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ــه  ــرآوری دان ــف ف ــهای مختل ــرات روش - اث

ــر عملکــرد، الگــوی اســیدهای چــرب  ــان ب کت

شــیر و قابلیــت هضــم ظاهــری مــواد مغــذی در 

ــیرده ــای ش گاوه

- اثــرات جایگزینــی جــو بــا انــواع ذرت 

ــر شــکمبه  ــر عملکــرد، تخمی ــرآوری شــده ب ف

ــر ــای ن ــره ه ــودآوری در ب ای و س

- تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای 

هلشتاین ایران

- بررســی ســازه هــای مؤثــر بــر حــذف 

بقــاء در گاوهــای  تابــع توزیــع  و تعییــن 

ایــران هلشــتاین 

-هموستازی بدن شتر در شرایط گرما

- اخبار
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جناب آقای دکتر شیرزاد 

ــد  ــل جدی ــر عام ــوان مدی ــه عن ــی را ب ــرت عال ــته ی حض ــاب شایس ــش انتص ــرت بخ ــد مس نوی

ــان  ــزد من ــم. از درگاه ای ســازمان  تعــاون روســتایی کشــور  تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایی

مزیــد توفیقــات بــرای خدمتــی سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی در جهــت رشــد 

ــم. ــالت داری ــامی مس ــران اس ــکوفایی ای و ش

جناب آقای دکتر مرتضی رضایی

با کمال مسرت و افتخار انتصاب جنابعالی به  عنوان معاون وزیر  جهاد کشاورزی 

در امور دام   را تبریک عرض می نمائیم . امید است در سایه الطاف الهی در 

پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و جامعه .  موفق و 

سربلند باشید.

اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی
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چکیده
 زمینــه مطالعاتــی: بهبــود الگــوی اســیدهای چــرب شــیر در ســال هــای اخیــر مــورد توجــه بســیاری از محقیقیــن قــرار گرفتــه 

اســت. 

هــدف: جهــت بررســی تاثیــر روش هــای مختلــف فــرآوری دانــه كتــان بــر تولیــد و تركیــب شــیر و الگــوی اســیدهای چــرب شــیر، 
دوازده راس گاو شــیرده هلشــتاین بــا چهــار جیــردی آزمایشــی شــامل ۱( جیــره بــدون دانــه كتــان )شــاهد(، 2( دانــه كتــان فــرآوری 

نشــده، 3( دانــه كتــان تفــت شــده و غلطــک شــده و 4( دانــه كتــان اكســترود شــده تغذیــه شــدند. 

روش كار: دانــه كتــان در دمــای ۱40 الــی ۱45 درجــه ســانتیگراد اكســترود و تفــت داده شــد. ســپس دانــه هــای تفــت شــده غلطــک 
زده شــدند. 

نتایــج: جیــره هــای آزمایشــی تاثیــر معنــی داری بــر میــزان تولیــد شــیر و مــاده خشــک مصرفــی نداشــتند. درصــد چربــی شــیر 
ــه كتــان اكســترود شــده كاهــش یافــت(p<0/05)   غلظــت اســید لینولئیــک  ــا جیــره هــای حــاوی دان در گاوهــای تغذیــه شــده ب

اثرات روشهای مختلف فرآوری دانه کتان بر عملکرد، الگوی 

اسیدهای چرب شیر و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در 

گاوهای شیرده
سامان لشکری، عثمان عزیزی و حسین جهانی عزیزآبادی

دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان 
 به ترتیب دانشیار و استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان 

ــیر  ــک ش ــید لینولئی ــزدوج (cis-9,trans-11)و اس م
ــر  ــان باالت ــه كت ــا دان ــده ب ــه ش ــای تغذی در كاره
ــود  ــاهد ب ــره ش ــا جی ــده ب ــه ش ــای تغذی از كاره
(p<0/05)  بیشــترین غلظــت اســید لینولنیــک 

شــیر در گاوهــای تغذیــه شــده بــا جیرهــای حــاوی 
ــه تفــت شــده و  ــرآوری نشــده و دان ــه كتــان ف دان
ــت  ــد (p<0/05)  قابلی ــاهده ش ــده مش ــک ش غلط
هضــم الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و الیــاف 
ــه  ــای تغذی ــیدی در گاوه ــوینده اس ــول در ش نامحل
(p<0/05) ــود ــترین ب ــاهد بیش ــره ش ــا جی ــده ب ش

