتاده مــی شــوند (واگهــرن و همــکاران.)1994،

نقــش داشــته باشــد زيــرا اســيدهاي آمينــه

جنبــه منفــی تاننهــا ،بانــد شــدن پروتیینهــا در

خــوراک را کاهــش دهــد (کومــار و يتياناتــان)1990،

ســم زدايــي اســيد تانيــک موجــود در جيــره طيــور

 .)1981کمپلکسهــای تشــکیل شــده بیــن

خوشــخوراکي بــه علــت طعــم گــس تانــن ،کــه

همــکاران ( )1992نشــان دادنــد ،مصــرف علوفــه

گلیکوپروتئیــن هــای بــزاق ایجــاد مــی شــود .ب)

باعــث ايجــاد عالئــم کمبــود گوگــرد ،نيتــروژن و

ج) نفــخ فيزيکــي شــکمبه بــه علــت کاهــش هضــم

گوســفند میشــود .ولــي اســتفاده از مکمــل

سيســتو کينيــن) در اثــر تانــن بانــد شــده بــه

گــرم پلــي اتيلــن گليگــول درآزمايــش فــوق باعــث

ممکــن اســت اثــرات تانــن بــر مصــرف خــوراک را

پشــم شــد .اثــر تانــن روي ميکروارگانيســمهاي

نشــان مــي دهــد ،مصــرف علوفــه هــاي تانــن دار

قابــل دســترس در علوفههــاي حــاوي تانــن

بــه علوفــه هــاي تــازه شــده اســت زيــرا خشــک

اســکالبرت ( )1991ســه مکانيســم بــراي اثــر ســمي

گروههــاي هيدروکســيل کمتــري بــراي بانــد شــدن

کــرده اســت کــه شــامل مهــار سوبســترا و یــا

متراکــم دچــار آســیب میگــردد ،ســلولهای
روده باریــک آنهــم در زمــان انتقــال اینگونــه

تاننهــا بــه جریــان خــون میباشــند .اثــرات

منفــی تاننهــای متراکــم در جیــره بیشــتر
بهخاطــر اثــرات ضدتغذیــهای آنهــا در کاهــش

مصــرف خــوراک و قابلیــت هضــم پروتیینهــا و
کربوهیدراتهــا بــوده و ممانعــت از فعالیــت

آنزیمــی میکروارگانیســمها ،نیــز از اثــرات منفــی

شــدن بــا پروتیینهــا و در حــد کمتــر بــا
یونهــای فلــزی را دارا میباشــند .مهمتریــن

ســاختمان آنهــا میباشــد (هاگرمــن و بوتلــر،
تاننهــا و پروتیینهــا ،بســته بــه نــوع پیوندشــان،
میتوانــد برگشــت پذیــر و یــا برگشــت ناپذیــر

باشــند ،اگــر نــوع پیونــد بیــن پروتییــن و تانــن
غیرکوواالنســی باشــد (مثــل پیوندهــای هیدروژنــی

و یــا واندروالســی) ایــن کمپلکــس برگشــتپذیر

خواهــد بــود امــا اگــر ایــن پیونــد از نــوع
کووواالنســی باشــد ،واکنــش برگشــت ناپذیــر

خواهــد بــود (هاگرمــن .)1989 ،ارتبــاط بیــن
پروتییــن و تاننهــا ،تحــت تأثیــر غلظــت نســبی
پروتیینهــا و تانــن موجــود در محیــط شــکمبه،

ســاختار تانــن ،ترکیــب اســیدهای آمینــه موجــود
در پروتیینهــا و  pHمحیــط شــکمبه خواهــد بــود.

تاننهایــی کــه از وزن ملکولــی و انعطافپذیــری
بــاال و قــدرت جــذب کــم آب برخــوردار باشــند،

توانایــی بیشــتری بــرای جــذب پروتیینهــا

کــه از آنجملــه میتــوان بــه الــف) کاهــش

دارنــد (فولــر و همــکاران .)1967 ،پاريچــارد و

بدلیــل تشــکیل کمپلکــس بیــن تانــن و

مولــگا کــه حــاوي ســطوح بــاالي تانــن ميباشــد

اتصــال تانــن بــه پروتئيــن هــاي بزاقــي و موکوســي

همچنيــن کاهــش توليــد و مصــرف خــوراک در

مــاده خشــک و ج) تغييــر پاســخ هورمونــي (کولــه

نيتــروژن و گوگــرد و همچنيــن تجويــز روزانــه 24

ديــواره معــده اشــاره نمــود .شــیوه مصــرف علوفــه

افزايــش مصــرف مــاده خشــک ،وزن بــدن و رشــد

تحــت تاثیــر قــرار دهــد .تحقيقــات انجــام شــده

شــکمبه ممکــن اســت بــه ميــزان مــواد مغــذي

بــه صــورت خشــک باعــث افزايــش مصــرف نســبت

بســتگي داشــته باشــد (بروکــر و همــکاران.)2000 ،

کــردن باعــث پلــي مريزاســيون تانــن هــا شــده و

تانــن بــر ميکروارگانيســمهاي شــکمبه عنــوان

بــا پروتئيــن هــا باقــي مــي مانــد (کومــار و ويتيــا

آنزيــم ،اثــر روي غشــاي باکتــري و مهــار يونهــاي

بهعلــت تمايــل تاننهــا بــه تشــکيل کمپلکــس

بــا کربــو هيدراتهــا بهخصــوص ســلولز بــوده

کــه سوبســتراي اصلــی باکتريهــا محســوب
میگــردد .ممانعــت آنزيمــي بهعلــت تداخــل

پروتئين-تانــن میباشــد .همچنيــن بــه برخــي
مکانيســمهاي تدافعــي ميکروبــي در برابــر
تاننهــا میتــوان بــه ترشــح پليســاکاريدهاي

بانــد شــونده بــا تانــن و یــا ســنتز آنزيــم هــاي
مقــاوم در برابــر تانــن اشــاره نمــود .ســلولهاي

همــکاران .)1994 ،نتایــج حاکــی از آنسـتکه مقــدار
کــم تانــن در جيــره ممکــن اســت باعــث افزايــش

راندمــان تولیــد پروتئيــن ميکروبــي گــردد.
فرضیــهای وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
تاننهــا ممکــن اســت باعــث افزایــش راندمــان
بازچــرخ نیتــروژن در شــکمبه شــوند .تاننهــا بــاز

طریــق کاهــش نــرخ تجزیــه پروتئیــن و

دآمیناســیون اســیدهای آمینــه در شــکمبه باعــث
کاهــش غلظــت آمونیــاک شــکمبه مــی شــوند ،ایــن

فيبــرو باکتــر سوکســينوژنز درحضــور تانــن متراکم

مســئله باعــث کاهــش نیتــروژن اورهای پالســمای

گالوئيــل را هيدروليــز ميکننــد ،در شــکمبه

بهمفهــوم کاهــش دفــع ادراری نیتــروژن و اتــاف

رشــد کــرده و آنزیمهــای ميکروبــي کــه اســترهاي

حضــور

دارنــد.

باکتــريEubacterium

 ،oxidoreducensملکولهایــی همچــون گاالت،

فلورگلوســينول و پيروگالــول را در حضــور هيدروژن
و اســيد فرميــک بــه اســتات و بوتيــرات تجزيــه

ميکنــد (کرامولــز و همــکاران .)1986 ،همچنيــن

ســويه  Selenomonas ruminantiumدارای

فعاليــت تانن-آســيل هيــدروالزي میباشــند
(بروکــر و همــکاران .)2000 ،از شــکمبه بــز وحشــي

ســویهی مقاومــی تحــت عنــوان Streptococcus

 galloyticusرا جــدا کردهانــد کــه در برابــر اســيد

تانيــک مقــاوم میباشــد .دنــاوان و همــکاران (2001
) دو مکانيســم ســازگاري باکتريهــا در مقابــل

تانــن را بيــان کردهانــد کــه شــامل فعاليــت

آنزيمــي گاالت دکربوکســيالز و ترشــح پلــي
ســاکاريدهاي

خــارج

ســلولي

میباشــد.

بهطورکلــي بهنظــر ميرســد تاننهــاي آزاد اثــر

کمتــري بــر ميکروارگانيســمهاي شــکمبه دارنــد

زيــرا ايــن دســته از تاننهــا در  pHشــکمبه بــا
ترکيباتــي مثــل پلــي ســاکاريدها ،پروتئينهــا و

مــواد معدنــي واکنــش ميدهنــد .اگــر چــه
تاننهــا باعــث کاهــش قابليــت دسترســي مــواد

مغــذي ميشــوند ولــي هــر دو نــوع تانــن متراکــم
و قابــل هيدروليــز نقــش تعديــل کننــده بــر بازدهي

ســنتز پروتئيــن ميکروبــي داشــته ،بهطوریکــه
پروتئيــن را از تجزيــه شــکمبهاي حفــظ نمــوده و
آنهــا را بــرای اســتفاده کارآمدتــر بــه قســمتهای

دیگــر دســتگاه گــوارش (مثــل روده باریــک)
ارســال مینمایــد .کاهــش در نــرخ تجزيهپذيــري

خــوراک توســط تانــن بــه همزمانــي آزاد شــدن

مــواد غذايــي کمــک کــرده و ايــن مســأله ميتوانــد

مســئول افزايــش بازدهــي ســنتر پروتییــن
ميکروبــي باشــد .گزارشــات نشــان میدهــد کــه

هنــگام مصــرف علوفههــاي حــاوي تانــن ،ميــزان
نيتــروژن غيرآمونياکــي وارد شــده بــه روده باريــک

بيشــتر از نيتــروژن مصرفــي بــوده ،کــه بخشــي از
آن را بــه افزايــش توليــد پروتئيــن ميکروبــي

ارتبــاط ميدهنــد .در مطالعــهای آزمایشــگاهی ،در
اثــر افــزودن تانــن بــه محیــط کشــت ،تولیــد
پروپیونــات افزایــش و شــمار پروتــوزوآ کاهــش

یافتــه امــا در آزمايــش انجــام شــده بــر روي

خــون میشــود .کاهــش نیتــروژن اورهای پالســما

کمتــر نیتــروژن در بــدن خواهــد بــود .از آنجایــی

تاننهــا باعــث افزايــش ترشــح محتــواي
گليگوپروتئينهــاي بــزاق میشــوند ،مقادیــر

بیشــتری از نیتــروژن بازچــرخ میشــود (ريــد و
همــكاران .)1990 ،واگهــورن و همــکاران ()1994

گــزارش کردنــد گوســفنداني کــه از جيــره خالــص

حــاوي علوفــه لوتــس اســتفاده کردنــد داراي
غلظــت کمتــر اوره پالســما بودنــد ولــي در
گوســفنداني کــه پلــي اتيلــن گاليکــول دريافــت

کــرده بودنــد ايــن اثــرات مشــاهده نشــد ،زیــرا

پلــی اتیلــن گالیکــول قــادر بــه جــذب تاننهــا
میباشــد .تحقيقــات نشــان داده کــه مصــرف
علوفههــاي حــاوي تانــن متراکــم ميتوانــد از

بــروز نفــخ جلوگيــري کنــد .در حقیقــت علــت

اصلــي نفــخ ،باقيمانــدن گازهــاي حاصــل از
تخميــر در كفهــاي پايــدار شــکمبه بــوده
بهطوریکــه پروتئينهــاي محلــول در بــرگ

نقــش اصلــي در تشــكيل كــف را بــازي ميكننــد.
عــدم وقــوع نفــخ احتمــاالً بهخاطــر رســوب
پروتئينهــاي محلــول توســط تانــن ميباشــد.

حداقــل تانــن متراکــم بــراي جلوگيــري از نفــخ 0/1
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ترکیــب ســمی و غیرتغذیــهای یــاد میشــد از

همــکاران .)1992 ،در گاو و گوســفند و المــا ،چندیــن

گرفتــه اســت ،ولــي تصــور ميشــود واكنــش بيــن

ميکروارگانيســمها ميگــردد .مهــار سوبســترا

 VFAتغييــر معنــیداری پیــدا نکــرد (واگهــورن و

ســازگاري نشــخوارکنندگان بــا تانــن در شــکمبه
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مدتهــای مدیــدی از تانــن بهعنــوان یــک

فلوروتاننها

تاننهای متراکم

تاننهای قابل هیدرولیز

ديــواره ســلولي و تانــن مطالعــات كمــي صــورت

ضــروري میباشــد کــه باعــث اختــال در عمــل

حيــوان زنــده ،شــمار پروتوزوآهــا و ســهم مولــي

تــا  0/5درصــد مــاده خشــک جیــره مــي باشــد.
مصــرف  17درصــد تانــن متراكــم در مــاده خشــك
از بــروز نفــخ در گاوهايــي كــه از يونجــه تــازه
اســتفاده ميكردنــد جلوگيــري كــرد ،همچنيــن

جايگزينــي يونجــه تــازه بــا 15ـ 10درصــد علوفــه
ســینفوین ( )Sainfoinباعــث كاهــش بــروز نفــخ در
گاوهــا شــد و ميــزان پروتئيــن محلــول در مايــع

شــكمبه گاوهايــي كــه ســینفوین اســتفاده
ميكردنــد كمتــر بــود (مكماهــون و همــكاران،
 .)1999تجزيــه ميكروبــي يکــي از روشهــاي

ميباشــد .تانــن و ســاير ترکيبــات فنولــي ســاده
مــورد تجزيــه ميکروبــي قــرار ميگيرنــد (شــكل.)2

بهعنــوان مثــال در اثــر متابولیســم گلوكوســيدهاي

فنوليــك مثــل روتيــن ،نارينجيــن و فالوونوئيدهــا
در شــكمبه ،حلقههــاي فنولــي تشــکیل میگــردد.
گــزارش شــده اســت کــه محصــول تجزيــه

فالوونوئيدهــا در شــكمبه شــامل اســتات ،بوتيــرات،

ديو منوهيدروكســي فنــول ميباشــد .اگرچــه

غشــاء بــا رويكــرد توســعة چربيهــاي غشــايي

گزارشــات دیگــری انتشــار یافتــه کــه نشــان

شــكمبه ناپديــد ميشــوند ولــي در مــورد تجزيــه
فــاوان ـ3ـ اٌلــز كــه واحــد تشــكيلدهنده تانــن

ســلولي كــه ميــل تركيبــي بــاال بــه تانــن دارنــد و

يــا شــكلگيري گليكوپروتئينهــا در ســطح

بــه ماهيــت ذاتــي تانــن و ميــل تركيبــي آن بــا

فنولهــاي ســاده و قابــل هيدروليــز بهوســيله

شــده اســت .از مكانيســمهاي بســيار مهــم بــدن،

فالوونوئيدهــاي موجــود در گياهــان بــه ســرعت در

متراكــم ميباشــد اطالعــات كمــي وجــود دارد.
گونههــاي اســترپتوکوکوس و ســلمونوموناس

رومينانتيــوم هيدروليــز شــده و در نهایــت
متابوليتهــاي اســيد گاليــک و االجيــک اســید را
توليــد خواهنــد نمــود .اســيد گاليــک در مرحلــه

بعــد دکربوکســيله شــده و تبديــل بــه فنولهــاي

ســاده مثــل پاراکوماريــک اســيد و فروليــک
ميشــود .تجزيــه تانــن متراکــم در شــرايط

بيهــوازي بعيــد بهنظــر ميرســد ،امــا در

شــرایط تخمیــر مصنوعــی ظــرف مــدت  7روز ایــن

نــوع تاننهــا تجزیــه شــدند (مــاکار.)2003 ،
پروآنتوســيانيدينها در ســطوح بــاال جــذب
نميشــوند ،امــا ممکــن اســت بــر اليــه مخاطــي

ناحيــه هضمــي تأثيــر گذاشــته و جــذب ســاير مواد

مغــذي و اســيدهاي آمينــه هــاي ضــروري را کاهــش
دهنــد کــه مهمتریــن آنهــا متيونيــن و ليزيــن

ميباشــند.کاهش دسترســي متيونيــن ميتوانــد

مســمويت ترکيباتــي چــون گليکوزيدهــاي
ســيانوژنيک را افزايــش دهــد ،زيــرا متيونيــن در

متيالســيون ســيانيد بــه تيوســيانات مشــارکت دارد.
بهنظــر ميرســد توانايــي مقابلــه بــا تانــن قابــل

هيدروليــز از طريــق تخميــر در شــکمبه بهطــور
گســترده در بيــن نشــخوارکنندگان بســط و توســعه

یافتــه ،ولــي مکانيســم مقابلــه بــا تانــن متراکــم

هنــوز بهصــورت واضــح ،مشــخص نشــده اســت .در

شــرايط تخريــب رودة باريــك در اثــر مصــرف مقادير

بــاالي تانــن يــا ديگــر عوامــل محــرك غشــاء رودة
باريــك ،تاننهــاي متراكــم نيــز بــه خــون جــذب
شــده و موجــب تخريــب اندامهــا هماننــد
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توليــد پشــم پــس از تزريــق شــيرداني پروپیلــن
گالیکــول ،اهميــت پــس از شــكمبهاي تانــن را

نشــان داد .حيواناتــي كــه بهطــور معمــول از

جيرههــاي حــاوي تانــن تغذيــه ميشــوند،

غشــاء نيــز در اثــر مواجهــه بــا تاننهــا مشــاهده

ماكرومولكولهــا بســتگي دارد و نميتــوان حــدود
 4درصــد تانــن در جيــره را قطعــ ًا داراي اثــرات

شــبك ة ســمزدايي كبــد اســت كــه بــا حضــور

ديگــر تانــن اندازهگيــري شــده بــا روشهــاي

مــواد فنوليــك ســبك وزن تحريــك ميشــود .امــا
تاننهــاي متراكــم درشــت مولكــول كــه بعيــد
بهنظــر ميرســد جــذب و بــه ســلولها منتقــل

شــوند ،در فعــال كــردن ايــن شــبكه و آداپتاســيون
حيــوان نقــش ايفــا نميكننــد( .دنــاوان و

همــکاران .)2001 ،قــدرت تحمــل نشــخوارکنندگان
نســبت بــه تانــن موجــود در جیــره بهویــژه
تاننهــای قابــل هیدرولیــز باالتــر از تــک
معدهایهایــی همچــون طیــور میباشــد .افزایــش

ســطح تانــن جیــره بــه حــدود  0/5-2درصــد
جیــره ،منجــر بــه کاهــش رشــد و تولیــد تخــم

مــرغ شــده و مصــرف ســطوح  3-7درصــد آن
ســبب افزایــش مــرگ و میــر در طیــور میگــردد.

نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه تاننهــا قــادر بــه
جــذب اســیدهای آمینــه ضــروری از قبیــل متیونین
و در نهایــت کاهــش رشــد حیــوان میباشــد (باتلــر

و همــکاران .)1986،مصــرف تانــن متراکــم بــه
مقــدار  2درصــد مــاده خشــک در غــذای ماهیــان
کپــوری کــه بــه مــدت  84روز تغذیــه میشــدند،
تأثیــری بــر رشــد و کیفیــت الشــه آنهــا نداشــته
امــا مصــرف اســید تانیــک بــه همیــن مقــدار،

منجــر بــه بــروز اثــرات منفــی در ایــن ماهیــان شــد
(بکــر و مــاکار .)1999 ،مصــرف جيرههــاي حــاوي

 25درصــد كنجالــ ة بلــوط در مرغــان تخمگــذار،
م مرغهايــي بــا زرد ة رنگــي و
ســبب توليــد تخــ 

قابليــت تفريــخ پاييــن شــد .بهنظــر میرســد
مصــرف بيــش از  6درصــد تانــن در جیــره حيوانــات

نشــخواركننده خطرنــاك باشــد (ســاالر موئينــي و

فــوالدي .)2005 ،ســطح تانــن بيــش از  5درصــد
مــادة خشــك از طرفــي موجــب کاهــش
خوشــخوراکی جیــره و قابليــت هضــم شــده و از

طرفــي از فعاليــت آنزيمهــاي گوارشــی ممانعــت

مكانيســمهاي دفاعــي خــود را در برابــر تانــن

کنــد و بــراي ميكرواورگانيس ـمهاي شــكمبه ســمي

ميكرواورگانيســمها بــه ســطوح بــاالي تانــن

ســازد (کومــار و يتياناتــان .)1990،نتایــج نشــان داده

افزايــش

ميدهنــد.

اگرچــه

برخــي

متراكــم در شــكمبه مقــاوم انــد ،امــا شــواهدي

مبنــي بــر تجزيــه تانــن متراكــم توســط

باشــد و نیــز دسترســي آهــن و ســولفور را محــدود

کــه مصــرف  2تــا  4درصــد تانــن در جيــره،
پروتئيــن را از تجزيـ ة شــكمبهاي محافظــت کــرده و

جــذب اســيدهاي آمينــه ضــروري را افزايــش
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آنهــا را قــادر بــه تجزيــة ســريعتر تاننهــای

(بــاري و مــک نــب .)1999 ،نتایــج مطالعــهای کــه

طريــق متيالســيون گروههــاي هيدروكســي

داد کــه کاربــرد ســطح تانــن متراكــم تــا  4درصــد

مكانيس ـمهاي ســازگاري بــا تانــن را دارا بــوده كــه

قابــل هیدرولیــز و يــا كاهــش فعاليــت آنهــا از

منجــر بــه کاهــش مصــرف خــوراک روزانــه گردیــد
بــر روي روغــن گيــاه لوتــوس انجــام شــد ،نشــان

فنوليــك ميكنــد و ايــن ميكروبهــا احتمــاالً

جيــره ،اثــرات مثبــت بــر راندمــان هضــم پروتیيــن

تانــن هســتند .تحمــل ســطوح بــاالي تانــن ممكــن

از شــكمبه شكســته ميشــوند ،دوبــاره تشــكيل

قــادر بــه فعاليــت پــر بــازده درغلظتهــاي بــاالي

اســت از طريــق حفــظ پروتئينهــاي كليــدي

داشــته و كمپلكسهــاي تانن-پروتئيــن كــه پــس
نميشــوند (مــک ســوني و همــکاران ،)2001 ،امــا

مختلــف بهلحــاظ فعاليــت بيولوژيكــي بســيار

تفــاوت دارنــد .عــاوه بــر اينهــا حتــي اگــر
فرآينــد كمپلكــس شــدن كامــ ً
ا برگشــتپذير

باشــد ،بخشــي از پروتئينهــاي ســاختماني بــا

منشــأ داخلــي در ايــن بيــن هــدر رفتــه و تخریــب
بافتهــاي مخاطــي معــده را نيــز در پــی خواهــد

داشــت .عالیــم مســمومیتی در گوســفندانی کــه 0/9
گــرم تانــن قابــل هيدروليــز بــه ازاء هــر كيلوگــرم
وزن زنــده خــود مصــرف میکننــد ،ممکــن اســت

مشــاهده شــود (داينــز و اســچلينک .)2002 ،نتایــج

گزارشــی نشــان داده كــه حضــور تاننهــای
متراکــم در جیــره (كمتــر از  6درصــد مــادة خشــك

جيــره) ،ممكــن اســت منجــر بــه بهبــود عملكــرد
حيــوان شــود (بــاري و همــکاران .)1986 ،تاننهــا
از طریــق كاهــش تجزيــه پروتئيــن و توليــد آمونياك

در شــكمبه و هضــم پــس از شــكمبهاي پروتئيــن و

نيــز رســوب پروتئينهــاي محلــول كــه از عوامــل
اوليــة مســبب پايــداري نفــخ در شــکمبه بــوده،

ســبب كاهــش نفــخ ناشــی از مصــرف لگومينههــا
نيز ميشوند (باري و مک نب.)1999 ،

نتیجهگیری

تاننهــا بســته بــه غلظــت و نــوع آنهــا در جيــره
ميتواننــد مفيــد يــا زيانبــار بــراي نشــخواركنندگان

باشــند .مصــرف بیــش از حــد آن در جیــره ممکــن
اســت مشــکالتی را هــم بــرای نشــخوارکنندگان و

هــم تــک معدهایهــا ایجــاد کــرده ولــی مصــرف

بهینــه آن در برخــی مــوارد باعــث بهبــود عملکــرد
دام خواهــد شــد .بنابرایــن توصیــه میگــردد کــه

مصــرف گیاهــان و یــا خوراکهــای دارای تانــن
زیــاد ،بــا دقــت بیشــتری صــورت پذیــرد.
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ميكرواورگانيســمها در شــكمبه و مدفــوع وجــود
نــدارد .ميكروبهــاي مقــاوم ،احتمــاالً برخــي

ميدهــد ،هرچنــد کــه مصــرف  4تــا  10درصــد آن
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تاننهــاي قابــل هيدروليــز ميشــوند .بهبــود

باشــد ،همچنيــن ترشــح پليســاكاريدهاي خــارج

میدهــد برگشــتپذيري چنيــن كمپلكسهايــي

منابع

نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق ،میــزان تطابــق روش

ســالمونال ( ،)20اشریشــیا کلــی و اســتافیلو کوکــوس

بــود .همچنیــن میــزان تطابــق روش امپدانــس

بــار میکروبــی از فاکتورهــای بســیار مهــم

تهیــه گشــته بــر طبــق دســتورالعمل شــماره 5484

براســاس درجــه دورنیــک  %88/83و در شــیرهای

کلــی میکروبــی شــیرهای خــام و پاســتوریزه

نســبت بــه انجــام کشــت پورپلیــت دوالیــه در

امپدانــس بــا روش مرجــع پورپلیــت در شــیرهای

پاســتوریزه  %95/01و در شــیرهای خــام %95/29

بــا مقداراســیدیته قابــل تیتــر در شــیرهای خــام
پاســتوریزه  %85/4و نیــز میــزان تطابــق مقــدار بــار

خــام و پاســتوریزه بــه ترتیــب  %94/14و %93/27

مطابقــت نتایــج حاصــل بــا مقادیــر اســتانداردهای

بدســت آمــد .بنابــر نتایــج مطالعــه حاضــر تكنيــك
امپدانــس بــه عنــوان جایگزینــی بــرای روشــهای

کلمــات كليــدي :شــیر پاســتوریزه ،شــیر خــام،
کلــی بــار میکروبــی ،اســیدیته قابــل تیتــر در شــیر

اســيديته را ميتــوان تحــت عنــوان مقــدار اســيد

روش امپدانــس ،روش مرجــع پورپلیــت ،شــمارش

مقدمه:

قابــل تيتراســيون بــا يــك قليــا (هيدروكســيد
مفهــوم انــداز ه گيــري امپدانــس

جــي .ان .اســتوارت در ســال  1899شــناخته شــد.

از  10درجــه ســانتی گــراد) ،ســرعت دســتیابی بــه

در ايــن روش ،تشــخیص ســريع وجــود باکتــری

هــا از طريــق نمايــش فعاليتهــاي متابوليــك بــه

وســيله ايجــاد تغييــر در مقاومــت الكتريكــي در
تكنيــك آناليــزي امپدانــس نيــز بــر پايــه فرآينــد
كشــت ميباشــد امــا ايــن روش اساســا و كامــا

بــا شناســايي ميكروارگانيســمها بــا اســتفاده
از روشــهاي اســتاندارد در پليــت (پورپليــت،

اســپاتوالپليت ،دراپ پليــت و اســپيرال پليــت)
متفــاوت اســت .امــروزه ســعي بــر آن اســت كــه
از روش هــاي نويــن ســريع و دقيــق در شناســايي
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باشــد .لــذا بــا تکیــه بــر ایــن موضــوع ،بهــره گیــری از تکنیــک امپدانــس در ارزیابــی بــار میکروبــی شــیرهای خــام و پاســتوریزه مــد

بــه عنــوان جايگزينــي بــراي روش هــاي مرســوم

قديمــي در امــر كنتــرل كيفيــت محصــوالت

 - 3دانش آموخته دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

از تکنیــک امپدانــس در نقــاط مختلــف جهــان

شــمارش کلــی بــار میکروبــی نمونههــای شــیر بــه روش مرجــع پورپلیــت و مطابقــت نتایــج حاصلــه بــا اســتانداردهای موجــود ،از

جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان بــه بهــره گیــری

در تشــخیص آلودگــی هــای غذایــی و شناســایی
عوامــل بیماریــزای مختلــف نظیــر انتروکــوک هــا
( ،)11کلســتریدیوم پرفرینجنــس ( ،)14لیســتریا (،)2

شــیرهای پاســتوریزه ( 48ســاعت در دمــای کمتــر
نتایــج بــار میکروبــی در اســرع وقــت و در حداقــل
زمــان ممکــن از جملــه نــکات ویــژه و مــد نظــر

کارخانجــات صنايــع شــير بــه منظــور اطمینــان از
کیفیــت محصــول تولیــدی و در حــال توزیــع در

ق، در
بــازار میباشــد .لــذا بــا توجــه بــه هــدف فــو 

مطالعــه حاضــر اســتفاده از تكنيــك امپدانــس بــه
منظــور ارزيابــي بــار ميكروبــي شــير و همچنيــن

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:

ابتــدا از نمونههــای شــیر ،ســریال رقــت

موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران
محیــط کشــت آگار اســتاندارد شــمارش میکروبــی
در پلیــت و گرمخانــه گــذاری در 30درجــه ســانتی
گــراد اقــذام گردیــد ( 6و  .)9پــس از گذشــت زمــان

الزم بــراي نگهــداري در گرمخانــه ( 48ســاعت)،
پليتهــا ازگرمخانــه خــارج شــده و پليتهايــي

كــه بيــن  30تــا  300كلنــي داشــتند ،انتخــاب و
كلنيهــاي آنهــا شــمارششــده ،تراكــم ميكروبــي
نمون ـ ه شــیرهای مــورد آزمایــش محاســبه و ثبــت

مــی شــد ( 4و .)6

ب -کشت به روش امپدانس
بــه منظــور جلوگیــری از شــوك ســرمايي30،

دقيقــه قبــل از انجــام كشــت ،لولــههــاي امپدانــس

حــاوی محیــط بــراث  Bimedia 001Aویــژه روش
امپدانــس را كــه از قبــل آمــاده و اســتریل شــده

بودنــد از يخچــال بيــرون آورده میشــد تــا بــا

محیــط هــم دمــا شــوند .ســپس بــا یــک میلــی
لیتــر ( 1000ميكروليتــر) از نمونــه شــيري كــه بــه

طــور همزمــان كشــت در پليــت آن نیــز انجــام داده
میشــد ،تلقیــح گشــته و درون انکوباتــور دســتگاه

آناالیــزر میکروبــی ( Bactrac 4300ســاخت شــرکت
 Sy-Labاتریــش) قــرار داده و مشــخصات لولــه

شــامل نــوع و شــماره نمونــه وارد نــرم افــزار
دســتگاه میشــد و پروتــکل مربــوط بــه ارزیابــی

شــمارش کلــی میکروبــی در  30درجــه ســانتی
گــراد بــا اســتفاده از تغییــرات امپدانــس یــا

مقاومــت الکتریکــی در محیــط کشــت (Media

بــه منظــور انجــام ایــن مطالعــه تعــداد 50

) Value or M-Valueبــا مــدت زمــان گــرم شــدن

آوری شــیر خــام و نیــز  50نمونــه شــیر پاســتوریزه

آســتانه ) (Threshouldمعــادل  5درصــد و فواصــل

نمونــه شــیر خــام از دامداریهــا و مراکــز جمــع
از محصــوالت تولیــدی عرضــه شــده (بــا تاریــخ

هــای مختلــف) در ســطح شــهر اهــواز خریــداری
شــدند .ســپس نمونههــا ســریعا در شــرایط ســرما

و درکنــار یــخ بــه آزمایشــگاه مــواد غذایــی منتقــل

و آزمایــش هــای مــورد نظــر بــر روی نمونــه هــا
انجــام شــد.

اولیــه یــک ســاعت ) (Warm Up Timeو حــد
زمانــی انــدازه گیــری امپدانــس معــادل  10دقیقــه
بــرای طــول مــدت زمــان  24ســاعت کارکــرد
دســتگاه تنظیــم میگردیــد و بــه طــور اتوماتیــک

و بــر اســاس پروتــکل تنظیمــی در طــی مــدت
حداکثــر  24ســاعت ،مقادیــر امپدانــس ناشــی از

تغییــرات هدایــت الکتریکــی در محیــط کشــت

اســرع وقــت از جملــه نــکات ویــژه و مدنظــر کارخانجــات بــه منظــور اطمینــان از کیفیــت محصــول تولیــدی و در حــال توزیــع مــی
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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  100نمونــه شــیر ( 50نمونــه پاســتوریزه و  50نمونــه 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 اندازهگیــری شــد .روش پورپلیــت ،اســیدیته شــیر و روش امپدانــس ،بــر اســاس دســتورالعملهای

موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران انجــام پذیرفــت و ســپس بــا اســتفاده از نتایــج ،منحنیهــای مربــوط بــه انطبــاق

milk
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نظــر واقــع شــد کــه بــا صــرف وقــت کمتــر ،دســتیابی ســریع تــر بــه نتایــج را میســر مــی ســازد .همچنیــن در ایــن مطالعــه مطابقت

شــهای آمــاری و نــرم افــزار  Excelبدســت آمــد .بــر اســاس
ســه روش بــا یکدیگــر و معادلــه منحنیهــای مذکــور بــا اســتفاده از رو 
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جملــه کارهــای آزمایشــگاهی معمــول در تمامــی کارخانجــات صنایــع شــیر اســت .از ســوی دیگــر ســرعت دســتیابی بــه نتایــج در

ميكــروب هــا در مــواد غذايــي نظيــر امپدانــس

 -1استاد گروه بهداشت مواد غذايي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز (نويسنده مسئول)

چکیده :

ســديم) در حضــور معــرف فنــل فتالئيــن بيــان

نمــود ( .)3بــا توجــه بــه عمــر مانــدگاری کوتــاه

و فــراورده اي غذايــي اســتفاده گــردد ( .)10از

 -2دانشیار گروه بهداشت مواد غذايي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

تولیــدی (شــیر پاســتوریزه) انجــام میپذیــرد.
يــون هيدرونيــوم ) (H+در آن ميباشــد كــه ايــن

محيــط كشــت امــكان پذيــر ميباشــد ( .)1اگرچــه

Email : Fazlara2000@yahoo.com

در تمامــی کارخانجــات صنایــع شــیر اســت کــه

همچنيــن اســيديته شــير ،وابســته بــه غلظــت

شناســايي ميكــروب هــا اســتفاده نشــده بــود (.)18

علي فضل آرا ،1مهدي زارعي ،2ناهيد متقيان

موجــود ،از جملــه کارهــای آزمایشــگاهی معمــول

مرســوم قدیمــی مــی توانــد مــورد اســتفاده باشــد.

امــا تــا ســال  1970از ايــن تئــوري بــراي ارزيابــي و

3

موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران) و

بــر روی شــیرهای خــام دریافتــی و نیــز محصــول

الكتريكــي رشــد ميكروبــي اوليــن بــار توســط

بررسی روش اندازه گیری بار میکروبی شیر خام و
پاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی
(امپدانس) و تطابق آن با اسيديته قابل تيتر شیر

در ارزیابــی کیفیــت شــير ميباشــند .شــمارش
بــه روش مرجــع پورپلیــت (طبــق دســتورالعمل

باکتریایــی شــیر بــا مقــدار اســیدیته در شــیرهای

Milk

آرئــوس ( )12اشــاره نمــود.

الف-کشت به روش مرجع

در فواصــل زمانــی هــر  10دقیقــه مــورد پایــش و

ثبــت قــرار گرفتــه و زمانــی کــه میــزان هدایــت
الکتریکــی از حــد آســتانه تنظیمــی فراتــر مــی

نتایج:

همچنیــن معــادالت رگرســیونی مقاديــر

نتایــج حاصــل از شــمارش کلــی میکروبــی شــیر خــام و پاســتوریزه در کل تحقیــق در روش مرجــع

و نیــز زمانهــای بدســت آمــده توســط دســتگاه امپدانــس در سیســتم نــرم افــزاری ویــژه دســتگاه بــاک

رفــت ،بــه عنــوان زمــان تشــخیص(Detection
)Timeتوســط دســتگاه ثبــت مــی گردیــد .نهایتــ ٌا

تــراک  4300کــه براســاس  Excelطراحــی شــده اســت درج شــد و منحنــی ارتبــاط زمانهــای بدســت آمــده

خــارج شــده و نتایــج آنهــا در نــرم افــزار دســتگاه

آزمــون رگرســیون خطــی بدســت آمــد کــه در شــکلهای  1و 2نشــان داده شــده اســت.

نمونههــا پــس از  24ســاعت از انکوباتــور دســتگاه
ثبــت میگردیــد (.)7

اســیدیته شــیر خــام و پاســتوريزه بــا زمــان هــای

تعییــن شــده بوســیله دســتگاه بــاک تــراک 4300
بــه شــرح ذیــل حاصــل شــد (شــکل هــاي  3و :)4

از دســتگاه امپدانــس بــا مقــدار بــار باکتریایــی شــیرخام و پاســتوریزه حاصــل از روش مرجــع بــا اســتفاده از

نتایــج حاصــل از شــمارش کلــی میکروبــی

شير خامY= - 1.176x+28.316 :
شيرپاستوريزهY= - 1.184x+32.47 :
میــزان ضریــب تعییــن معــادالت بــاال بــه

در کل دوره (نمونههــاي شــير خــام و پاســتوريزه)

ترتيــب بــراي شــير خــام و پاســتوريزه معــادل

در روش مرجــع و نیــز زمانهــای بــه دســت آمــده

 0/8883و  0/854میباشــد کــه بیانگــر ارتبــاط

بــر حســب ســاعت توســط دســتگاه امپدانــس

خــوب بیــن مقــدار اســیدیته شــيرهاي خــام و

در سیســتم نــرم افــزاری ویــژه دســتگاه آناليــزر

پاســتوريزه و زمانهــای تعییــن شــده بــه وســیله

ميكروبــي بــاك تــراك  4300کــه بــر اســاس Excel

دســتگاه بــاک تــراک  4300اســت کــه بــه ترتيــب

طراحــی شــده اســت ،ثبــت ميگردیــد و منحنــی

معــادل  %88/83و  %85/4میباشــد.