ــق  ــل از تحقی ــج حاص ــی: نتای ــری نهای ــه گی  نتیج
حاضــر نشــان داد كــه دانــه كتــان تفــت و غلطــک 
ــردی  ــی كارب ــوان روش ــه عن ــد ب ــی توان ــده م ش
ــیر،  ــرب ش ــیدهای چ ــوی اس ــود الگ ــت بهب جه
 (cis-9,trans-11) افزایــش اســید لینولئیــک مــزدوج
و اســید لینولنیــک، بــدون هیچگونــه تاثیــر منفــی 
بــر عملکــرد گاوهــای شــیری مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد. گی

ــرآوری،  ــهای ف ــان، روش ــه كت ــدی: دان واژگان كلی
ــیر ــرب ش ــیدهای چ ــوی اس ــرد و الگ عملک

مقدمه
ــب  ــی مناس ــع غذای ــک منب ــات ی ــیر و لبنی  ش
ــا  ــن ب ــامل پروتئی ــذي ش ــواد مغ ــن م ــرای تأمی ب
ــی مــی باشــد  ــواد معدن كیفیــت، ویتامیــن هــا و م
و تحقیقــات فراوانــی بــرای تغییــر و بهبــود تركیــب 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــیر ص ــی ش ــن و چرب پروتئی
ــود  ــات موج ــت تركیب ــف اهمی ــات مختل در مطالع
ــده  ــان داده ش ــان نش ــامتی انس ــر س ــیر ب در ش
اســت. از مــوارد بســیار مهمــی كــه امــروزه باعــث 
ــرف  ــا مص ــاط ب ــی در ارتب ــکار عموم ــی اف نگران
ــل  ــر قاب ــت، مقادی ــده اس ــی ش ــواد لبن ــیر و م ش
توجــه اســیدهای چــرب اشــباع در ایــن محصــوالت 
ــرب  ــیدهای چ ــکی 20۱۱(. اس ــد )درینوفس ــی باش م
ــای  ــاری ه ــروز بیم ــال ب ــد احتم ــی توانن ــباع م اش
قلبــی عروقــی را بــا ایجــاد صفحــه هایــی از جنــس 
چربــی در دیــواره رگ هــا افزایــش دهنــد. بســیاری 
از متخصصیــن تغذیــه بــر ایــن باورنــد كــه بایســتی 
اســیدهای چــرب غیــر اشــباع جانشــین اســیدهای 

ــت ۱۹۹۹(.  ــردد )ویلی ــیر گ ــباع در ش ــرب اش چ

كــه  فاكتورهایــی  تریــن  اصلــی  از  یکــی 
میــزان اســیدهای چــرب غیــر اشــباع شــیر 
ــرار  ــد تحــت تأثیــر ق نشــخواركنندگان را مــی توان

دهــد، تغذیــه مــی باشــد. چنانچــه محققیــن عنوان 
كــرده انــد اســتفاده از دانــه هــای روغنــی )از جملــه 
ــه  ــوال، گلرنــگ، ســویا، تخــم پنبــه و ســایر دان كان
ــی گاوهــای شــیرده  هــای روغنــی( در جیــره غذای
ســبب افزایــش میــزان امــگا-3 و اســید لینولئیــک 
ــکاران  ــر و هم ــد )گاس ــد ش ــیر خواه ــزدوج ش م
ــا  ــی و ب ــع اصل ــی از مناب ــان یک ــه كت 200۸(. دان
ارزش اســیدهای چــرب امــگا-3 )بطــور عمــده آلفــا 
ــکاران  ــت و هم ــد )رای ــی باش ــک م ــید لینولنی اس
ــای  ــه ه ــرف دان ــه مص ــه اینک ــه ب ــا توج ۱۹۹۸(. ب
ــانی  ــه انس ــان در تغذی ــه كت ــل دان ــی از قبی روغن
عمومیــت ندارنــد و شــیر بــه عنــوان یــک خــوراک 
مصرفــی بــه ســهولت و فراوانــی در تغذیــه انســانی 
ــی  ــه م ــرد، در نتیج ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
ــان  ــه كت ــه دان ــه هــای روغنــی از جمل ــوان از دان ت
ــش  ــور افزای ــه منظ ــیرده، ب ــای ش ــه گاوه در تغذی
تركیبــات بهبــود دهنــده ســامت انســانی اســتفاده 

ــود.  نم

ــیرده  ــای ش ــره گاوه ــه جی ــان ب ــه كت ــزودن دان اف
ــرب  ــیدهای چ ــزان اس ــش می ــد افزای ــی توان م
امــگا-3، افزایــش نســبت اســیدهای چــرب امــگا-
ــید  ــطح اس ــش س ــن افزای ــگا-6 و همچنی ــه ام 3 ب
لینولئیــک مــزدوج را در پــی داشــته باشــد. از نکات 
ــی از  ــای روغن ــه ه ــتفاده از دان ــل در اس ــل تام قاب
جملــه دانــه كتــان بــه عنــوان یــک منبــع سرشــار 
ــه  ــت ك ــن اس ــگا-3، ای ــرب ام ــیدهای چ از اس
مقادیــر قابــل توجهــی از اســید لینولنیــک در دانــه 
ــکمبه  ــای ش ــم ه ــیله میکروارگانیس ــان بوس كت
دچــار بیــو هیدروژناســیون شــده و در نتیجــه ایــن 
ــرب  ــیدهای چ ــر از ۱٪ كل اس ــرب كمت ــید چ اس
ــه  ــه دان ــد، در صورتیک ــی ده ــکیل م ــیر را  تش ش
كتــان از طریــق كانــوالی روده ای در روده قــرار داده 
شــود، ایــن میــزان بــه  ۱4  ٪ كل اســیدهای چــرب 
ــکاران 2002(. از  ــت و هم ــد )پتی ــی یاب ــش م افزای
دیگــر اثــرات مخــرب بیوهیدروژناســیون اســیدهای 
چــرب در شــکمبه، افزایــش اســیدهای چــرب 
ناشــی از بیوهیدورژناســیون ناقــص در شــکمبه مــی 
باشــد كــه از جملــه ی آنهــا مــی تــوان بــه افزایــش 
اســیدهای چــرب ترانــس غیــر مــزدوج اشــاره كــرد 
ــش  ــر در كاه ــل موث ــی از عوام ــد یک ــی توان ــه م ك
چربــی شــیر هاوكینــز و همــکاران 20۱3( و افزایــش 
دهنــده عارضــه هــای قلبــی - عروقــی در مصــرف 
باشــد.   )20۱3 همــکاران  و  )طایــی  كننــدگان 

ــی  ــیل واقع ــه پتانس ــتیابی ب ــت دس ــن جه بنابرای
دانــه كتــان جهــت غنی ســازی شــیر بــا اســیدهای 
چــرب امــگا-3، محافظــت ایــن اســیدهای چــرب از 
ــروری  ــری ض ــی ام ــکمبه ای ــیون ش بیوهیدروژناس
مــی باشــد )كورتــس و همــکاران 20۱0(. همچنیــن از 
مــوارد بســیار مهــم در تغذیــه دانــه هــای روغنــی، 
ــباع  ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــی اس ــرات منف تاثی
ــش  ــا افزای ــد. ب ــی باش ــکمبه ای م ــر ش ــر تخمی ب
ــکمبه  ــباع در ش ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــطح اس س
ــای  ــروه ه ــد گ ــف رش ــر، توق ــال در تخمی اخت
ــش  ــت كاه ــا و در نهای ــم ه ــف میکروارگانیس مختل
ــز  ــود )جنکین ــی ش ــادث م ــکمبه ح ــم در ش هض
۱۹۹3(. یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر میــزان 
ــباع،  ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــی اس ــرات منف تاثی
ــباع از  ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــازی اس ــرخ آزادس ن
منابــع اســیدهای چــرب مــورد اســتفاده می باشــند. 
بــر همیــن اســاس پژوهشــگران مختلــف ســعی بــر 
ــی  ــای روغن ــه ه ــرآوری دان ــا ف ــه ب ــد ك ــن دارن ای
نــرخ و میــزان بیوهیدروژناســیون و همچنیــن نــرخ 
ــی  ــه ای ــه گون ــرب را ب ــیدهای چ ــازی اس آزاد س
تغییــر دهنــد كــه ایــن اثــرات مضــر حداقــل و یــا 
ــاختار  ــر س ــردد. تغیی ــع گ ــکان مرتف ــورت ام در ص
دانــه هــای روغنــی بواســطه اعمــال حــرارت، مــی 
توانــد بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای مهــم جهــت 
ــباع  ــرب غیراش ــیدهای چ ــازی اس ــش آزاد س كاه
ــترک  ــرد )اس ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــکمبه م در ش
و همــکاران 20۱۱(. در همیــن راســتا روش هــای 
ــه تفــت دادن میکرونیــزه  ــرآوری از جمل مختلــف ف
كــردن ، فلیــک كــردن یــا اكســترود كــردن مــورد 
ــکاران  ــر و هم ــد )گاس ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق اس
ــی  ــه، بررس ــن مطالع ــدف از ای ــن ه 200۸(. بنابرای
ــر  ــان ب ــه كت ــرآوری دان ــف ف ــر روش هــای مختل اث
ــیدهای  ــوی اس ــیر و الگ ــب ش ــیر، تركی ــد ش تولی