ارتبــاط دو روش بــا باالتریــن ضریــب تعییــن)(R2

بــه دســت آمــده و بــر ایــن اســاس فرمــول یــا

معادلــه منحنــی رگرســیون مربوطــه کــه جهــت

معــادالت رگرســیونی مقاديــر بــار باکتریایــی بــا

پیشــگویی و محاســبه ریاضــی تراکــم میکروبــی بــر

مقــدار اســیدیته شــیر خــام و پاســتوريزه بــه شــرح

اســاس پارامتــر زمــان امپدانــس میباشــد ،حاصــل

ذیــل بدســت آمــد (شــکل هــاي  5و :)6

ميشــد .

ج -اندازه گيري اسیدیته قابل تیتر شير
بــه منظــور انــدازه گیــری اســیدیته قابــل تیتــر

شير خامY= 0.323x+0.826 :

بدینوســیله معادلــه رگرســیونی شــمارش کلــی بــار میکروبــی شــیر خــام بــا زمانهــای تعییــن

شيرپاستوريزهY= 0.272 x+0.513 :

شــده بــه وســیله دســتگاه امپدانــس بــاک تــراک  4300بــه شــرح ذیــل بدســت آمــد:

شــیر 10 ،ميلــي ليتــر از نمونــه شــير درون بشــر

Y= - 0/406x+10/216

ريختــه و  10قطــره معــرف فنــل فتالئيــن  %1بــه آن

مقاديــر ضریــب تعییــن معــادالت فــوق بــه ترتيــب
بــراي شــير خــام و پاســتوريزه معــادل 0/9414

افــزوده و بــا کمــک ســود  0/1نرمــال ،تيتراســيون

و  0/9327میباشــد کــه بیانگــر ارتبــاط قــوی

انجــام میشــد و مقــدار ســود مصــرف شــده در

شــيرهاي خــام و پاســتوريزه اســت كــه بــه ترتيــب

تــا رســیدن بــه رنــگ صورتــي کــم رنــگ پایــدار

بیــن مقــدار بــار باکتریایــی و مقــدار اســیدیته در

ضریــب ثابــت  0/9ضــرب میگردیــد تــا مقــدار

معــادل  %94/14و  %93/27مــي باشــد.

اســیدیته بــر حســب گــرم در لیتــر اســید الکتیــک

بــه دســت آمــده و نهایتــاٌ مقــدار اســیدیت ه شــير
بــر حســب درجــه دورنيــك مــورد محاســبه قــرار
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زمانهــای بدســت آمــده از دســتگاه امپدانــس
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لگاريتــم بــار باکتریایــی بــا اســيديته برحســب

ســپس نتایــج حاصــل از فاكتورهــاي مــورد

داشــت کــه مقادیــر  R2یــا ضریــب تعییــن بــه

مطالعــه (بارميكروبــي بــه روش مرجــع ،اســيديته

دســت آمــده در تمامــی شــکلهای فــوق بیانگــر

قابــل تيتــر شــير و نيــز مــدت زمــان ثبــت شــده

میــزان بــاالی قــدرت پیشــگویی فاکتورهــای

جهــت ارزيابــي بــار ميكروبــي بــا روش امپدانــس)

مــورد مطالعــه در شــیر خــام و شــیر پاســتوریزه بــا

بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 16مــورد بررســی

بهــرهگیــری از تکنیــک امپدانــس ،بــار باکتریایــی

و تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد.

نهايت ـاً منحنيهــاي مربــوط بــه رگرســيون

امپدانــس بــا لگاريتــم مقاديــر بــار باکتریایــی،

و نیــز مقــدار اســیدیته بــا اســتفاده از معــادالت

همچنیــن بــه هميــن ترتيــب معادلــه رگرســیونی شــمارش کلــی بــار میکروبــی شــیر پاســتوریزه

بــا زمــان هــای تعییــن شــده بــه وســیله دســتگاه بــاک تــراک  4300بــه شــرح ذیــل بدســت آمــد:

Y= - 0.352x+9.729

بــا اســيديته برحســب درجــه دورنیــک و نيــز
درجــه دورنیــک در شــيرهاي خــام و پاســتوريزه بــا

اســتفاده از نــرم افــزار  Excelرســم گرديــد.

مقادیــر  Rیــا ضریــب تعییــن بدســت آمــده در شــکلهای  1و 2کــه بــه ترتیــب معــادل 0/9529
2

و  0/9501هســتند ،بیانگــر میــزان بــاالی قــدرت پیشــگویی مقادیــر بــار باکتریایــی شــیر خــام و شــیر
پاســتوریزه بــا بهــر ه گیــری ازتکنیــک امپدانــس ومعــادالت رگرســیونی حاصــل میباشــد کــه بــه ترتیــب

معــادل  %95/29و %95/01خواهــد بــود.

رگرســیونی حاصــل میباشــد.

بحث:
در ســالهای اخیــر بــر روشــهای ســریع و

اتوماتیــک در میکروبیولــوژی غذایــی تاکیــد شــده
اســت کــه بــرای تخمیــن تعــداد میکروارگانیســم

هــا بــا توجــه بــه نــوع متابولیســم آنهــا بــا کاربــرد

متنــوع در صنعــت غــذا ،شــامل کنتــرل فســاد
غذایــی ،کنتــرل نگهدارنــدههــای غذایــی ،کنتــرل

تخمیــر غذایــی و نیــز کنتــرل پاتوژنهــای غذایــی
بــه کار میرونــد .از آنجــا كــه از نظــر اقتصــادي
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يــا پراكنــش زمانهــای بدســت آمــده از دســتگاه

بــه عبــارت دیگــر مــی نــوان اظهــار
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مــی گرفــت (.)8

درصنايــع غذایــی ،توليــد ســريع و انبــوه و برگشــت

در ســال  2004نیــز تحقیقاتی توســط یانگ

مــدت زمــان بســیار کمتــر و ســریع تــر نســبت بــه

مــوازات آن كنتــرل كيفــي توليــدات داراي اهميــت

صــورت گرفــت و میکروالکترودهــای اینتردیجیتــال

تعــداد نمونــه بیشــتری را مــورد آزمایــش قــرار

ســرمايه از اهميــت زيــاد برخــوردار اســت ،بــه

و همــکاران در شناســایی ســالمونال تیفــی موریــوم
( )IMESبــه عنــوان سنســورهای امپدانــس بــرای

بســياري اســت .روش امپدانــس ،حصــول نتايــج

تشــخیص ســریع ســالمونال تیفــی موریــوم در یــک

آزمونهــاي كنتــرل كيفــي را در مــدت زمــان

محیــط کشــت انتخابــی و نمونــه هــای شــیر بــه کار

كوتــاه  تــري مقــدور ميســازد و همچنيــن عــاوه

گرفتــه شــدند .منحنــی امپدانــس ارتبــاط خطــی

بــر صرفــهجويــي در مــواد مصرفــي و كاهــش زمــان

بیــن لگاریتــم اولیــه ســلول هــا ســالمونال تیفــی

مــورد نيــاز شناســايي ميكروارگانيســم ،ميتوانــد

موریــم در محیــط کشــت و نمونــه هــای شــیر) و

تعــداد نمونــههــاي بيشــتري را مــورد آزمايــش

زمــان تعییــن امپدانــس نشــان داد .مقادیــر ضریــب

قــرار دهــد .مزیــت دیگــر ايــن روش برخــاف روش

تعییــن بــه ترتیــب در محیــط کشــت و نمونــه هــای

کشــت در پليــت آن اســت کــه خطاهــاي تكنيكــي

شــیر معــادل  0/99و  0/98بــه دســت آمــد و زمــان

در انجــام كشــت وجــود نــدارد ( .)21در ایــن مطالعــه

الزم بــرای تشــخیص ( 5/4 × 10 CFU/mlتــا ،)4/8

کــه بــر روی  100نمونــه شــیر ،کــه شــامل 50نمونــه

5

شــیر خــام و  50نمونــه شــیر پاســتوریزه بــود،

انجــام گرفــت ،تراکــم بــار میکروبــی شــیرها بــا

مــورد اســتفاده قــرار دادنــد .آنــان اعــام داشــتند

شــده بــه شــير را بررســی کردنــد و تغييــرات

انــدازه گیــری شــد .همچنیــن میــزان اســیدیته

امپدانــس ( ، )%92روش امپدانــس بــه عنــوان

درجــه ســانتی گــراد را توســط دســتگاه آناليــزر

دو روش شــمارش کلــی باکتریهــا و روش امپدانــس

بــا توجــه بــه انطبــاق بــاالی روش مرجــع بــا روش

شــیر ،کــه از جملــه ویژگیهــای شــیمیایی شــیر

روشــی مناســب بــرای شناســایی آنتروکــوک هــا

میباشــد ،مــورد اندازهگیــری قــرار گرفتــه شــد

و نتایــج حاصــل بــا هــم مــورد مقایســه و بررســی

توصیــه مــی گــردد (.)11

امپدانــس محیــط کشــت یــا  M-Valueدر40
رشــد میکروبــی بــاک تــرک  4100ثبــت نمودنــد.
در ایــن مطالعــه نمونــه هــای حــاوی  10باکتــری
6

در گــرم ،در روش امپدانــس بــه مــدت  15ســاعت

هــوازاد ،روش امپدانــس را بــه عنــوان روشــی

میــزان انطبــاق دو روش  98/74درصــد گــزارش

کــه حداقــل  5روز بــه طــول مــی انجامــد ،گــزارش

و امپدانــس از نظــر آمــاری اختــاف معنــی داری

فلیــس و همــكاران در ســال  1999در

گارو و همــکاران در ســال  2001کاربــرد

باکتــری هــای موجــود در شــیر بــه وســیله رســم

کالچــر لبنــی در شــیر ســویا را بررســی کردنــد.

امپدانــس پرداختنــد و تغییــرات هدایــت الکتریکــی

عملکــرد پروبیوتیــک هایــی چــون الکتــو

بــرای تخمیــن کمــی و کیفــی از رشــد میکروبــی

خطــی بیــن شــمارش اولیــه باکتــری هــا و زمــان

در بررســیهــاي آمــاری كــه از نظــر

بــه عنــوان یــک روش کارامــد و ســریع بــراي

بــرای هــر دو باکتــری ( )0 r=-/95بــه دســت آمــد

 16انجــام گرفـت ،ميــزان همبســتگي بااليــي بيــن

شــير خــام گاو و ســایر فــراورده هــای لبنــی آن

ســانتی گــراد) بــر روی فعالیــت متابولیــک باکتــری

دو فاكتــور مذكــور بــا زمــان امپدانــس مالحظــه

کــه هــر چــه رشــد باکتــری هــا ســریع تــر باشــد

بیشــترین تغییــرات متابولیکــی در  42درجــه

شــيرهاي خــام و پاســتوریزه بــه روش مرجــع بــا

ضریــب همبســتگی خوبــی بــا روش مرجــع (روش

تــا  600مگازیمنــس بــود تعییــن میــزان باکتــری هــا

قــرار گرفتنــد.

آلمــان بــرای تعییــن میکروارگانیســم هــای زنــده

مــدت  3روز شناســایی گردیدنــد .در ایــن بررســی

حاضــر ،ميــزان انطبــاق روش امپدانــس بــا روش

ســریع و اتوماتیــک در مقایســه بــا روش مرجــع

شــده اســت .و نتایــج حاصــل از دو روش مرجــع

هــاي خــام و پاســتوريزه بــه ترتيــب معــادل

نمودنــد (.)17

بــر اســاس نتايــج حاصــل از مطالعــه

شــمارش بــار ميكروبــي بــه روش مرجــع در شــير

 %95/29و %95/01بــود .همچنيــن ميــزان انطبــاق

روش امپدانــس بــا مقــدار اســیدیته قابــل انــدازه

نشــان ندادنــد (.)19

آرژانتیــن بــا انجــام تحقیقــی در زمینــه تعییــن

هدایــت الکتریکــی بــرای ارزیابــی اســتارتر

منحنــی ظرفیــت الکتریکــی بــه وســیله روش

شــیر ســویا محیــط کشــت بالقــوه بــرای ارزیابــی

در محیــط کشــت در طــول رشــد باکتــری را

باســیلوس و بیفیدوباکتــری هــا مــی باشــد .ارتبــاط

بــه کار بردنــد .ایــن محققیــن روش امپدانــس را

تعییــن امپدانــس بــا ضریــب همبســتگی باالیــی

تحليــل همبســتگي بــا اســتفاده از نــرم افــزارSPSS

ارزيابــي و تعييــن ســريع ميكروارگانيســمهاي

و تاثیــر دماهــای مختلــف ( 30-37-42درجــه

بــار میکروبــی و اســيديته شــير و همچنيــن هــر

تأييــد كردنــد و در ایــن تحقیــق نتیجــه گرفتنــد

هــا بعــد از  40ســاعت تخمیــر تعییــن گردیــد.

شــد .همچنیــن در مطالعــه حاضــر بــار میکروبــی

زمــان شناســایی باکتــری هــا کمتــر خواهــد بــود و

ســانتی گــراد بــا میــزان هدایــت الکتریکــی از 800

مقاديــر اســیدیته رابطــه مســتقیم نشــان داد حــال

پلیــت کانــت) ( )0r>/78گــزارش نمودنــد (.)13

بــا روش امپدانــس ،در مــدت زمــان بیــن  3تــا 10

گيــري در نمونــههــاي شــير خــام و پاســتوريزه

بــه ترتيــب معــادل  %88/83و  %85/4بــه دســت

آمــد .مقاديــر اســیدیته قابــل انــدازهگيــري در
نمونــههــاي شــير خــام و پاســتوريزه نيــز بــا بــار

ميكروبــي بــه روش مرجــع ،ميــزان انطبــاق %94/14و
 %93/27را نشــان دادنــد.

فصلنامه گاوداران شماره چهل وهشت تابستان96

20

امپدانــس در امــر کنتــرل کیفیــت مــواد غذایــی

G A V D A R A N

کــه برخــی مــوارد آن هــا بــه شــرح زیــر مــی

مناطــق مختلــف جهــان در بــه کارگیــری روش
همچــون تحقیــق حاضــر بــه انجــام رســیده اســت

باشــد.

آنــدراد و همــکاران در ســال  ،1998روش

امپدانــس را در مقایســه بــا روش کشــت مرجــع
در پلیــت بــه منظــور شناســایی آنتروکوکــوس
هــای موجــود در ســطوح تمــاس بــا مــواد غذایــی

در مطالعـ ه ای نتایــج حاصــل از شــمارش اســپورهای

 72ســاعت) بســیار ســریع تــر بــود (.)15

کلســتریدیایی را در  125نمونــه شــیر خــام کــه

درتحقیــق دیگــری در ســال  1388روش

و امپدانــس بــا هــم مقایســه کردنــد کــه نتایــج

و تشــخيص لیســتریا در شــیر و محصــوالت لبنــی

دادنــد (.)14

نمونــه مــورد بررســی ،اعــم از شــیرهای خــام و

خامــه آن هــا گرفتــه شــده بــود ،بــا دو روش مرجــع

اســتاندارد مرجــع و تكنيــك امپدانس در شناســايي

حاصــل از ایــن دو روش تطابــق  %97/96را نشــان

مــورد بررســي قــرار گرفــت و در مجمــوع 250

والکــر و همــكاران در ســال  ،2005بــا

اســتفاده از تکنیــک امپدانــس شــمارش ســريع

بیفیــدو باکتریــوم الکتیــس (پروبيوتيــك) افــزوده

مــوارد شــاهد مثبــت و منفــی ،صرفــا  4مــورد
اختــاف در نتایــج دو روش مالحظــه شــد کــه بــر
اســاس آزمــون آمــاری اختــاف معنــی داری بیــن

دو روش وجــود نداشــت (.)2

يــا كارخانــه و طراحــي و تدويــن كاليبراســيون

دهــد و از ســوی دیگــر بــه دلیــل آن کــه بــه مــواد

هــاي دقيــق بــا ميــزان انطبــاق بــاال مــي باشــد تــا

مرجــع نیــاز نــدارد ،میتوانــد بــه عنــوان روشــی

حاصــل بتــوان فاكتورهــاي مــورد نظــر در امــر

و آمــاده ســازیهای مرســوم در روش هــای کشــت
کاربــردی ،آســان و ســریع در امــر نظــارت و کنتــرل

کیفــی شــیر و فــراورده هــای لبنــی مــورد اســتفاده

واقــع گــردد ..بطــور کلــی مقادیــر ضریــب تعییــن
( )R2باالتــر از  0/75بیانگــر میــزان تطابــق بــاالی روش

مرجــع و امپدانــس مــی باشــد کــه در اکثــر تحقیقات
انجــام شــده در داخــل و خــارج کشــور مبنــای تاییــد

منحنــیهــای حاصلــه و کاربــردی بــودن معادلــه آنها
در صنایــع غذایــی مــی باشــد .بنابرايــن بــا توجــه بــه

نتایــج حاصــل از تحقیــق حاضــر کــه انطبــاق خوبــی

بدينوســيله بــا اطمينــان بــه معــادالت پيشــگوي
كنتــرل كيفيــت را پاســخ داده ،از طريــق محاســباتي
بــه دســت آورد.

قدردانی و تشکر:
مطالعــه حاضــر بــا اعتبارات پژوهشــی دانشــگاه

شــهید چمــران اهــواز انجــام گرفتــه اســت کــه
بدیــن وســیله ازحــوزه معاونــت پژوهشــی دانشــگاه

صمیمانــه سپاســگزاری مــی گــردد.
منابع:

گروســی و همــکاران در ایتالیــا نیــز

بیــن روش امپدانــس و مرجــع در شناســایی بــار

 -1رضويلــر ،ودود ( .)1382ميكــروب هــاي بيماريــزا در

بســتنی هــای عرضــه شــده در شــهر بلونــا را بــا

روش امپدانــس مــي توانــد جايگزيــن مناســبي بــراي

انتشــارات دانشــگاه تهــران ،صفحــات .46-47

باشــد.