ــود. ــیرده ب ــای ش ــیر گاوه ــرب ش چ

مواد و روشها 

فرآوری دانه كتان 
در آزمایــش حاضــر روشــهای فــرآوری شــامل تفــت 
دادن و ســپس غلتــک زدن، اكســترود كــردن مــورد 
ــه  ــت دادن، دان ــت. در روش تف ــرار گرف ــتفاده ق اس
ــوای  ــیله ه ــور و بوس ــردان عب ــای گ ــل ه از تون
گــرم حــرارت داده شــد بطوریکــه دمــای محصــول 
ــراد  ــانتی گ ــه س ــدود ۱50- ۱65 درج ــی ح خروج

flaxseed

 Email : Azizi @ uok . ac . ir
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رســید. محصــول خروجــی مراحــل ســرد شــدن را 
ــک زده  ــده غلط ــت ش ــای تف ــه ه ــرد و دان ــی ك ط
ــته  ــه شکس ــواره دان ــه دی ــی ك ــه صورت ــدند ب ش
ــرد.  ــراوش نک ــرون ت ــه بی ــن آن ب ــا روغ ــد ام ش
ــان، از  ــه كت ــردن دان ــترود ك ــت اكس ــن جه همچنی
روش اكســترود خشــک در دمــای ۱50- ۱65 درجــه 

ــد. ــترود ش اكس

ــت  ــش و مدیری ــورد آزمای ــای م ــخصات گاوه مش
ــا  آنه

ــکم  ــد ش ــیرده چن ــتاین ش ــداد ۱2 راس گاو هلش تع
ــا  ــی( ب ــره آزمایش ــر جی ــرای ه ــرار ب ــش )3 تک زای
ــرار در  ــرح تک ــب ط ــد ***در قال ــن تولی میانگی
زمــان بــا 2 دوره 2۱ روزه اجــرا شــد كــه ۷ روز نهایی 
هــر دوره بــرای جمــع آوری داده هــا اختصــاص داده 
ــه  ــه مرتب ــه س ــی روزان ــای آزمایش ــره ه ــد. جی ش
ــتها  ــد اش ــوط و در ح ــا مخل ــره كام ــورت جی بص
بــه دام هــا عرضــه شــدند. خــوراک مصرفــی روزانــه 
ــه طــور دقیــق وزن و ثبــت گردیــد و در روز بعــد  ب
قبــل از خــوراک دهــی، باقــی مانــده خــوراک قبلــی 
جمــع آوری و بــه دقــت وزن گردیــد. گاوهــا در ســه 
ــت، در ســاعات 5، ۱3 و 2۱ شیردوشــی شــدند و  نوب
ــد.  ــه ثبــت گردی میــزان شــیر تولیــدی آنهــا روزان
ــادت  ــت ع ــش 20 روز جه ــروع آزمای ــل از ش قب
دهــی گاوهــای شــیرده بــه جایــگاه هــای انفــرادی و 
جیــره هــای آزمایشــی در نظــر گرفتــه شــد. جیــره 
هــای آزمایشــی و مــواد خوراكــی مــورد اســتفاده در 
راســتای اهــداف پژوهــش 4 جیــره آزمایشــی تهیــه 

و آمــاده شــد )جــدول شــماره ۱(: 