نظــر آلودگــی بــه لیســتریا مونوســیتوژنز بــا اســتفاده از

در ســال  2008تراکــم کلــی میکروبــی در انــواع

میکروبــی شــیر خــام و پاســتوریزه مالحظــه شــد،

اســتفاده از روش اســتاندارد مرجــع و نیــز تکنیــک

روش هــاي قديمــي در تعییــن بــار میکروبــی شــیر

امپدانــس مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد و میــزان

انطبــاق دو روش را خــوب ومعــادل  %78گــزارش

نمودنــد و اظهــار داشــتند کــه روش امپدانــس بــه
عنــوان یــک روش مطمئــن ،کاربــردی ،ســریع و

آســان در ارزیابــی کیفیــت بســتنی هــای تولیــدی
کارخانجــات مــواد غذایــی و نیــز مراکــز نظارتــی و
کنترلــی قابــل اســتفاده اســت (.)16

از معــادالت منحنــي هــاي بــه دســت آمــده در

 -3فرهنــودي ،فرهــاد ( .)1377صنعــت شــير .جلــد

ســایر محققیــن ذکــر شــده در فــوق بــا اســتفاده
قســمت نتايــج كــه همگــي حاكــي از ميــزان
همبســتگي بــاالي فاكتورهــاي مــورد مطالعــه

بودنــد ،ميتــوان بــا بــه دســت آوردن يــا انــدازه

بســتنی ســنتی را بــا دو روش اســتاندارد پورپلیــت

دســت آورده و يــا پيشــگويي نمــود.امــا بــا توجــه

حاصــل ،تطابــق ایــن دو روش را  80درصــد نشــان

مــواد غذایــی همــواره تابــع فاکتورهــای درون اثــر

 1384شــمارش کلــی میکروبــی در  150نمونــه

ســاير فاكتورهــا را نيــز بــه صــورت محاســباتي بــه

و امپدانــس مــورد بررســی قــرار دادند،کــه نتایــج

بــه آن کــه مــدل هــای پیشــگوی میکروبــی در

داد (.)5

و بــرون اثــر موثــر در رشــد میکروبــی از جملــه

امپدانــس در شناســایی و تشــخیص اشریشــیاکلی
و اســتافیلوکوکوس اورئــوس در  90نمونــه کــره
پاســتوریزه مــورد بررســی واقــع گردیــد و بــر

اســاس نتایــج حاصلــه هیــچ گونــه الودگــی بــه
کلــی فــرم واشرشــیاکلی در کــره هــا در هــر دو
روش مرجــع وامپدانــس مالحظــه نگردیــد و نتایــج

حاصلــه  100در صــد بــا یکدیگــر تطابــق داشــتند
(.)12

نتایــج حاصلــه از دو روش مرجــع و امپدانــس از نظــر
آمــاری اختــاف معنــی داری نشــان ندادنــد و علــل

تفــاوت هــای جزئــی در نتایــج دو روش شــامل نــوع
و ترکیبــات تشــکیل دهنــده مــواد غذایــی مختلــف،
نــوع باکتــری مــورد مطالعــه ،محیــط هــای کشــت

مصرفــی متفــاوت ،روش هــای مختلــف کشــت و
جداســازی میکروبــی ،میــزان دقــت و خطاهــای

فــردی پرســنل آزمایشــگاه عنــوان شــده اســت .لــذا
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه روش امپدانــس در

بهداشــتی درمانــی ایــران ،صفحــه .41

اول ،چــاپ اول ،انتشــارات شــركت تحقيقــات و آمــوزش

تهــران ،صفحــات .143-139، 67-68

 -4کریــم ،گیتــی ،محمــدی ،خســرو ،خندقــی ،جلیــل،

کریمــی دره آبــی ،هیــوا ( .)1388آزمــون هــای شــیر و

فرآوردههــای آن .انتشــارات دانشــگاه تهــران ،صفحــات
.137 – 144

 -5لــك ،النــاز ( .)1384ارزیابــی شــمارش کلــی میکروبــی

در بســتنی هــای ســنتی بــا اســتفاده از روش امپدانــس،

ششــمین کنگــره دانشــجویان دامپزشــکی ایــران،

دانشــگاه فردوســی مشــهد ،صفحــه .269

ســطح بهداشــت در مراحــل مختلــف تولیــد و نیــز

 -6موسســه اســتاندارد و تحقيقــات صنعتــي ايــران

مــدل در تمــام شــرایط کاربــرد نــدارد .بــر ایــن

پرگنههــاي ميكروارگانيســمها در  30درجــه سلســيوس

شــرایط اقلیمــی منطقــه ای و  ...هســتند ،لــذا یــک
اســاس مــدل هــاي پیشــگوي طراحــی شــده در

مطالعــه حاضــر كــه در منطقــه اهــواز و شــرایط
گرمســیری خوزســتان انجــام شــده اســت ،مختــص
اســتفاده در هميــن منطقــه اقليمــي و بــا ويژگــي

هــاي ميكروبــي شــيرهاي خــام و پاســتوريزه
توليــدي در اســتان خوزســتان مــي باشــد .بديهــي
اســت كــه در صــورت نيــاز بــه اســتفاده از چنيــن

معــادالت پيشــگويي در ســاير مناطــق و بــا ويژگــي

در مطالعــات فــوق همچــون مطالعــه حاضــر،

روش امپدانــس ،اولیــن ســمینار کشــوری ســامت شــیر از
از تولیــد تــا مصــرف ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات

همچنیــن لــک و همــکاران در ســال

روش هــای اســتاندارد مرجــع و تکنیــک

 -2فضــل آرا ،علــی ( .)1388بررســی شــیرهای خــام از

در مطالعــه حاضــر همچــون مطالعــات

گيــري هــر يــك از فاكتورهــاي مــورد مطالعــه،

در ســال  1386نیــز در طــی تحقیقــی

مــواد غذايــي و اپيدميولــوژي مســمويت هــاي غذايــي.

هــاي مختلــف از نظــر فاکتورهــای درون اثــر و

بــرون اثــر متفــاوت نيــاز بــه تهيــه و طراحــي مــدل

هــاي مناســب مربوطــه خواهــد بــود.

نتيجــه كلــي آن كــه بــا توجــه بــه

( .)1381شــير و فرآوردههــاي آن  -روش شــمارش كلــي

 -7موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران
( .)1383اســتاندارد ملــی شــماره  ،7726ميکروبيولــوژي

مــواد غذايــي  -اصــول شناســايي و شــمارش
ميکروارگانيســم هــا در مــواد غذايــي بــا اســتفاده از روش
امپدانــس.

 - 8موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران
( .)1385اســتاندارد ملــی شــماره  ،2852شــير و فــراورده
هــاي آن -تعييــن اســيديته و  ،pHروش آزمــون.

 -9نــواب پــور ،ثريــا ،شــهبازلو ،فروزنــده ( .)1380آئيــن

كار آزمايشــگاههاي شــركت ســهامي صنايــع شــير

ايــران .صفحــات .67-69 ،100-109

 -10نــوري ،اشــرف الســادات ،فضــل آرا ،علــی ،مکتبــی،

ســیاوش ( .)1386بررســی و شــمارش انتروکــوک هــا در
بســتنی هــای غیــر پاســتوریزه مصرفــی در شــهر اهــواز

اهميــت حصــول ســريع نتايــج در آزمــون هــاي

بــه روش مرجــع و تطابــق آن بــا تکنیــک امپدانــس

اســتفاده از تكنيــك هــاي ســريع تــر همچــون روش

سراســری میکــروب شناســی ایــران ،دانشــگاه علــوم

كنتــرل كيفــي شــير و فــراورده هــاي لبنــي،

امپدانــس مــي توانــد رهگشــا بــوده و انجــام آزمون
هــاي وقــت گيــر مرســوم بــه خصــوص انجام كشــت

و شــمارش بــار ميكروبــي بــه روش مرجــع را تــا

و طراحــی الگــوی ریاضــی مربوطــه ،نهمیــن کنگــره
پزشــکی کرمــان ،صفحــه .231
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رابطــه معكــوس داشــتند .تحقیقــات متعــددی در

آنكــه هــر دو فاكتــور مذكــور بــا زمــان امپدانــس

فنتانــا و همــکاران در ســال  2002در ایتالیــا

ســاعت در مقایســه بــا روش پلیــت کانــت ( 48تــا

مســتلزم بررســي دقيــق نمونــه هــاي هــر منطقــه

فصلنامه گاوداران شماره چهل و هشت تابستان 96

هاســمن و همــکاران در ســال  1998در

و همیــن نمونــه هــا در روش پلیــت کانــت بــه
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شناســایی باکتــری اقــدام مــی نمایــد و میتوانــد
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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
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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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مقدمه
در گاوهــای شــیری ،دوره انتقــال بــه فاصلــه زمانــی

بیــن  3هفتــه قبــل از زایــش تــا  3هفتــه پــس از
زایــش گفتــه مــی شــود ( .)2001 ،NRCتعریــف و

تأمیــن احتیاجــات غذایــی گاو در دوره انتقــال بــه

طــور گســترده ای مــی توانــد ســامتی ،تولیــد و
در کل مانــدگاری گاو را تحــت تأثیــر قــرار دهــد

( .)2001 ،NRCراهبردهــای مدیریتــی و تغذیــه ای

مناســب در طــول دوره خشــکی جهــت حداقــل
نمــودن اختــاالت مربــوط بــا ســامتی و حداکثــر
کــردن تولیــد پــس از زایــش همچنــان بحــث
انگیــز بــوده و بــه طــور ضعیفــی تعریــف شــده

اســت ( .)1999 ،Drackleyافزایــش تراکــم انــرژی
جیــره از طریــق افزایــش کربوهیــدرات هــای
غیــر فیبــری جیــره در طــول ایــن دوره ممکــن

اســت مزایایــی داشــته باشــد (،)1993 ،Grummer

ولــی افزایــش تراکــم انــرژی جیــره هــای قبــل از
زایــش ممکــن اســت بــه کاهــش بیشــتری در مــاده

خشــک مصرفــی و مصــرف انــرژی همــراه بــا آغــاز

شــیردهی منجــر گــردد ( Ingvarstenو ،Andersen
 .)2000یکــی از راهکارهایــی کــه در ایــن زمینــه

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،تغذیــه چربــی
در طــول دوره قبــل از زایــش بــوده اســت .شــواهد

Chromium

هــدف از ایــن مطالعــه بررســی اثــر مکمــل کــروم

بــا کــروم بودنــد (جــدول  .)1جیــره هــای آزمایشــی

گاوهــای شــیری در دوره انتقــال مــی باشــد.

گردیدنــد و مکمــل کــروم بــر اســاس وزن بــدن

مطالعــه ای در زمینــه بررســی اثــرات تــوأم مصــرف

غلــه بــدون کــروم )2 ،جیــره شــاهد بــر پایــه غلــه

و تولیــد گاوهــای شــیری انجــام نگرفتــه اســت،

بــدون کــروم )4 ،جیــره حــاوی روغــن ماهــی همراه

و روغــن ماهــی بــر خــوراک مصرفــی و عملکــرد

بــا نــرم افــزار  CPM Dairy v3.0.6متــوازن

( 0/08میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم از وزن

مواد و روش ها
 32رأس گاو چنــد بــار زایــش نمــوده غیــر شــیرده

هلشــتاین در اواخــر آبســتنی بــر اســاس تاریــخ

احتمالــی زایــش ،تعــداد زایــش و تولیــد شــیر دوره

قبــل بــه صــورت تصادفــی بــه چهــار گــروه هشــت
رأســی تقســیم شــدند .هــر یــک از گــروه هــا

نیــز بــه طــور تصادفــی بــه یکــی از چهــار جیــره
آزمایشــی در قالــب طــرح فاکتوریــل ( 2×2و ســطح

صفــر و  0/08میلــی 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
پــس از زایــش بــه طــور انفــرادی تغذیــه شــدند.

متابولیکــی بــدن) بــه صــورت ســرک بــه خــوراک
دام هــا افــزوده شــد .پــس از زایــش ،جیــره هــای
آزمایشــی مشــابه قبــل از زایــش بودنــد ،بــا ایــن

تفــاوت کــه تیمارهایــی کــه قبــل از زایــش برپایــه

غلــه بودنــد پــس از زایــش پــودر چربــی پالــم در

جیــره خــود داشــتند .انــرژی و مــواد مغــذی جیــره

هــای آزمایشــی در جــدول  2آمــده اســت.

خــوراک در دوره قبــل از زایــش و پــس از زایــش بــه

صــورت روزانــه و در دو نوبــت (ســاعت  8و ســاعت
 )14بــه شــکل کامــ ً
ا مخلــوط در اختیــار گاوهــا

قــرار داده شــد و هــر روز قبــل از ریختــن خــوراک
جدیــد ،میــزان پــس آخــور هــر یــک از دام هــا بــه

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

چربــی در طــول شــیردهی بعــدی ســازگار نمایــد
( Friggensو همــکاران .)2004 ،بــر اســاس فرضیــه

 )1982( Kronfeldنیــز اســیدهای چــرب زنجیــر

بلنــد جیــره ابتــدا بــه درون دســتگاه لیمفاتیــک

جــذب شــده و بــدون ورود بــدوی بــه کبــد،
ســبب افزایــش دسترســی بافــت هــا بــه انــرژی

و در نتیجــه ســبب کاهــش بســیج چربــی بــدن و
کاهــش غلظــت اســیدهای چــرب غیراســتریفیه

خــون خواهنــد شــد.

تغذیــه گردیدنــد .ایــن مطالعــه در قالــب طــرح بلــوک هــای کامــل تصادفــی و بــه صــورت آرایــه فاکتوریــل  ( 2×2دو منبــع انــرژی و دو ســطح مکمــل

مــی یابــد ( .)1987 ،Andersonکــروم بخــش

مکمــل کــروم میتونیــن در ســطح صفــر یــا  0/08میلــی گــرم کــروم بــه ازای هــر کیلوگــرم از وزن متابولیکــی بــدن ،تغذیــه گردیــد .نتایــج نشــان دادنــد

عامــل ســبب تســهیل اتصــال ســلولی و عمــل

24

دوره ســبب افزایــش معنــی دار مــاده خشــک مصرفــی گردیــد ( .)P < 0/05پــس از زایــش اســتفاده از روغــن ماهــی تمایــل بــه کاهــش مــاده خشــک
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دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مکمــل کــروم و منبــع چربــی بــر خــوراک مصرفــی

همــراه بــا کــروم )3 ،جیــره حــاوی روغــن ماهــی

مســقف بــود .جیــره هــای آزمایشــی تغذیــه شــده

در طــول دوره خشــکی مــی توانــد گاو را بــه بســیج
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نویسنده مسئول :دکتر ابوالفضل زالی

اعمــال مــی کنــد .از آن جــا کــه تــا کنــون هیــچ

در قبــل از زایــش شــامل  )1جیــره شــاهد بــر پایــه

لیپوژنــز اثــر خــود را بــر کاهــش چربــی خــون
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اثــرات مکمــل کــروم آلــی و نــوع منبــع
انــرژی جیــره بــر عملکــرد گاوهــای
هلشــتاین در دوره انتقــال

حاکــی از ایــن اســت کــه تغذیــه جیــره بــا چربــی

از طریــق افزایــش پاســخ انســولین و افزایــش

جایــگاه نگهــداری دام هــا بــه صــورت انفــرادی و

از طــرف دیگــر ،عنصــر کــروم یــک مــاده معدنــی

ضــروری مــی باشــد کــه فعالیــت انســولین
را ممکــن مــی ســازد و بنابرایــن متابولیســم

چکیده
جهــت بررســی اثــر منبــع انــرژی و مکمــل کــروم متیونیــن بــر عملکــرد و تولیــد شــیر گاوهــای هلشــتاین ،تعــداد  32رأس گاو چنــد بــار زایــش نمــوده
نــژاد هلشــتاین در طــول دوره انتقــال مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد .گاوهــا بــا جیــره کامـ ً
ا مخلــوط از  28روز قبــل از زایــش تــا  28روز پــس از زایــش

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.

کــه در دوره قبــل از زایــش اســتفاده از روغــن ماهــی اثــری روی مــاده خشــک مصرفــی نداشــت ولــی اســتفاده از مکمــل کــروم میتونیــن در ایــن
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یافــت ( .)P 0 </05شــیر 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 < 0/05ســایر 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 < 0/05نتایــج حاصــل از ایــن آزمایــش

اثــر متقابلــی بیــن کــروم و منبــع انــرژی نشــان ندادنــد.

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

قــرار مــی دهــد ( )1993 ،Mertzکــروم ،عنصــری

اســت کــه نیــاز بــه آن در مواقــع تنــش (هماننــد

تنــش اواخــر آبســتنی و اوایــل شــیردهی) افزایــش
فعالــی از عامــل تحمــل گلوکــز مــی باشــد ،ایــن

انســولین مــی گــردد ( Toepherو همــکاران.)1997 ،
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شــواهدی وجــود دارنــد کــه نشــان مــی دهنــد

افــزودن مکمــل کــروم (کــروم -ال -متیونیــن) بــه

جیــره در طــول دوره قبــل از زایــش ســبب افزایــش

مــاده خشــک مصرفــی در قبــل و بعــد زایــش،
افزایــش تولیــد شــیر و چربــی شــیر و افزایــش

فعالیــت انســولین و کاهــش اســیدهای چــرب
غیراســتریفیه خــون در گاوهــای زایــش دوم بــه

بعــد مــی گــردد ( Hayirliو همــکاران  .)2001کــروم

اعداد ارائه شده در جدول بر اساس درصد در کیلوگرم ماده خشک جیره است.
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مصرفــی داشــت ( .)0P</1در دوره پــس از زایــش مــاده خشــک مصرفــی تحــت تأثیــر اســتفاده از مکمــل کــروم میتونیــن بــه طــور معنــی داری افزایــش

کربوهیــدرات ،لیپیــد و پروتئیــن را تحــت تأثیــر

صــورت انفــرادی جمــع آوری و توزیــن گردیــد ،تــا میــزان مــاده خشــک مصــری روزانــه تعییــن گــردد.

نســبت اســتات بــه پروپیونــات و غلظــت کل

نمونــه بــرداری گردیــد و جهــت تعییــن مــاده خشــک آن در آون ( 60درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 48

نیــز تحــت تأثیــر اســتفاده از کــروم قــرار

جهــت تعییــن میــزان مصــرف مــاده خشــک ،هــر دو هفتــه یــک بــار باقیمانــده هــای خــوراک هــر گاو

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
هفتــه (روزهــای چهارشــنبه و پنــج شــنبه هــر هفتــه) در طــول دوره شــیردهی نمونــه بــرداری از شــیر
گاوهــا انجــام شــد و ترکیبــات آن شــامل چربــی ،پروتئیــن و الکتــوز توســط دســتگاه میلکواســکن تعییــن

گردیــد.

اســیدهای چــرب فــرار تولیــد شــده در شــکمبه

نگرفتنــد .غلظــت نیتــروژن آمونیاکــی شــکمبه

تحــت تأثیــر اســتفاده از کــروم تغییــر معنــی داری
پیــدا نکــرد.

اســتفاده از روغــن ماهــی در دوره قبــل از زایــش

اثــری روی میانگیــن مــاده خشــک مصرفــی

نمونــه گیــری از مایــع شــکمبه در روز  28پــس از زایــش و حــدود  4-3ســاعت پــس از خــوراک دهــی صبــح

نداشــت (جــدول ،)3ولــی پــس از زایــش مصــرف

هــای مایــع شــکمبه ،بــه وســیله افــزودن  1میلــی لیتــر اســید ســولفوریک  50درصــد بــه  50میلــی لیتــر

( .)P < 0/1پــس از زایــش میــزان شــیر تولیــدی

جهــت انــدازه گیــری میــزان اســیدهای چــرب فــرار و غلظــت آمونیــاک مایــع شــکمبه انجــام شــد .نمونــه
مایــع شــکمبه ،تهیــه و تــا زمــان انــدازه گیــری نگهــداری شــدند.

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

مــاده خشــک مصرفــی تمایــل بــه کاهــش داشــت
گاوهــا بــه طــور معنــی داری تحــت تأثیــر اســتفاده
از منابــع مختلــف چربــی در جیــره غذایــی قــرار

جدول-2انرژی و مواد غذایی موجود در جیره های آزمایشی (برحسب درصد ماده خشک)

نگرفــت .از نظــر ترکیبــات شــیر ،چربــی شــیر

تحــت تأثیــر اســتفاده از منابــع مختلــف چربــی

قــرار گرفــت (جــدول  )4وگاوهــای تغذیــه شــده
بــا روغــن ماهــی بــه طــور معنــی داری درصــد
چربــی کمتــری در شــیر خــود داشــتند (.)P < 0/05

تیمارهــای مختلــف اثــر معنــی داری روی درصــد

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

پروتئیــن ،درصــد الکتــوز و درصــد مــواد جامــد

بــدون چربــی شــیر نداشــتند.

اســتفاده از روغــن ماهــی اثــر معنــی داری روی
درصــد اســیدهای چــرب فــرار تولیدی در شــکمبه

داشــت (جــدول  ،)5بــه طــوری که اســید اســتیک
و اســید بوتیریــک بــه طــور معنــی داری کاهــش
پیــدا کردنــد ( .)P < 0/05اســید پروپیونیــک،

اســید والریــک و اســید ایزووالریــک تحــت تأثیــر

اســتفاده از روغــن قــرار نگرفتنــد .غلظــت کل
اســیدهای چــرب فــرار تولیــد شــده در شــکمبه،

نســبت اســتات بــه پروپیونــات و غلظــت نیتــروژن
آمونیاکــی نیــز تحــت تأثیــر اســتفاده از روغــن

ماهــی قــرار نگرفتنــد.
غلظــت آمونیــاک در مایــع شــکمبه طبــق روش تیتراســیون  Crookeو  )1971( Simpsonو غلظــت
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 )1971( Bartleyبــا اســتفاده از دســتگاه گاز کروماتوگرافــی  (GC) 1انجــام شــد .داده هــای بدســت آمــده

بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SASو رویــه  Mixedمــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت .پارامترهایــی
کــه در طــول دوره آزمایــش یــک بــار نمونــه گیــری شــدند بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SASو رویــه GLM

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 (جــدول )3و میانگیــن مصــرف مــاده
خشــک در گاوهــای تغذیــه شــده بــا مکمــل کــروم میتونیــن بیشــتر بــود ( .)P < 0/05پــس 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 < 0/05علــی رغــم تأثیــر مثبــت مشــاهده شــده کــروم روی
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(جــدول  .)4از 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

اســید اســتیک ،اســید پروپیونیــک ،اســید بوتیریــک ،اســید والریــک و اســید ایزووالریــک نداشــت،

(جــدول.)5

- Gas Chromatography

1
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مصــرف مــاده خشــک ،مکمــل کــروم اثــر معنــی داری روی میــزان تولیــد شــیر روزانــه گاوهــا نداشــت
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اســیدهای چــرب فــرار ( اســتات ،پروپیونــات ،بوتیــرات ،والــرات و ایزووالــرات) طبــق روش  Ottensteinو

جدول  -5میانگین حداقل مربعات غلظت اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه (میلی مول در لیتر) در گاوهای تغذیه شده با جیره های مختلف آزمایشی

از نظــر میــزان مصــرف مــاده خشــک ،قبــل و پــس

پیکولینــات کــروم ) (Crpicتأثیــری بــر غلظــت

) .1999مشــخض شــده اســت ســطح روغــن

اثــر متقابلــی وجــود نداشــت .از نظــر میــزان

نداشــت.

روغــن بــر تخمیــرات شــکمبه اســت (Shingfield

از زایــش بیــن کــروم و منابــع مختلــف انــرژی

تولیــد شــیر و درصــد ترکیبــات شــیر نیــز اثــر

متقابلــی بیــن کــروم و منبــع انــرژی در تیمارهــای

مختلــف مشــاهده نگردیــد .اثــر متقابلــی بیــن
تیمارهــای مختلــف آزمایشــی از نظــر تأثیــر بــر
غلظــت اســیدهای چــرب فــرار تولیــدی و نیتــروژن

آمونیاکــی در شــکمبه مشــاهده نشــد.
بحث

مطالعاتــی کــه در زمینــه اســتفاده از کــروم در
گاوهــای شــیری انجــام شــده اســت منجــر بــه

نتایــج ضــد و نقیضــی شــده اســت .مشــابه نتایــج
آزمایــش حاضــر  Yangو همــکاران ( )1996افزایــش

مصــرف خــوراک را در گاوهــای زایــش اول در

اوایــل دوره شــیردهی گــزارش نمودنــد Hayirli .و

همــکاران ( )2001نیزگــزارش کردنــد کــه اســتفاده
از مکمــل کــروم میونیــن در طــول دوره قبــل از

زایــش ســبب افزایــش مصــرف خــوراک در دوره

قبــل و بعــد از زایــش شــد .ایــن محققیــن دلیــل
افزایــش مصــرف خــوراک قبــل از زایــش را احتمــال

وجــود کمبــود کــروم اعــام نمونــد .در پژوهــش
 Sadriو همــکاران ( )2009کــه اثــر مکمــل کــروم و

منبــع غلــه جیــره بــر عملکــرد گاوهــای شــیری در
دوره انتقــال مــورد مطالعــه قــرار گرفــت ،مکمــل
کــروم میتونیــن ســبب افزایــش مصــرف خــوراک و

تولیــد شــیر در جیــره هــای برپایــه جــو گردیــد.
طــی مطالعــه ای کــه در اواخــر آبســتنی در گاوهــای

در حــال چــرا انجــام شــد ( Bryanو همــکاران،
 ،)2004اســتفاده از مکمــل کــروم اثــری روی

تولیــد و ترکیــب شــیر نداشــت .علــت افزایــش

مصــرف خــوراک در آزمایــش حاضــر را نیــز مــی

تــوان بــه احتمــال وجــود کمبــود کــروم در جیــره
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انســولین اســت .شــواهد کمــی نیــز وجــود دارد
کــه انســولین اثــر محــرک روی توســعه پرزهــای

شــکمبه دارد کــه باعــث بهبــود جــذب اســیدهای
چــرب فــرار از شــکمبه و پایــداری محیــط شــکمبه

ای مــی گــردد ) .(Allen., 1997مطالعــات در زمینــه
اثــر کــروم بــر تخمیــر شــکمبه ای محــدود مــی

باشــد .در مطالعــه ای کــه در زمینــه اســتفاده از
کــروم بــر روی گوســفندان انجــام شــد ،اســتفاده
از کــروم ســبب کاهــش جمعیــت پروتــوزوآ شــد

( Dallagoو همــکاران .)2010 ،مشــابه بــا نتایــج

آزمایــش حاضــر ،مکمــل کــروم تأثیــری بــر غلظــت
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اســیدهای چــرب فــرار و ازت آمونیاکــی شــکمبه در

گوســفندان فیســتوله دار نداشــته اســت (Rikhari
و همــکاران Besong .)2010 ،و همــکاران نیــز در

از روغــن ماهــی در دوره انتقــال اثــری روی مــاده

خشــک مصرفــی و تولیــد شــیر نداشــت کــه علــت
آن ســطح اســتفاده از روغــن ( 0/8درصــد) بیــان

شــد Bharathn .و همــکاران ( ،)2008در هنــگام
اســتفاده از روغــن ماهــی در ســطح  ،% 0/5اثــری

روی تولیــد شــیر و یــا مصــرف مــاده خشــک

مشــاهده نکردنــد ولــی میــزان درصــد چربــی شــیر
تحــت اســتفاده از روغــن ماهــی کاهــش یافــت.

ایــن محققیــن ،دسترســی ســریع در شــکمبه و
اثــرات بالقــوه آن بــر هضــم فیبــر را علــت آن ذکــر

کردنــد Smith .و همــکاران ( )1993گــزارش کردنــد
کــه چربــی هــای فعــال در شــکمبه دارای اثــرات

منفــی بیشــتری بــر مصــرف مــاده خشــک ،تخمیــر

شــکمبه و قابلیــت هضــم الیــاف نامحلــول در

شــوینده خنثــی هســتند Abughazele .و همــکاران
( ،)2002اثــر جیــره هــای حــاوی روغــن ماهــی و

روغــن ســویا ( بــه شــکل دانــه کامــل ســویا) را بــر

مصــرف خــوراک در گاوهــای هلشــتاین بررســی
کردنــد .مکمــل روغــن در مقایســه بــا گــروه شــاهد

ســبب کاهــش مصــرف مــاده خشــک مربوطــه بــه

جیــره هــای دارای روغــن ماهــی بــود .مشــخص

شــده اســت کــه چربــی هــا از طریــق اثــر بــر
هورمــون هــای دســتگاه گــوارش ،اکسیداســیون
چربــی در کبــد و قابلیــت پذیــرش منابــع چربــی

توســط گاو ،مصــرف مــاده خشــک را کاهــش مــی

دهنــد (.)2000 ،Allen

در مطالعــه  Abughazeleو همــکاران ( ،)2002جیــره

هــای آزمایشــی بــر تولیــد شــیر ،شــیر تصحیــح

شــده بــرای چربــی و شــیر تصحیــح شــده بــرای
انــرژی ،اثــری نداشــتند .اثــر مکمــل هــای چربــی

بــر تولیــد شــیر بــه عوامــل زیــادی از قبیــل جیــره
پایــه ،مرحلــه شــیردهی ،تعــادل انــرژی ،ترکیــب

چربــی و مقــدار مکمــل چربــی بســتگی دارد
( .)2001 ،NRCبیــن متغیــر در نســبت اســیدهای

چــرب فــرار در شــکمبه و درصــد چربــی شــیر
ارتبــاط مســتقیمی وجــود دارد .کاهــش تولیــد
اســتات و بوتیــرات در شــکمبه ،پیــش ســازهای

مــورد نیــاز بــرای تولیــد اســیدهای چــرب در بافــت
پســتان را محــدود مــی کنــد ( Doreauو همــکاران،

 .)1999در پژوهــش حاضــر نیــز اســتفاده از روغــن
ماهــی ســبب کاهــش نســبت مــوالر اســتات و

بوتیــرات در مایــع شــکمبه شــد .عــاوه بــر ایــن
مشــخص شــده اســت کــه روغــن ماهــی و روغــن

حیوانــات دریایــی بــا تأثیــر مســتقیم بــر مراحــل
هیدروژنــه شــدن اســیدهای چــرب غیــر اشــباع در

شــکمبه ســبب تجمــع حــد واســط هــای ترانــس

ســال  ،2001در مطالعــه بــر روی گوســاله هــای تغذیه
شــده بــا جیــره هــای نســبت ًا پرچــرب ( 5/6درصــد

مــی شــوند ( Baumaو  .)2001 ،Griinariافزایــش

 800میکروگــرم کــروم در کیلوگــرم از مکمــل

بــا کاهــش چربــی شــیر همــراه اســت (Erdmam,

مــاده خشــک تشــخیص دادنــد کــه اضافــه کــردن

مقــدار اســیدهای چــرب ترانــس در چربــی شــیر گاو

نتیجــه گرفتنــد کــه اســتفاده از  200گــرم روغــن

ماهــی بــه طــور روزانــه اثــری روی تخمیــر شــکمبه
نــدارد در حالــی کــه اســتفاده از  400گــرم ســبب
کاهــش نســبت مــوالر اســتات و افزایــش نســبت

پروپیونــات گردیــد .میانگیــن ســطح اســتفاده

روزانــه روغــن ماهــی در آزمایــش حاضــر بیشــتر
از  300گــرم بــود .اگرچــه گــزارش شــده اســت

کــه چربــی باعــث کاهــش آمونیــاک شــکمبه ای

مــی شــود ( Montgomeryو همــکاران )2008

ولــی مــرور جامعــی کــه توســط  Doreauو Ferlay
( )1995انجــام شــد ،نشــان داد کــه مکمــل چربــی

اثــر کمــی روی متابولیســم نیتــروژن شــکمبه ای
دارد کــه نتایــج آزمایــش حاضــر نیــز در تطابــق بــا

ایــن یافتــه هــا مــی باشــد.
نتیجه گیری

اســتفاده از کــروم در جیــره گاوهــای هلشــتاین
در دوره انتقــال ســبب افزایــش مصــرف مــاده

خشــک مصرفــی در قبــل و پــس از زایــش گردیــد،
ولــی اثــری روی تولیــد و ترکیــب شــیر نداشــت.

Kourdi sheep

تولیــد شــیر تحــت تأثیــر نــوع منبــع انــرژی قــرار

نگرفــت .بــه جــز درصــد چربــی شــیر کــه تحــت
تأثیــر اســتفاده از روغــن ماهــی کاهــش پیــدا کــرد،
در ســایر ترکیبــات شــیر تغییــری ایجــاد نشــد.

غلظــت اســید اســتیک و اســید بوتیریــک تحــت
تأثیــر اســتفاده از مکمــل چربــی کاهــش یافــت و

مکمــل کــروم اثــری بــر فراســنجه هــای شــکمبه
ای نداشــت .اثــر متقابلــی بیــن نــوع منبــع انــرژی و

اســتفاده از مکمــل کــروم میتونیــن مشــاهده نشــد.
Email: davoudali@yahoo.com

اثــر عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی مؤثــر
بــر زنــده مانــی از تولــد تــا یــک ســالگی
نویسنده مسئول  :داوود علی ساقی
بــره هــای کــردی
استادیارمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده
بــه منظــور بررســی اثــر عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی مؤثــر بــر صفــات عمــر و زنــده مانــی در بــره هــای کــردی از رکودهــای
جمــع آوری شــده توســط ایســتگاه پــرورش و اصــاح نــژاد گوســفند کــردی شــیروان طــی ســالهای  69 -91کــه شــامل 7469

حیــوان حاصــل از  187پــدر و  2258مــادر 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< 0/01میــزان وراثــت پذیــری طــول
عمــر بــره هــا ،حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در حــد پاییــن بیــن  0/01تــا  0/06بــرآورد شــد نتایــج آزمــون درســت  -نمایــی

نشــان دادنــد کــه مــدل  3کــه 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
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اســت کــه کــروم بخشــی از مســیر فعــال ســازی

در مطالعــه  Ballouو همــکاران ( ،)2009اســتفاده

و همــکاران Doreau .)2008 ،و )1997( Chilliard

وراثــت پذیــری مســتقیم زنــده مانــی بــره هــا ،حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در دامنــه بیــن صفــر تــا  0/046بــرآورد گردیــد.

29

تولــد تــا یــک ســالگی ،مــدل  1مناســب تریــن مــدل مــی باشــد .مقادیــر وراثــت پذیــری لگاریتمــی ،وراثــت پذیــری اولیــه و وراثــت

G A V D A R A N

28

گاوهــا نســبت داد .عــاوه بــر ایــن مشــخص شــده

مــوالر اســیدهای چــرب فــرار از شــکمبه )(VFA

اســتفاده شــده عاملــی تعییــن کننــده در اثرگــذاری

آزمــون نســبت درســت نمایــی نشــان داد کــه بــرای بــرآورد مؤلفــه هــای واریانــس و پارامترهــای ژنتیکــی زنــده مانــی بــره هــا از
پذیــری مؤثــر حاصــل از مــدل پــدری بــرای زنــده مانــی از تولــد تــا یــک ســالگی بــره هــای کــردی بــه ترتیــب در دامنــه (0/04
تــا  0/21( ،)0/09تــا  )0/41و ( 0/07تــا  )0/16بــرآورد گردیــد کــه بیشــترین میــزان آن هــا مربــوط بــه زنــده مانــی در ســن  2ماهگــی

مشــاهده شــد.

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

مقدمه:
جمــع آوری و ثبــت رکــورد در اغلــب ایســتگاه
هــای پــرورش و اصــاح نــژاد گوســفند کشــور بــر

مبنــای صفــات تولیــدی از قبیــل وزن تولــد ،وزن
از شــیرگیری ،وزن یــک ســالگی و پشــم تولیــدی

طراحــی شــده اســت .بــه همیــن دلیــل ،بیشــتر
مطالعــات انجــام شــده در اصــاح نــژاد گوســفند بــر
اســاس همیــن صفــات مــی باشــند .حــال ایــن کــه

صفــات مربــوط بــه شایســتگی ،مانــدگاری و تعــداد

دام هــای قابــل عرضــه بــه بــازار از فاکتورهــای

مهــم و تأثیرگــذار بــر اقتصــاد دامپــروری مــی
باشــند کــه در بــر نامــه هــای اصــاح نــژاد توجــه
کمتــری بــه آن هــا شــده اســت.