۱-جیره شاهد )بدون دانه كتان(

 2- جیــره حــاوی 5/5 درصــد دانــه كتــان فــرآوری 
نشــده

ــان تفــت  ــه كت  3- جیــره حــاوی 5 / 5 درصــد دان
و غلطــک شــده 

دانــه كتــان  / 5 درصــد  4- جیــره حــاوی 5 
شــده  اكســترود 

ــای  ــه ه ــاس توصی ــی براس ــای آزمایش ــره ه جی
ــه  ــکا )200۱( فرمول ــی آمری ــات مل ــن تحقیق انجم
شــدند. اقــام خواركــی و مــواد مغــذی جیــره هــای 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــدول ۱ گ ــی در ج آزمایش

 نمونــه بــرداری و انــدازه گیــری پارامترهــای مــورد 
نظــر در طــول دوره آزمایــش 

در پایــان هــر دوره آزمایــش، ۷ روز پایانــی دوره بــه 

ثبــت ركوردهــا و نمونــه بــرداری اختصــاص یافــت. 
در طــول ۷ روز پایانــی، تولیــد شــیر در هــر نوبــت 
ــار دوشــش در روز( ثبــت شــد  شیردوشــی )ســه ب
و در طــول ســه روز آخــر هــر دوره نیــز عــاوه بــر 
ركــورد بــرداری، نمونــه گیــری از شــیر در هــر نوبت 
ــا  ــیر ب ــای ش ــه ه ــت. نمون ــام گرف ــی انج شیردوش
هــم مخلــوط شــده و در نهایــت از شــیر تولیــدی در 
ظــرف جداگانــه بــه ترتیــب جهــت تعییــن پروفیــل 
ــه  ــیر نمون ــات ش ــن تركیب ــرب و تعیی ــیدهای چ اس
ــانتی  ــه س ــه در 20- درج ــد و بافاصل ــرداری ش ب
ــوز و  ــی، الكت ــر چرب ــد. مقادی ــره ش ــراد ذخی گ
 Funke ( پروتئیــن شــیر بــا دســتگاه میلکــو اســکن

ــماره ۱( ــدول ش ــد. ) ج ــن گردی Gerber( تعیی

نمونــه بــرداری از جیــره كامــا مخلــوط، باقیمانــده 
ــر  ــر ه ــوع در 5 روز آخ ــن مدف ــوراک و همچنی خ
ــار  ــوع چه ــای مدف ــه ه ــت. نمون ــورت گرف دوره ص
ــوم  ــق ركت ــی ازطری ــوراک ده ــس از خ ــاعت پ س
گرفتــه شــد. نمونــه هــا تــا زمــان انجــام آنالیــز در 
فریــزر در دمــای 2۱- درجــه ســانتی گــراد نگهداری 
ــه  ــیمیایی نمون ــات ش ــن تركیب ــت تعیی ــدند جه ش
هــای خــوراک و مدفــوع، ابتــدا نمونــه هــا در دمــای 
ــاعت در  ــدت ۷2 س ــه م ــراد ب ــانتی گ ــه س 60 درج
ــا  ــردن ب ــیاب ك ــس از آس ــک و پ ــل آون خش داخ
الــک بــا قطــر منافــذ ۱ میلــی متــر، طبــق روش های 
پیشــنهادی AOAC تعییــن شــدند. دیــواره ســلولی 
و دیــواره ســلولی بــدون همــی ســلولز، طبــق روش 
)ون سوســت و همــکاران )۱۹۹۱( انــدازه گیــری شــد.

 اندازه گیری قابلیت هضم ظاهری 
جهــت تعییــن قابلیــت هضــم ظاهــری مــواد 
ــدازه گیــری خاكســتر  مغــذی جیــره هــا از روش ان
ــی  ــانگر داخل ــوان نش ــه عن ــید ب ــول در اس نامحل
ــید در  ــول در اس ــتر نامحل ــد. خاكس ــتفاده ش اس
خــوراک و مدفــوع بــا اســتفاده از خاكســتر بدســت 
آمــده از خــوراک یــا مدفــوع و جوشــاندن در اســید 
ــن و  ــد )ون كویل ــن ش ــال تعیی ــک 2 نرم كلریدری
یانــگ ۱۹۹۷(. آنالیــز آمــاری داده هــای جمــع آوری 
شــده در قالــب داده هــای تکــرار شــونده در زمــان 
تجزیــه و تحلیــل گردیــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
ــه  ــا روی ــزار آمــاری SAS و ب ــرم اف ــا اســتفاده از ن ب
MIXEDانجــام گرفــت. مــدل آمــای مــورد اســتفاده 