زنــده مانــی بــره هــا مــی توانــد بــه عنــوان یــک

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

شــود .روش تحلیــل بقــاء بــه کمــک مــدل هــای

مخاطــره نســبی کــه بــرای اهــداف اصــاح نــژاد
رایــج شــده انــد از نظــر تئــوری ،بــرای بــرآورد

اجــزای واریانــس صفــت زنــده مانــی برتــر هســتند
زیــرا مــی تواننــد توزیــع غیــر نرمــال و ســازه

هــای محیطــی وابســته بــه زمــان کــه بــر بقــاء

حیــوان تأثیــر دارنــد را در نظــر گرفتــه و داده هــای

سانســور شــده را در آنالیزهــا وارد نماینــد (یــزدی
 ،2002کاراویلــو .)2004

بقــاء بــره تحــت تأثیــر مدیریــت سیســتم پــرورش ،ضعــف جســمانی و ابتــا بــه بیمــاری ،تصمیــم دامــدار

 Yijklmهــر یــک از مشــاهدات بــرای صفــات طــول عمــر بــره در زمــان حــذف

احتمــال مــرگ آن هــا را افزایــش مــی دهــد مثــل کمبــود وزن ،تعــداد بــره هــا در هــر شــکم زایــش یــا

میــش بــه ســال هنــگام تولــد بــره ( 2تــا  BYj ،)8اثــر  jامیــن ســال تولــد بــره

بــرای حــذف آن از سیســتم یــا وقــوع حــوادث اســت .بــره هــا بــه علــت مــرگ ،یــا شــرایط محیطــی کــه

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 ســامت 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  ،)2011لــری بختیــاری (وطــن
خــواه  ،)2013قــره گل (بحــری بینابــاج و همــکاران  )2013و کرمانــی (برازنــده و همــکاران  )2012مطالعــه 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

مانــی بــره هــا از زمــان تولــد تــا یــک ســالگی بــا اســتفاده از مــدل خطــی و مــدل غیــر خطــی دارای

بــه روز و یــا صفــت میــزان زنــده مانــی μ ،میانگیــن کل Ai ،اثــر  Iامیــن ســن

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

 MBmاثــر  Mامیــن مــاه تولــد بــره (دی ،بهمــن ،اســفند)  b1و  b2ضرایــب

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

بــه منظــور بــرآورد پارامترهــای ژنتیکــی بــا اســتفاده از مــدل خطــی و روش

مواد و روش ها

مدل شماره 2

y= Xb+Z1a+ Z2m+e

بــه منظــور بررســی اثــر عوامــل ژنتیکــی و غیــر ژنتیکــی صفــات طــول عمــر و زنــده مانــی در بــره هــای

مدل شماره 3

y= Xb+Z1a+ Z2m+ Z3c + e

اســت.

 yبــردار مشــاهدات بــرای صفــات طــول عمــر بــره در زمــان حــذف روز و یــا

تولــد بــره بــه صــورت خطــی و درجــه دوم a ،بــردار اثــرات تصادفــی ژنتیکــی

یــک کــد سانســور (صفــر یــا یــک) بــه هــر بــره اختصــاص داده شــد .بدیــن گونــه هــر رکــورد زنــده مانــی

باقیمانــده Z2 ،Z1 ،X ،و  Z3ماتریــس هــای طــرح کــه رکــورد هــر صفــت را بــه

عمــر) در زمــان حــذف یــا تلــف بــا کــم کــردن تاریــخ تولــد از تاریــخ حــذف و بــه روز محاســبه گردیــد.

تصادفــی ژنتیکــی افزایشــی مســتقیم ،اثــر تصادفــی ژنتیکــی افزایشــی مــادری

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

کــه

بــه صــورت ماهیانــه از تولــد تــا یــک ســالگی بــود .عــاوه بــر ســن بــره بــرای زنــده مانــی در هــر مــاه ،

بــردار اثــرات تصادفــی محیطــی مشــترک مــادری e ،بــردار اثــرات تصادفــی

بــرای هــر بــره شــامل دو ســتون ســن در زمــان حــذف (یــا تلــف) و کــد سانســور بــود .ســن بــره (طــول

ترتیــب بــه اثــرات ثابــت ،اثــر تصادفــی ژنتیکــی افزایشــی مســتقیم ،اثــر

در صورتــی کــه بــره قبــل از مــاه مــورد نظــر تلــف یــا حــذف شــده بــود ،کــد سانســور یــک و در صورتــی

و اثــر تصــادی محیطــی مشــترک مــادری مرتبــط مــی نماینــد .بــا فــرض ایــن

تعداد حیوانات دارای والدین
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میانگین اندازه خانواده ها
کل پدرها

فرزندان پدرها

کل مادر ها

فرزندان مادرها
افراد هم خون

میانگین ضریب هم خونی

میانگین ضریب هم خونی در هم خون ها

حداقل ضریب هم خونی

حداکثر ضریب هم خونی

G A V D A R A N

مؤثــر بــر صفــات طــول عمــر بــره هــا و میــزان زنده
مانــی (صفــر بــرای بــره هــای زنــده و یــک بــرای

بــره هــای تلــف شــده) از تولــد تــا ســن یــک

آمــاری زیــر اســتفاده شــد:

مدل حیوانی

کــه  aبــردار اثــرات ژنتیکــی افزایشــی حیوانــات بــا توزیــع نرمــال چنــد
متغیــره A ،ماتریــس روابــط ژنتیکــی افزایشــی بیــن حیوانــات σs2 ،واریانــس

ژنتیکــی افزایشــی بیــن حیوانــات و  Z2ماتریــس طــرح مــی باشــد .میــزان
وراثــت پذیــری بــر پایــه مقیــاس لگاریتــم بــرای مــدل حیوانــی بــه صــورت

زیــر بــرآورد شــد (ســوتی و همــکاران  )2001و بــا اســتفاده از فرمــول ذکــر

 Aماتریــس روابــط خویشــاوندی بیــن حیوانــات موجــود در شــجره ،ماتریــس

7469
552
6169
5010
2/08
187
6170
2258
6935
2439
0/0078
0/024
0/0001
0/3125

یکــه V(c) ،V(m) ،V(a) ،و ) V(eبــه ترتیــب واریانــس ژنتیکــی افزایشــی

مســتقیم ،واریانــس ژنتیکــی افزایشــی مــادری ،واریانــس محیــط مشــترک
مــادر و واریانــس باقیمانــده هســتند.

بــرای تشــخیص مناســب تریــن مــدل در بــرآورد مؤلفــه هــای واریانــس در
هــر مقطــع ســنی و بــرای هــر یــک از دو صفــت طــول عمــر و میــزان زنــده

مانــی بــره هــا از آزمــون نســبت لگاریتــم درســت نمایــی اســتفاده شــد .آمــاره

همچنین وراثت پذیری مؤثر نیز به صورت زیر برآورد شد.

آزمــون کای مربــع بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه گردیــد و ســپس بــا

آمــاره جــدول توزیــع کای مربــع در ســطح احتمــال  5درصــد مقایســه شــد.

(مــدل مــورد نظــر  –Log likelihoodمــدل حداکثــر = -2 * Log likelihood

X2

نتایج
نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل عوامــل غیــر ژنتیکــی مؤثــر بــر طــول عمــر

جهــت بــرآورد پارامترهــای ژنتیکــی میــزان زنــده مانــی بــا اســتفاده از مــدل

(روز) و میــزان زنــده مانــی بــره هــا از تولــد تــا یــک ســالگی بــه ترتیــب در

اســتفاده شــد (دو کــروک و ســولکنر .)2000

مانــی بــره هــا از زمــان تولــد تــا یــک ســالگی در گوســفند کــردی بــه ترتیــب

ویبــول ،بــردار اثــرات تصادفــی مختلــف و بــردار طــرح مربــوط بــه تابــع خطــر

جــداول  2و  3نشــان داده شــده انــد .میانگیــن کل طــول عمــر و میــزان زنــده

 278/4 ± 117/7روز و  0/62 ± 0/35درصــد بــرآورد شــدند .عوامــل ثابــت

جنــس بــره ،نــوع تولــد ،مــاه تولــد ،ســن مــادر ،ســال تولــد و متغیــر کمــی

از مــدل هــای پــدری و حیوانــی بــه شــرح زیــر ،جهــت بــرآورد مولفــه هــای

وزن تولــد بــر صفــات مــورد بررســی تاثیــر معنــی داری داشــتند ()P < 0/01

مدل پدری

مــورد بررســی تاثیــر معنــی دار داشــت .میانگیــن حداقــل مربعــات طــول عمــر

واریانــس و پارامترهــای ژنتیکــی اســتفاده شــد.

ســالگی بــه صــورت دوره هــای ماهیانــه ،از روش

 GLMبرنامــه آمــاری  )2000( SASبــر اســاس مــدل

شــده اســت (یــزدی و همــکاران .)2002

کــه  sبــردار اثــرات ژنتیکــی افزایشــی بیــن پــدران بــا توزیــع نرمــال چنــد
متغیــره ) A ، s= N(0,Aσ2sماتریــس روابــط ژنتیکــی افزایشــی بیــن پــدران و Z1
ماتریــس طــرح مــی باشــد .میــزان وراثــت پذیــری بــر پایــه مقیــاس لگاریتــم

جنــس بــره بــر طــول عمــر ،میــزان زنــده مانــی بــره هــا در تمــام مقاطع ســنی
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

داشــت .یــک قلوهــا همــواره طــول عمــر و زنــده مانــی بیشــتری نســبت بــه

31
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بــه منظــور شناســایی اثــر عوامــل غیــر ژنتیکــی

اســتفاده از فرمــول زیــر اســت کــه بــه عنــوان وراثــت پذیــری موثــر نامیــده
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تعداد حیوانات بدون نتاج

پیشــنهاد شــده و بــه پارامترهــای تابــع ویبــول نیــز وابســته نمــی باشــد،

شــده در مــدل پــدری بــه مقیــاس اولیــه برگردانیــده شــد.

جدول  -1ساختار شجره در گوسفندان کردی خراسان شمالی

تعداد اجداد

روش دیگــری کــه بــرای بــرآورد وراثــت پذیــری بــر پایــه مقیــاس اولیــه

بــره ،ســال تولــد ،نــوع تولــد ،مــاه تولــد بــره ،جنــس بــره و متغیــر کمکــی وزن

صفــات مــورد بررســی شــامل طــول عمــر بــره هــا از تولــد تــا یــک ســالگی و میــزان زنــده مانــی آن هــا

تعداد کل حیوانات

(یــزدی و همــکاران )2002

میــزان زنــده مانــی b ،بــردار اثــرات ثابــت شــامل ســن میــش هنــگام تولــد

افزایشــی مســتقیم m ،بــردار اثــرات تصادفــی ژنتیکــی افزایشــی مــادریc ،

ساختار شجره در گوسفندان کردی خراسان شمالی

مقیــاس لگاریتمــی بــه مقیــاس پایــه اولیــه نیــز از فرمــول زیــر اســتفاده شــد

بــه صــورت تجزیــه تــک صفتــی از مــدل هــای حیوانــی زیــر اســتفاده گردیــد.

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

شــیروان طــی ســال هــای  69-91کــه شــامل  7469حیــوان حاصــل از  187پــدر و  2258مــادر بودنــد،

کــه  6/πواریانــس مــدل ویبــول اســت .بــرای تبدیــل وراثــت پذیــری از
2

حداکثــر درســت نمایــی محــدود شــده در نــرم افــزار ( Wombatمیــر )2006

مدل شماره 1

اســتفاده شــد .ســاختار شــجره و رکوردهــای گوســفند کــردی خراســان شــمالی در جــدول  1آورده شــده

.)2002

( 66تــا )91

y= Xb+Z1a+e

گوســفند کــردی از رکوردهــای جمــع آوری شــده در ایســتگاه پــرورش و اصــاح نــژاد گوســفند کــردی

بــرای مــدل پــدری ویبــول بــه صــورت زیــر بــرآورد شــد (یــزدی و همــکاران

دوقلوهــا داشــتند (جــداول  2و  )3مــاه تولــد

بــره بــر طــول عمــر ،میــزان زنــده مانــی بــره هــا
در تمــام ســنین ،از تولــد تــا یــک ســالگی اثــر

معنــی دار داشــت .اختــاف بیــن طــول عمــر بــره
هــای متولــد شــده در اولیــن مــاه زایــش (دی

مــاه) در تمامــی ســنین از تولــد تــا یــک ســالگی
بــا متولدیــن آخریــن مــاه زایــش معنــی دار بــود.
(جــدول  .)2اثــر ســال تولــد بــه عنــوان مجموعــه
ای از عوامــل محیطــی شــامل (وضعیــت تغذیــه،

تغییــرات آب و هوایــی ،میــزان بــارش بــاران و

بــرف) بــر طــول عمــر و میــزان زنــده مانــی بــره ها

در ســنین مختلــف از تولــد تــا یــک ســالگی معنــی

زنــده مانــی را داشــتند .ضرایــب تابعیــت خطــی و

بــرآورد پارامترهــای ژنتیکــی طــول عمــر بــره هــا

از تولــد تــا یــک ســالگی بیــن  0/048تــا 0/058

کادری بــوده و دامنــه تغییــرات آن  0/021تــا 0/024

مربعــات صفــات طــول عمــر و زنــده مانــی بــره هــا

هــا از وزن تولــد آن هــا در جــداول  2و  3آورده

هــای خطــی مختلــف در جــدول  4آورده شــده

تصادفــی ژنتیــک افزایشــی حیــوان و ژنتیــک

بررســی ،مجمــوع اثــرات مــادری نســبت بــه اثــر

دار بــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه میانگیــن حداقــل

درجــه دوم طــول عمــر و میــزان زنــده مانــی بــره

در طــی ســال هــای مــورد بررســی از رونــد خاصــی

شــده اســت .وزن تولــد بــه صــورت متغیــر کمکــی

پیــروی نمــی کــرد ،جــداول مربوطــه ارائــه نشــده

در حالــت هــای خطــی و درجــه دوم بــر طــول عمــر،

انــد .اثــر ســن میــش بــر طــول عمــر از زمــان

میــزان زنــده مانــی بــره هــا اثــر معنــی دار داشــت.

تولــد تــا  132روزگــی ،و بــر میــزان زنــده مانــی از

ضرایــب تابعیــت خطــی طــول عمــر و زنــده مانــی

زمــان تولــد تــا ســن  5ماهگــی معنــی دار بــود .در

از وزن تولــد بــره هــا همــواره مثبــت و ضرایــب

مقاطــع ســنی مختلــف ،بــره هــای حاصــل از میــش

تابعیــت درجــه دوم متناظــر آن هــا منفــی بــود.

هــای  2و  7ســاله کمتریــن و بــره هــای حاصــل از

از تولــد تــا ســن یــک ســالگی حاصــل از مــدل

انــد .میــزان وراثــت پذیــری طــول عمــر بــره

هــا ،حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در حــد
پاییــن بیــن  0/01تــا  0/06بــرآورد شــد.

برآوردهــای وراثــت پذیــری مســتقیم طــول
عمــر بــره هــا حاصــل از مــدل  1کــه حــاوی اثــر

ژنتیــک افزایشــی مســتقیم حیــوان بــود ،باالتــر
از برآوردهــای متناظــر آن توســط دو مــدل دیگــر

میــش هــای  4و  6ســاله بیشــترین طــول عمــر و

بــود .دامنــه تغییــرات آن در مــاه هــای مختلــف

بــرآورد گردیــد .در مــدل  2کــه شــامل اثــرات
مــادری بــود ،وراثــت پذیــری هــای مــادری طــول
عمــر از زمــان تولــد تــا یــک ســالگی در دامنــه
بیــن  0/017تــا  0/024بــرآورد گردیــد .مــدل 3

شــامل اثــرات تصادفــی مــدل  2بــه عــاوه اثــر

تصادفــی محیــط مشــترک مــادر بــود .در فاصلــه
تولــد تــا یــک ســالگی همــواره مقادیــر بــرآورد

شــده نســبت واریانــس محیطــی مشــترک مــادری
بــه واریانــس فنوتیپــی ،بیشــتر از وراثــت پذیــری

بــرآورد گردیــد .در تمامــی مقاطــع ســنی مــورد
ژنتیــک افزایشــی مســتقیم حیــوان بیشــتر بــود.

نتایــج آزمــون نســبت درســت نمایــی نشــان دادنــد
کــه مــدل  3کــه افــزون بــر اثــر تصادفــی ژنتیــک

افزایشــی حیــوان دارای دو اثــر تصادفــی مــادری

نیــز مــی باشــد بــرای بــرآورد مؤلفــه هــای واریانــس
و پارامترهــای ژنتیکــی صفــت طــول عمــر از تولــد

تــا یــک ســالگی مناســب مــی باشــد.

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

نوع تولد

ماه تولد

تعداد

تا1ماهگی
**

تا2ماهگی
**

تا3ماهگی
**

تا4ماهگی
**

تا5ماهگی
**

تا6ماهگی
**

تا7ماهگی
**

تا8ماهگی
**

تا9ماهگی
**

تا10ماهگی
**

تا11ماهگی
**

تا12ماهگی
**

نر

2139

(28/9)0/15

(56/6)0/3

(83/9)0/9

(109/5)0/9

(133)1/3

(153)1/6

(171/8)1/9

(190)2/3

(206/6)2/8

(223)3/3

(239)3/8

(257/15)4/4

ماده

2134

تک قلو

3432

(29/2)0/15
**
(29/1)0/10

(57/6)0/4
**
(58/2)0/20

(85/6)0/8
**
(86/7)0/9

(112/5)0/9
ns

(136)0/7
ns

(158)/7
ns

(176/9)2
ns

(197)2/5
ns

(214/95)2/9
ns

(233)3/4
ns

(246)3/9
ns

(270/3)4/5
ns

(113/9)0/6

(138)0/9

(156)1/1

(176/4)1/4

(196)1/7

(214/5)1/9

(233)2/3

(251)2/6

(270/15)3

دوقلو

841

(29/1)0/13

(57/3)0/4

(84/4)0/006

(110/95)1/1

(134)1/4

(154)1/7

(172/4)2/2

(190)2/6

(206/5)3/1

(223)3/6

(239/7)4/1

(257/15)4/8

دی
بهمن

653
2829

**
(29/3)0/2
(29/1)0/13

**
(57/9)0/9
(57/1)0/3

**
(86/2)0/9
(85/4)0/8

**
(113/85)1/3
(112/2)0/8

**
(141)1/7
(138)1/1

**
(166)2/2
(162)1/4

**
(189/6)2/7
(183)1/7

**
(212)3/2
(204)2/1

**
(234/5)3/8
(223/65)2/5

**
(255)4/5
(243)2/9

**
(276)5/1
(262)3/3

**
(29/05)5/9
(283/25)3/8

اسفند

791

(28/6)0/2

(56/1)0/5

(82/8)0/7

(106/45)1/4

(124)1/8

(138)2/3

(151/1)2/8

(163)3/4

(161/4)4/1

(186)4/7

(197)5/4

(208/9)6/2

**

**

**

*

*

سن مادر

سال تولد
1
وزن تولد
کل

خطی
درجه دوم

4273

**
**
(5/45)0/8
(-0/48)0/08
(29/2)6

**
**
(13/48)1/9
(-1/18)0/2
(57/4)15/4

**
**
(22/56)1/8
(-1/99)2/9
(85/16)13/2

**
**
(32/81)4/7
(-2/87)0/4
(112/06)37/9

**
**
(45/1)6/3
(-3/9)0/6
(132)50/8

ns

**
**
(85/5)7/9
(-5/1)0/7
(160)58/2

ns

**
**
(72/06)9/8
(-6/18)1/2
(180/9)80/8

ns

**
**
(85/7)11/6
(-7/3)1/3
(201)97/9

ns

**
**
(99/26)13/6
(-6/39)1/4
(220/5)115/9

ns

**
**
(113)16
(-9)1/7
(239)135

ns

**
**
(127)19
(-11)2
(258)154

ns

**
**
(142/47)21/1
(-11/9)2/2
(278/4)165/3

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

اثرات
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کل

ماه تولد

نر
ماده

2139
2134

تک قلو
دوقلو

3432
841

دی
بهمن
اسفند

653
2829
791

خطی
درجه دوم

4273

(-0/02)0/002
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*
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(0/36)0/03
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(71)0/25
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(64)0/26

(-0/03)0/003
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(-0/03)0/003
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(-0/034)0/003
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سن مادر
سال تولد
2
وزن تولد

نوعتولد

تعداد

تا1ماهگی
**
(95/7)0/004
(96/2)0/004
**
(96/8)0/002
(92/6)0/006
**
(94/3)0/004
(96/8)0/003
(94/1)0/006