ــود: ــه شــرح ذیــل ب ب

Yijk=µ+ti+δij+tk+εijk  

yijk = هر یک از مشاهدات 

µ = میانگین جامعه 

ti = تیمار آزمایشی 

tk = اثرk أمین دوره

δij = واریانس بین حیوان در داخل هر تیمار 

εijk = واریانــس بیــن انــدازد گیــری هــا درون 
حیوانــات

نتایج و بحث 

مصرف ماده خشک، تولید و تركیب شیر
ــان  ــه كت ــرآوری دان ــف ف ــای مختل ــرات روش ه  اث
ــیر  ــد ش ــک، تولی ــاده خش ــرف م ــزان مص ــر می ب
و تركیــب شــیر گاوهــای شــیرده در جــدول 2 
ــان  ــه كت ــتفاده از دان ــت. اس ــده اس ــان داده ش نش
در تحقیــق حاضــر اثــر منفــی بــر مصــرف خــوراک 
ــای  ــره ه ــن جی ــی داری بی ــاوت معن ــت و تف نداش
آزمایشــی بــدون دانــه كتــان و جیــره حــاوی دانــه 
ــان  ــوع نش ــن موض ــه ای ــد ك ــاهده نش ــان مش كت
مــی دهــد كــه میــزان اســیدهای چــرب و الگــوی 
ــن  ــه كتــان مــورد اســتفاده در ای اســید چــرب دان
مطالعــه دارای حداقــل تأثیــر بــر مکانیســم تنظیــم 
ــاده  ــخ م ــود. پاس ــوراک ب ــرف خ ــدت مص ــاه م كوت
ــدار  ــه مق ــیرده ب ــای ش ــی در گاوه ــک مصرف خش
اســیدهای چــرب جیــره پایــه و منبــع اســید چــرب 
افــزوده شــده بســتگی دارد )آلــن و همــکاران 2000(. 
گاگلــی اســترو و چیــارد )۱۹۹۱( گــزارش كردنــد بــا 
افــزودن چربــی بــه جیــره گاوهــای شــیرده میــزان 
مصــرف مــاده خشــک كاهــش مــی یابــد. پیــش از 
ایــن پالمکویســت و جنکیــز )۱۹۸0( گــزارش كردنــد 
كــه ممکــن اســت كــه چربــی هــا، بویــژه در فــرم 
ــا اختــال در تخمیــر شــکمبه ایــی،  غیــر اشــباع ب
ــاف  ــی الی ــکمبه ای ــری ش ــه پذی ــش تجزی در كاه
ــت  ــوده و در نهای ــهیم ب ــکمبه س ــدگی ش و پرش
ــش  ــی و كاه ــواد خوراك ــور م ــرعت عب ــش س كاه
ــوو و  ــد. ن ــته باش ــی داش ــوراک را در پ ــرف خ مص
همــکاران )20۱6( نیــز گــزارش كردنــد كــه افــزودن 
ــره  ــه جی ــده ب ــترود ش ــان اكس ــه كت ــد دان ۱0 درص
ــرف  ــر مص ــی داری ب ــری معن ــی، تاثی ــای آزمایش ه
مــاده خشــک نســبت بــه تیمــار بــدون دانــه كتــان 
نداشــت. او بــا و همــکاران )200۹( بــا مقایســه دانــه 
ــک  ــان غلط ــه كت ــا دان ــده ب ــرآوری نش ــان ف كت
ــای  ــره ه ــن جی ــی داری بی ــاف معن ــده ، اخت ش

ــد. ــزارش نکردن ــی گ آزمایش

ــد  ــازده تولی ــیر و ب ــد ش ــر تولی ــی حاض در بررس

ــرار  ــی ق ــای آزمایش ــره ه ــر جی ــت تاثی ــیر تح ش
نگرفــت كــه ایــن نتایــج در راســتای مشــاهده عــدم 
ــاده خشــک هســتند .  ــزان مصــرف م ــر در می تغیی
ــر  ــا تاثی ــه ب ــی در رابط ــج متفاوت ــن نتای محققی
ــح  ــیر تصحی ــد ش ــر تولی ــان ب ــه كت ــرف دان مص
شــده بــرای 4 درصــد چربــی گــزارش كردنــد ) نــوو 
ــر و  ــکاران 200۹ و فن ــا و هم ــکاران 20۱3، اوب و هم