تا2ماهگی
**
(94/2)0/005
(95/3)0/005
**
(95/7)0/003
(90/8)0/007
**
(93/4)0/005
(95/8)0/004
(92 )0/008

تا3ماهگی
**
(92/1)0/007
(93/2)0/008
**
(93/9)0/004
(90/8)0/008
**
(93/1)0/009
(94/5)0/006
(85/7)0/008

تا4ماهگی
**
(89/8)0/005
(90/3)0/005
**
(91/9)0/004
(87/6)0/008
**
(92/1)0/006
(92/5)0/005
( ) 79/7

تا5ماهگی
**
(85/6)0/005
(85/4)0/005
**
(87/5)0/004
(82/9)0/008
**
(91/8)0/007
(89/4)0/005
(66/5)0/008

تا6ماهگی
**
(81/2)0/006
(79/6)0/006
**
(83/1)0/004
(77/7)0/008
**
(89/4)0/007
(83/8)0/005
(60/9)0/008
ns
**
**
(0/37)0/03

تا7ماهگی
**
(77/9)0/006
(75/7)0/006
**
(79/4)0/005
(69/7)0/008
**
(84/3)0/008
(80/4)0/005
(57/9)0/008
ns
**
**
(0/37)0/03

تا8ماهگی
**
(75/8)0/006
(70/2)0/006
**
(75/6)0/005
(62/7)0/008
**
(83/1)0/008
(76/6)0/005
(52/9)0/01
ns
**
**
(0/36)0/03

تا9ماهگی
**
(73/4)0/006
(66/6)0/006
**
(73/1)0/005
(57/8)0/008
**
(79/9)0/008
(73/1)0/005
(50/9)0/008
ns
**
**
(0/38)0/03

تا10ماهگی
**
(71/5)0/006
(63/7)0/006
**
(71/3)0/005
(52/4)0/008
**
(71/2)0/007
(71/2)0/005
(50/7)0/008
ns
**
**
(0/40)0/03

تا11ماهگی
**
(71)0/006
(63/2)0/006
**
(70/4)0/005
(52/1)0/008
**
(71/2)0/008
(70/7)0/005
(50/5)0/008
ns
**
**
(0/40)0/03

تا12ماهگی
**
(70/5)0/006
(62/9)0/006
**
(70/2)0/005
(51/8)0/008
**
(69/5)0/007
(65/4)0/005
(50/5)0/008
ns
**
**
(0/38)0/03
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جدول  -4پارامترهای ژنتیکی ،خطای استاندارد ) (SEطول عمر بره های کردی در مدل های مختلف

بــرآورد پارامترهــای ژنتیکــی زنــده مانــی بــره هــا

بــرآورد گردیــد .مــدل  2عــاوه بــر اثــرات تصادفــی

آزمــون نســبت درســت نمایــی نشــان داد کــه

هــای خطــی مختلــف در جــدول  5آورده شــده

بــود .وراثــت پذیــری مســتقیم و مــادری حاصــل از

ژنتیکــی زنــده مانــی بــره هــا از تولــد تــا یــک

از تولــد تــا ســن یــک ســالگی حاصــل از مــدل

اســت .میــزان وراثــت پذیــری مســتقیم زنــده مانی

بــره هــا ،حاصــل از مــدل هــای خطــی مختلــف در
دامنــه بیــن  0تــا  0/046بــرآورد گردیــد.

وراثــت پذیــری مســتقیم حاصــل از مــدل  ،1کــه
دارای اثــر ژنتیــک افزایشــی مســتقیم حیــوان

مــی باشــد ،باالتــر از برآوردهــای توســط ســایر
مــدل هــا بــود و دامنــه تغییــرات آن در مــاه هــای

مختلــف از تولــد تــا یــک ســالی بیــن  0/04تــا 0/05

ایــن مــدل بــرای صفــت زنــده مانــی بــه ترتیــب در

دامنــه  0/02تــا  0/04و  0/01تــا  0/02بــرآورد گردیــد.

مــدل  3عــاوه بــر اثــرات تصادفــی مــدل  2شــامل
اثــر تصادفــی محیــط مشــترک مــادری بــود کــه
برآوردهــای وراثــت پذیــری هــای مســتقیم حاصــل
از ایــن مــدل تقریبـ ًا مشــابه مقادیــر بــرآورد شــده

توســط مــدل  2بودنــد ولــی برآوردهــای وراثــت
پذیــری هــای مــادری در همــه ســنین مــورد

مطالعــه کمتــر از مقادیــر متناظــر در مــدل  2بودنــد.
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جدول  -5پارامترهای ژنتیکی ،خطای استاندارد ) (SEزنده مانی بره های کردی در مدل های مختلف

ســالگی ،مــدل  1مناســب تریــن مــدل مــی باشــد.
مولفــه هــای واریانــس ژنتیکــی و مقادیــر وراثــت

پذیــری لگاریتمــی ،اولیــه و مؤثــر حاصــل از مــدل
پــدری و حیــوای بــرای زنــده مانــی از تولــد تــا

یــک ســالگی بــره هــای کــردی در جــدول  6آورده
شــده اســت .مقادیــر وراثــت پذیــری لگاریتمــی،
وراثــت پذیــری موثــر حاصــل از مــدل پــدری بــه
ترتیــب در دامنــه ( 0/04تــا ( 0/21( ،)0/09تــا )0/41

و ( 0/07تــا  )0/16بــرآورد گردیــد کــه بیشــترین

میــزان آنهــا مربــوط بــه زنــده مانــی در ســن 2

ماهگــی مشــاهده شــد.

مولفــه واریانــس ژنتیکــی افزایشــی ،وراثــت
پذیــری در مقیــاس لگاریتمــی در مــدل حیوانــی از

زمــان تولــد تــا ســن  8ماهگــی رونــد نزولــی و بعــد
از آن رونــد صعــودی را دارد .مقــدار وراثــت پذیــری
لگاریتمــی ( 0/12تــا  ،)0/32وراثــت پذیــری اولیــه

بــاال ( 0/50تــا  )0/87و مقــدار وراثــت پذیــری مؤثــر
حاصــل از مــدل حیوانــی در دامنــه  0/18تــا 0/43

بــرآورد گردیــد کــه بیشــترین میــزان آن مزبــور بــه
زنــده مانــی در ســن ســه ماهگــی بــا مقــدار 0/427

بــره هــا ،ســن مــادر و همچنیــن عامــل وزن تولــد

جایــی کــه مشــاهده شــده اســت کــه بــره هــای

صفــات مــورد مطالعــه داشــتند (جــداول  2و )3

هــا مــی گریزنــد (دایــر.)2008

بــه عنــوان واریانــس کمکــی اثــر معنــی داری بــر

میــش هایــی کــه دچــار ســوء تغذیــه هســتند از آن

علــت معنــی دار بــودن اثــر ســال بــر صفــات،

ســوء تغذیــه میــش در اواخــر آبســتنی باعــث

حیوانــات بــه بیمــاری هــا اســت (آومــوآ و

وزن آن هــا مــی شــود کــه نتیجــه آن تولیــد کمتــر

آبــاد شــیروان ،تغذیــه میــش هــا و بــره هــا تــا

 ،2000هچــر و همــکاران  .)2009افــزودن مکمــل

غــات وابســته هســتند کــه مقــدار و کمیــت آن هــا

جیــره میــش آبســتن بــه ویــژه در ســه مــاه آخــر

وهوایــی و میــزان بــارش بــرف و بــاران ،متغیــر

اســت (دایــر .)2008

بــره هــا مشــهود اســت.

بــه عــاوه ،بــا اجــرای برنامــه ویــژه تغذیــه ای

تغییــرات ســالیانه مدیریــت ،آب و هــوا و ابتــا

عــدم توســعه مناســب سیســتم پســتانی و کمبــود

همــکاران  .)1999در ایســتگاه اصــاح نــژاد حســین

آغــوز و شــیر مــی باشــد (کاریســمیادو و همــکاران

حــدود زیــادی بــه مراتــع و پــس چــر مزارع کشــت

هــای ســلنیوم ،ویتامیــن  Eو اســید چــرب بــه

در ســال هــای مختلــف بســته بــه وضعیــت آب
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و همــکاران ( )2012نیــز اثــر ســال بــر صفــات

و همــکاران  .)2009همچنیــن مــی تــوان بــرای

اهمیــت بســیار زیــاد محاســبه نــرخ بقــا بــره

معنــی دار گــزارش شــده اســت .همچنیــن ،بررســی

شــوند و مــادران آن هــا ،مراقبــت هــای ویــژه ای

بــره هــا بــا هــدف افزایــش تعــداد بــره هــای از

فصــل زایــش بــه دنیــا آمــده انــد دارای طــول

و همــکاران ( ،)2000بعــد از تولــد نیــز مــی تــوان بــا

ســودآوری اقتصــای گلــه داران و افزایــش راندمــان

 2و  .)3دلیــل احتمالــی ایــن مســأله مدیریــت

بــره هــای ضعیــف ،بــی مــادر یــا رهــا شــده بــه

35

دلیــل بقــاء ،هــدف اصلــی بســیاری از مطالعــات و

و یــا ایــن کــه در فصــل جفــت گیــری ،میــش

صــورت نوبتــی در بــره هــای دوقلــو ،بررســی نحــوه

هــای پیشــرفته و وســیع کشــاورزی و دامپــروری

دیرتــر آبســتن مــی شــوند .ایــن میــش هــا هنــگام

ســاعت کــه اگــر مشــاهده شــده میــش بــره را پــس

بــر طــول عمــر و زنــده مانــی بــره هــا از تولــد تــا

مادرانــه در آن هــا نامطلــوب اســت و زمــان کمتــری

ســال تولــد ،فصــل زایــش ،نــوع تولــد ،جنــس

رابطــه بیــن آن هــا و بــره شــان ضعیــف اســت تــا

مشــاهده شــد(جدول .)6
بحث

مانــدگاری بــره تــا زمــان عرضــه بــه بــازار یکــی از

اســت و تأثیــر آن بــر طــول عمــر و زنــده مانــی

(فالشــینگ) قبــل از دوره جفــت گیــری مــی تــوان

در مطالعــه وطــن خــواه و طالبــی ( )2009و برازنــده

وضعیــت بدنــی میــش هــا را بهبــود بخشــید (هچــر

طــول عمــر و مانــدگاری بــره هــا تــا یــک ســالگی

بــره هایــی کــه در مــاه آخــر زایــش متولــد مــی

هــا و تــاش در جهــت افزایــش زنــده مانــی

هــا نشــان دادنــد کــه بــره هایــی کــه در انتهــای

در نظــر گرفــت .بنــا بــه پیشــنهاد موکاســا موگــروا

شــیر گرفتــه و قابــل پــروار ،در راســتای افزایــش

عمــر و زنــده مانــی کمتــری مــی باشــند (جــداول

تدابیــری وزن را بهبــود داد .مثــل معرفــی کــردن

صنعــت پــرورش گوســفند مــی باشــد .بــه همیــن

ضعیــف زایــش هــا در اواخــر فصــل زایــش اســت

میــش هــای دیگــر ،اجــازه تغذیــه از شــیر مــادر بــه

تحقیقــات بــه ویــژه در کشــورهای دارای سیســتم

هایــی کــه از نظــر وضعیــت بدنــی ضعیــف هســتند

ارتبــاط مــادر بــا بــره بــه ویــژه در بــدو تولــد تــا 24

مــی باشــد .بررســی عوامــل غیــر ژنتیکــی مؤثــر

زایمــان نیــز ضعیــف هســتند و کیفیــت رفتارهــای

مــی زنــد ،بــره نزدیــک مــادر نگــه داشــته شــود.

یــک ســالگی نشــان دادنــد کــه اثــر عوامــل ثابــت

را بــه لیســیدن بــره بــدو تولــد مــی گذراننــد و

مقایســه زنــده مانــی و طــول عمــر بــره هــای تــک

مهمتریــن فاکتورهــای اقتصــادی پــرورش گوســفند

بــه شــمار مــی آیــد.

قلــو بــا دوقلــو نشــان داد کــه بــره هــای تــک قلــو

G A V D A R A N

آبســتنی ،باعــث بهبــود زنــده مانــی بــره شــده
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ژنتیــک افزایشــی حیــوان شــامل ژنتیــک مــادری

بــرای بــرآورد مولفــه هــای واریانــس و پارامترهــای

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

دارای طــول عمــر و زنــده مانــی بیشــتری نســبت

پســتانی جهــت تولیــد شــیر بــه میــزان الزم جهــت

بــره هایــی کــه بــه صــورت دوقلــو بــه دنیــا مــی

همچنیــن یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر زنــده
مانــی بــره هــا ،احتمــاالً وقــوع ســخت زایــی مــی

بیشــتری در معــرض مــرگ بــر اثــر ابتــا بــه

کــم تحــرک و میــش هــای جــوان بــروز مــی کنــد

بــه دوقلوهــا مــی باشــند (جــدول  2و )3

آینــد بــه علــت کمبودهــای دوران جنینــی و ذخایــر

بدنــی کــم (آومــوآ و همــکاران  )1999بــه میــزان
تــب ،ذات الریــه و ســایر بیمــاری هــا قــرار دارنــد.
افــزون بــر آن ،اثــرات مــادری مؤثــر بــر بقــاء بــره

هــا در دوقلوهــا دچــار اختــال مــی شــود چــون

میــش ممکــن اســت بــرای رســیدگی بــه همــه
بــره هــا بــا کمبــود زمــان مواجــه شــود (احمــد و
همــکاران.)2010

همچنیــن ،بــره هــای دوقلــو بــه علــت محــدود
بــودن شــیر تولیــدی توســط مــادر ،بــه علــت
فقــدان توانایــی ژنتیکــی تولیــد شــیر زیــاد و یــا
عوامــل محیطــی محــدود کننــده مصــرف مــواد

مغــذی ،مــرگ و میــر بیشــتری دارنــد (اســنودر و

نایــت  ،1995اســنودر و همــکاران .)2001

میــزان مــرگ و میــر بــره هــای نــر از بــره هــای
مــاده بیشــتر بــوده و دارای طــول عمــر کمتــری

مــی باشــند (جــداول  2و  .)3میــزان بیشــتر مــرگ

و میــر در نرهــا ممکــن اســت بــه علــت عوامــل
تعییــن کننــده وابســته بــه جنــس باشــد (مانــدال
و همــکاران .)2007

بــا بررســی نتایــج مشــخص گردیــد ســن مــادر

عامــل مؤثــر و معنــی داری در طــول عمــر و

مانــدگاری بــره هــا مــی باشــد (جــداول  2و  )3و
باالتریــن میــزان مانــدگاری بــره هــا متعلــق بــه
بــره هــای بــا مــادران شــکم ســوم و باالتــر و

کمتریــن میــزان مانــدگاری بــره هــا در بــره هــای
بــا مــادران شــکم اول و دوم مــی باشــد کــه احتمــاالً
بــه خاطــر عــدم رشــد کامــل سیســتم پســتای و
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در زایــش اول و دوم و کــم بــودن حــس مــادری

بــه طــور کامــل و همچنیــن نبــود ظرفیــت کامــل

باشــد کــه عمومــ ًا بیشــتر در میــش هــای چــاق و
کــه بــا افزایش ســن مــادر و رشــد و تکامل سیســتم

تولیــد مثلــی از جملــه رحــم ،لگــن و پســتان هــا و
کســب تجربــه کافــی و تقویــت حــس مــادری در

مراقبــت و نگهــداری بــره ،میــزان مانــدگاری بــره
هــا بــا افزایــش ســن مــادر افزایــش مــی یابــد.
ســاواال و همــکاران ( )2007و ســوتی و همــکاران
( )2001در مطالعاتــی جداگانــه اثــر ســن مــادر بــر

زنــده مانــی بــره هــا را مــورد بررســی قــرار داده

و گــزارش نمودنــد ،افزایــش ســن مــادر موجــب
بهبــود نــرخ زنــده مانــی بــره هــا مــی شــود کــه
بــا نتایــج ایــن تحقیــق مطابقــت دارد.

رابطــه خطــی و درجــه دوم معنــی داری بیــن

وزن تولــد و طــول عمــر و زنــده مانــی بــره هــا از

تولــد تــا یــک ســالگی مشــاهده شــد (جــداول 2
و  .) 3هچــر و همــکاران ( )2009در پژوهشــی رابطــه

مانــدگاری بــره بــا وزن تولــد بــره را مــورد ارزیابــی
قــرار دادنــد و همبســتگی قابــل توجهــی بیــن وزن
تولــد و بقــاء بــره را گــزارش نمودنــد.

بــره هــای بــا وزن تولد بیشــتر و ســنگین تــر دارای

قــدرت بدنــی بیشــتری مــی باشــند کــه خیلــی
ســریع تــر شــروع بــه مکیــدن شــیر از پســتان

نمــوده و در نتیجــه آغــوز بیشــتری در ابتــدای
زمــان تولــد دریافــت کــرده و از طرفــی میــش را

نیــز جهــت تولیــد شــیر بیشــتر تحریــک مــی
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

(دایــر و لورنــس  )2005و ذخیــره چربــی (ورمــول

و مورنــت  )1986و پاییــن بــودن درجــه حــرارت
مقعــدی (میلــر و همــکاران  )2010مواجــه هســتند.
ایــن بــره هــا بــه علــت قــدرت بدنــی و ذخایــر

چربــی کمــی کــه دارنــد ایســتادن و حرکــت بــه
ســمت مــادر و مکیــدن پســتان برایشــان مشــکل
اســت و بــا محرومیــت از مراقبــت هــای مــادر نیــز

مواجــه خواهنــد بــود ،زیــرا فعالیــت بــره بعــد از
تولــد بــر میــزان توجــه و مراقبــت مــادر اثرگــذار
اســت (دایــر  .)2003بــه علــت تأخیــر در دریافــت
آغــوز (چنیتــر و همــکاران  )2011و در نتیجــه پاییــن

بــودن ســطح ایمونوگلوبولیــن هــای خــون توانایــی
ایــن بــره هــا بــرای مقابلــه بــا شــرایط دشــوار

محیــط بــدو تولــد و بیمــاری هــای احتمالــی نیــز
کــم اســت بنابرایــن مــرگ و میــر بــره هــای بــا وزن

تولــد پاییــن افزایــش مــی یابــد.

شــاید یکــی از دالیــل مشــاهده رابطــه درجــه دو

بــرای وزن بــدن بــا زنــده مانــی بخصــوص بعــد از

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
گیاهــی مراتــع و یــا پــس پــر محصــوالت زراعــی،
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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36

دســتگاه تولیــد مثلــی میــش هــای بــا ســن کمتــر

تغذیــه بــره مــی باشــد.

عمدتـ ًا بــا مشــکالت مقــدار کــم هورمــون تیروئیــد

منابع

ـی
ـدات دامـ
ـور تولیـ
ـاون امـ
معـ
وزارت جهــاد کشــاورزی :
حکیــم مهــر  -معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت
جهــاد کشــاورزی گفــت :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.
بــه گــزارش حکیــم مهــر به نقــل از تســنیم« ،حســن

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
اثــر بخــش باشــد بــه طــور مثــال در بخــش طیــور بــا برخــی شــاخص هــا مــی توانیــم ضریــب

تبدیــل غذایــی را از دو بــه  ۱.۷برســانیم.

بــه گفتــه وی ،در برخــی کشــورها ضریــب تبدیــل غذایــی  ۱.۳و  ۱.۴اســت و برخــی کشــورها

رکنــی» در نشســت اعضــای کمیســیون کشــاورزی

توانســتند در وزن پاییــن تــری مــرغ را پــرورش دهنــد.

مجلــس بــا اعضــای هیــات مدیــره اتحادیــه

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دســتگاه و ماشــین آالت صنعــت خــوراک دام و طیــور بــه روز نیســت

کارخانجــات خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان دربــاره

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

تاثیــر خــوراک آمــاده دام و طیــور در بهبــود ضریــب

بــه بهــره بــرداری برســند.

غذایــی و کاهــش هزینــه هــای تولیــد اظهار کــرد :در

وی اضافــه کــرد :در گذشــته مجوز صــدور کارخانجــات توســط ادارات کل صنعــت ،معــدن و تجارت و
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اســتان هــا کارخانجــات تولیــد کننــده خــوراک دام ،

جهــاد کشــاورزی اســتان هــا صــادر مــی شــد و بــه نظــر مــی رســد کــه احتمــاال برخــی از اســتان

طیــور و آبزیــان نیــاز بــه مــواد اولیــه دارنــد کــه مــا

مهــم ایــن بــود کــه اتفــاق بیفتــد.

بــرای ارایــه خدمــات بهتــر بــه تولیدکننــدگان ســعی
داریــم بــا تصویــب در هیــات مدیــره نیــاز اســتان
هــا را از طریــق شــرکت پشــتیانی امــور دام برطــرف
کنیــم.
وی دربــاره طــرح اتحادیــه تولیــد کنندگان خــورراک
دام مبنــی بــر در اختیــار قــرار نــدادن نهــاده هــا
بــه صــورت خــام بــه پــرورش دهنــدگان گفــت :ایــن
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دهنــدگان حضــور داشــته باشــند ،بررســی شــود و
نمــی تــوان یکطرفــه بــه ایــن موضــوع نــگاه کــرد
زیــرا ممکــن اســت مشــکالتی را بــرای پــرورش
دهنــدگان ایجــاد کنــد.

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

شو د .

موافق حضور واحدهای تولیدی غیرمجاز خوراک دام نیستیم
وی دربــاره واحدهــای تولیــدی خــوراک دام غیرمجــاز گفــت :مــا با وجــود واحدهــای تولیــدی غیرمجاز
خــوراک دام و طیــور و آبزیــان موافــق نیســتیم امــا ایــن موضوعــی نیســت کــه از عهــده اداره کل
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
دامپزشــکی کشــور دانســت و گفــت :موضــوع واحدهــای غیرمجــاز بایــد متناســب بــا شــرایط هــر
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.

مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه ســازمان
دامپزشــکی کشــور گفــت ۷۰۰ :ناظــر ذبــح شــرعی
عهــده دار نظــارت شــرعی بــر کشــتارگاههای دام
و طیــور کشــور هســتند .بــه گــزارش خبرگــزاری
صــدا و ســیما اردبیــل /مســئول حــوزه نمایندگــی
ولــی فقیــه ســازمان دامپزشــکی کشــور گفــت:
 ۷۰۰ناظــر ذبــح شــرعی عهــده دار نظــارت
شــرعی بــر کشــتارگاههای دام و طیــور کشــور
هســتند .حجــت االســام و المســلمین کالنتــری
در نشســت بــا ناظــران ذبــح شــرعی و بهداشــتی
در اردبیــل ،بــا بیــان اینکــه در  ۱۳کشــتارگاه دام
و طیــور اســتان اردبیــل ناظــران ذبــح شــرعی
مســتقر هســتند و از ابتــدا تــا انتهــای کشــتار
نظــارت شــرعی انجــام مــی گیــرد افــزود :تمامــی
ایــن ناظــران بهداشــتی در دوره هــای آموزشــی
و تخصصــی نظــارت شــرعی شــرکت کــرده و بــا
اشــراف کامــل بــه مــوارد نظــارت تمامــی موازیــن
شــرعی را بــا جدیــت رعایــت مــی کننــد .وی
تقویــت برنامــه نظــارت شــرعی مراکــز مشــمول
قانــون بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی ناظــران
شــرعی و رســیدگی بــه امــورات ناظــران مســتقر،
اعطــاء کــد نظــارت شــرعی بــه مراکــز مشــمول
قانــون و پیگیــری اســتاندارد حــال بــه ایــن
مراکــز و تدویــن ســامانه ناظریــن و ذابحیــن
شــرعی در سراســر کشــور را از اهــم برنامــه هــای
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه ســازمان دامپزشــکی
کشــور بیــان کــرد .وی بــا اشــاره بــه ارتبــاط
نظــارت بهداشــتی و شــرعی گفــت :در واقــع
ارتبــاط بیــن نظــارت بهداشــتی و شــرعی الزم
و ملــزوم بــودن اســت و حکــم مکمــل یکدیگــر
را دارنــد و وظایــف ناظــران بهداشــتی و ناظــران
شــرعی مقــوم هــم اســت و اگــر محصولــی
اشــکال شــرعی داشــته باشــد قابــل اســتفاده
نبــوده و اگــر مشــکل بهداشــتی داشــته باشــد
بــاز هــم قابــل اســتفاده نیســت.

گردهمایــی مســئولین ادارات تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی شهرســتانهای خراســان رضــوی
بــا محوریــت دام ســبک بــا حضــور رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی  ،جانشــین
معاونــت تولیــدات دامــی و مدیــر امــور دام اســتان روز ســه شــنبه  ۳۱تیرمــاه در محــل اتــاق جلســات
برگــزار شــد.
در ایــن جلســه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی طــی ســخنانی اظهــار د اشــت :در
طــی دوران بعــد از انقــاب  ،عــاوه بــر مســائل کالن اقتصــادی ،ســبک مدیریــت  ،روســتا هــا رابــه
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  ۵۳در صــد درآمــد آن
خانــوار حــذف شــده یــا اینکــه  ۵۳در 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  ۰۷درصــد 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 ،ســامت 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  ۶۳درصــد از در
آمــد بخــش کشــاورزی اســتان مربــوط بــه دامپــروری اســت  ۳۱/۴،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  ۰۳در صــد از تولیــد شــیر اســتان در ایــن واحــد هــا
تولیــد می شــود.

43
G A V D A R A N

موضــوع بایــد در شــرایطی کــه تشــکل ها و پــرورش

هــا ســلیقه ای عمــل مــی کردنــد و اهمیتــی نداشــت کــه ایــن مجــوز کجــا صــادر مــی شــود بلکــه

سازمان دامپزشکی کشور گفت :

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:
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ضــرب تبدیــل پــرورش طیــور بــا میکــس خــوراک بــا
بیــل بهبــود نمییابــد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

پرداخــت  ۴۴۴میلیــارد ریــال
ـد
ـه واحـ
ـد بـ
ـق تولیـ
ـهیالت رونـ
تسـ
هــای دامپــروری خراســان رضوی

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی خراســان رضــوی بابیــان ایــن مطلــب
اظهارداشــت :اعطــای تســهیالت تحــت عنــوان”

رونــق تولیــد در واحدهــای تولیــدی دامپــروری ” از

ســر گرفتــه شــد.

ســید جعفــر حاجــی مجتهــد افــزود :واجدیــن
شــرایط و متقاضیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه

ســایت بهیــن یــاب نســیت بــه ثبــت نــام و ارائــه

مــدارک مثبتــه اقــدام و از طریــق جهــاد کشــاورزی

شهرســتانهای خراســان رضــوی امــور مربــوط
به”معرفــی بــه بانــک هــا و ادامــه رونــد کار” را

پیگیــری نماینــد.

وی ادامــه داد :در ســال گذشــته و در اولیــن مرحلــه
از اعطــای تســهیالت مذکــور ازمجمــوع یکهــزارو

 ۲۴۸طــرح ثبــت نامــی در حوزه کشــاورزی اســتان،

تعــداد  ۸۳۴طــرح دامپــروری بــه مبلــغ یکهــزارو

 ۳۲۷میلیــارد ریــال مصــوب گردیــد.

ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد  :طــرح هــای

تصویبــی شــامل طرحهــای پــرورش گاوشــیری ،
پرواربنــدی دام ســبک وســنگین  ،پــرورش طیــور

ـز رتبه
ـت قرمـ
ـزار تن گوشـ
ـش از  ۳۷هـ
ـوی باتولیدبیـ
ـان رضـ
خراسـ
ـت
ـور داراسـ
ـطح کشـ
ـد این محصول را در سـ
اول تولیـ
در حاشــیه افتتــاح ایــن نمایشــگاه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی

طــی ســخنانی اظهــار داشــت :ایــن اســتان بــا تولیــد بالــغ بــر یــک میلیــون و  ۰۰۲هــزار

تــن انــواع محصــوالت دام و طیــور و بــا کســب رتبههــای برتــر در ســطح کشــور ،یکــی
از قطبهــای اصلــی پــرورش دام و طیــور محســوبمیشــود.

مجتبــی مزروعــی افــزود :خراســان رضــوی باتولیدبیــش از  ۳۷هــزار 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  ۳۵۱هــزار تــن گوشــت مــرغ و تولیــد حــدود ۰۵۹
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  ۰۰۱هــزار راس دام  ،چهــل هــزار تــن تخــم مــرغ و یکهزارو

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد

رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی ادامــه داد :ســیزدهمین دوره نمایشــگاه

تولیــدات دامــی بــوده اســت.
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کشــاورزی خراســان رضــوی خاطــر نشــان کــرد:

تــا تاریــخ  ۸مــرداد  ۹۶تعــداد ۲۰۳طــرح بــه

مبلــغ  ۴۴۴میلیــارد ریــال بــا عاملیــت بانکهــای

کشــاورزی ،رفــاه کارگــران ،ســپه ،ســینا ،ملــت

و ملــی عقدقراردادشــده و بــه بهــره بــرداران

دام ،طیــور و آبزیــان بــا فضایــی بالــغ بــر  ۲۱هــزار متــر مربــع و شــرکت  ۲۲اتحادیــه و
تشــکلهای فعــال مرتبــط بــا بخــش دام طیــور اســتان در حالــی برگــزار مــی شــود کــه

اعــام حضــور  ۰۰۱شــرکت خصوصــی داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه را میتــوان یکــی

بخــش دامپــروری پرداخــت گردیــده اســت کــه

از بزرگتریــن رویــداد هــای ایــن دوره از برگــزاری نمایشــگاهها دانســت،

 ۲۴۲میلیــارد ریــال بیشــترین میــزان پرداختــی را

مجتبــی مزروعــی در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص خســارتهای وارد شــده

بانــک کشــاورزی بــا تعــداد  ۱۰۷طــرح بــه مبلــغ

بخوداختصــاص داده و پــس ازآن بانکهــای ملــی و
ملــت در رتبــه هــای بعــدی قراردارنــد.

در واحدهــای تولیــدی نیمــه فعــال و غیرفعــال و

از تســهیالت مذکــور بــا هــدف کمــک بــه رونــق

همچنیــن کمــک بــه توســعه و بهبــود بهــره وری
تولیــد در گوشــت قرمــز ،عســل و نوغانداری و ســایر

تولیــدات در خراســان رضــوی از مــورخ  ۵مــرداد ماه

شــروع شــده و امیــد اســت باهمــکاری بانکهــای
عامــل بتــوان گامــی مفیــد در جهــت جــذب بهینــه

تســهیالت و کمــک بــه بخــش تولیــد برداشــت.

خواســت کردیــم تــا مــدت  ۵ســال کشــت شــالی در اســتان ادامــه یابــد و مــزارع آن نیز
تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیــرد

مهنــدس حاجیمجتهــد گفــت :ایــن زنجیــره

در راســتایاهداف اقتصــاد مقاومتیبــوده کــه
دارایمزایایمتعــدد از جملهافزایــش تولیــد وکاهــش

هزینههــا

میباشــد.

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان
جهادکشــاورزی خراســان رضــوی افــزود :واحدهــای
تولیــد کننــده شــیر و گوشــت قرمــز بــه عنــوان

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
خــوراک دام ،مراکــز جمــع آوری شــیر ،کارخانجــات

لبنــی ،کشــتارگاه هــا ،مراکــز بســته بنــدی گوشــت

و واحدهــای عرضــه محصــوالت تولیــد شــده ،بعنــوان

جانبــی خــوراک دام طیــور و آبزیــان ایــران (فیداکســپو) بــا بیــان اینکــه در کشــور بیــش از  ۶۵۰واحــد
تولیــد کننــده خــوراک دام داریــم ،اظهــار داشــت :ایــن واحدهــا قریــب بــه  ۸.۵میلیــون تــن خــوراک دام
در کشــور تولیــد مــی کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت واحدهــای خــوراک دام موجــود در کشــور  ۱۹-۱۸میلیــون تــن اســت اضافــه
کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر ایــن واحدهــا حــدود  ۱۰میلیــون تــن از ظرفیــت خــود را

پوشــش مــی دهنــد و باقــی ظرفیــت آنهــا بالاســتفاده مانــده اســت کــه بایــد فکــری بــرای آنهــا بکنیــم.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال  ۹۰نزدیــک  ۲۶هــزار دالر صــادرات مــواد
خوراکــی در حــوزه دام و طیــور بــوده اســت تصریــح کــرد :امــروز ایــن عــدد بــه حــدود  ۷۵میلیــون 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.

ســایر حلقــه هــا بــا ظرفیــت هــای متفــاوت تشــکیل

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از دوره برجــام گــروه هــای مختلفــی از کشــورهای خارجــی بــه ایــران آمدنــد

وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل عــدم ارتبــاط بیــن

گوشــت مــرغ در کشــور تولیــد مــی شــود و پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه ســاالنه  ۲۰۰هــزار تــن از ایــن

هــر یــک از اجــزای حلقــه صرفــ ًا بــه دنبــال ســود

مــرغ از کشــور صــادر شــود.

شــده و فعالیــت مــی نماینــد.

حلقــه هــای زنجیــره تولیــد تــا عرضــه محصــول ،

و منفعــت واحــد خــود مــی باشــند ،تصریــح کــرد:

بــه مــرور زمــان ،بــازار واســطه گــری و داللــی رونــق
گرفتــه و فاصلــه میــان تولیــد تــا عرضــه محصــول

طوالنــی شــده و قیمــت نهائــی بــرای مصــرف کننــده
افزایــش مــی یابــد کــه بدیــن منظــور و در راســتای

اهــداف ســازمانی ،معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی

و روابــط خوبــی در ایــن دوره ایجــاد شــده اســت خاطرنشــان کــرد :قریــب بــه دو میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن
کاال از کشــور صــادر شــود ضمــن اینکــه پیــش بینــی شــده در برنامــه ششــم توســعه  ۲۰۰هــزار تــن تخــم

رکنــی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی شــده امســال تولیــد لبنیــات از مــرز  ۱۰میلیــون تــن عبــور کنــد

گفــت :رونــد صــادرات ایــن محصــوالت در چهارماهــه اول امســال بســیار مطلــوب بــوده اســت بــه طــوری
کــه در ایــن مــدت  ۴۰۴هــزار تــن لبنیــات از کشــور صــادر شــده ،ضمــن اینکــه مــا در چهارماهــه امســال

بیــش از  ۲۰فــرآورده لبنــی را بــه  ۳۰کشــور دنیــا صــادر کــرده ایــم.

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

در ســال جــاری تشــکیل زنجیــره هــای تولیــد شــیر

از کشــور صــادر شــود.

ســطح اســتان قــرارداده اســت.

بــه گفتــه وی پیــش بینــی شــده در افــق برنامــه اقتصــاد مقاومتــی ســرانه تولیــد شــیر کــه در حــال حاضــر

وگوشــت قرمــز را از برنامــه هــای اصلــی خــود در

ایــن مقــام مســئول گفــت :طبــق برنامــه ،کلیــه

بیــن  ۱۱۰تــا  ۱۲۰کیلوگــرم اســت بــه بــاالی  ۱۵۰کیلوگــرم برســد.

شهرســتان هــای اســتان موظفنــد ،نســبت بــه

رکنــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره افزایــش  ۴۰درصــدی قیمــت تخــم مــرغ در بــازار اظهــار داشــت :در

ورود بــه زنجیــره هــای تولیــد را دارنــد ،اقــدام نمایند.

و قیمــت جهانــی بــوده یــا حداقــل بــه همیــن حــدود مــی رســیده اســت .امــا امســال بــرای اولیــن بــار

تعاونــی هــای مرتبــط بــه عنــوان واحدهــای یکپارچــه

نکشــید و تنهــا  ۱۰روز اتفــاق افتــاد کــه علــت آن نیــز مواجهــه کشــور بــا بیمــاری آنفوالنــزا و خســارتی

شناســایی و توجیــه حلقــه هــای مرتبــط کــه قابلیــت

چهــار ســال گذشــته قیمــت تخــم مــرغ یــا همیشــه کمتــر از قیمــت تمــام شــده بــرای تولیــد کننــدگان

حاجــی مجتهــد بــا تاکیــد براینکــه اتحادیــه هــا و

مــا شــاهد تنــش قیمتــی در بــازار ایــن محصــول بودیــم کــه البتــه ایــن تنــش نیــز مــدت زیــادی طــول

کننــده  ،مــی تواننــد نقــش مهمــی در تشــکیل،

ســازماندهی ومدیریــت زنجیــره هــای تولیدداشــته

باشــند ،ابــراز امیــدواری نمــود :بــا تحقــق شــکلگیری
زنجیــره هــای تولیــدات دامــی ،شــاهد تولیــدی بــا

کیفیــت و بهــرهوری بــاال ،حــذف واســطهها ،کاهــش

قیمــت تمــام شــده وثبــات پایــدار قیمــت هــا و
تعــادل بــازار باشــیم.

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  ۴۵۰۰تومــان 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.
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ســید جعفــر حاجــی مجتهــد گفــت :خوشــبختانه

در ســال جــاری نیــز ثبــت نــام بــرای اســتفاده

ســیل اخیــر بــه شــالیزارهای برنــج اســتان بیــان کــرد :از وزیــر جهــاد کشــاورزی در

شــیر وگوشــت قرمــز
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وســایرماکیان و ســایر طــرح هــای مرتبــط بــا

 ۰۰۵تــن شــیر خشــک از ایــن اســتان بــه کشــور هــای دیگــر صادر شــده اســت.
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ـی تولیـ
ـش بینـ
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