ــد  ــزان تولی ــد می ــزارش كردن ــکاران 20۱3( گ هم
شــیر بــا تغذیــه جیــره هــای حــاوی ۱0 درصــد دانــه 
كتــان تحــت تاثیــر قــرار نگرفــت . همچنیــن پتیــت 
و همــکاران 20۱0 بــا تغذیــه ۱۱ درصــد دانــه كتــان در 
مــاده خشــک جیــره تاثیــر معنــی داری بــر میــزان 
ــوو و  ــل ن ــد. در مقاب ــزارش نکردن ــیر را گ ــد ش تولی
همــکاران )20۱6( افزایــش تولیــد شــیر بــا مصــرف 

ــل  ــد. دلی ــزارش كردن ــره را گ ــان در جی ــه كت دان
ــکاران  ــوو و هم ــط ن ــیر توس ــد ش ــش تولی افزای
)20۱6( مــی توانــد بدلیــل افزایــش میــزان مصــرف 
مــاده خشــک باشــد. تجزیــه واریانــس مربــوط بــه 
ــره  ــه جی ــان داد ك ــیر نش ــوز ش ــن و الكت پروتئی
ــد  ــر درص ــی داری ب ــر معن ــی تأثی ــای آزمایش ه
پروتئیــن و الكتــوز شــیر و همچنیــن مقــدار 

جدول ۱ – مواد خوراكی و تركیب شیمیایی  جیره های آزمایشی 
Table 1-ingredients  and  chemical  composition   of  the  experimental  diets

 جیره های آزمایشی 
 Experimental  diete

حاوی دانه كتلن 
Containing  flaxseed

شاهد ) بدون دانه كتان (
Control (without  flaxseed)

مواد خوراكی )% ماده خشک (
Feed   ingredients  (%of dry matter)

Alfalfa hay/ یونجه ۱۹.۸5۱۹.۸5
Corn  silage/سیاژ ذرت 25.0025.00
Barley  grain /جو۱5.۹۹۱5.۹۹
Corn grain/ذرت ۱5.۱۷۱5.۱۷
Wheat bran/سبوس گندم 0.۸22.23
Soy  bean meal/كنجاله سویا 6.۸۹۹.۱0
Conola meal/كنجاله كلزا2.۷62.۷6
Cotton seed mael/كنجاله تخم پنبه 3.3۱3.3۱

Flaxseed/ دانه كتان -5.52

Fish mael /پودر ماهی 2.۷62.۷6

Caco3/آهک 0.2۸0.2۸

Vit-min  premix/مکمل ویتامینی –معدنی 0.440.44

Toxin  binder/توكسین بایندر 0.0۸0.0۸

 Nahco3/جوش شیرین 0.6۹0.6۹
Nacl/نمک0.4۱0.4۱

Calcium-salt fat powder/پودر چربی كلسیمی ۱.۹3-

ــواد  ــب م Chemical  composition  of the  experimental diets/تركی
غذایــی در جیــره هــای آزمایشــی 

Net energy  for lactation  (mcal  kg-1 dm)/انرژی خالص شیر دهی۱.60۱.5۹

 ) مگا كالری در كیلو گرم ماده خشک (

Crude  protein (%dm)/پروتئین  خام جیره ) درصد ماده خشک (۱۸۱۸

Rumen   degradable  protein  (g  day-1)/پروتئیــن قابــل تجزیــه در 3۱۷۹3۱40

ــرم در روز ( ــکمبه ) گ ش

Rumen   undegradable  protein  (g  day-1)/پروتئیــن غیــر قابــل تجزیــه ۱230۱25۸

در شــکمبه ) گــرم در روز (

Ether  extract (%dm)/عصاره اتری ) درصد ماده خشک (5.۸6.2

Neutral  detergent fiber(%dm)/الیاف نامحلول در شوینده خنثی 32.330.2

) درصد ماده خشک (

asid  detergent fiber(%dm)/الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 20.2۱۸.۸

) درصد ماده خشک (

Fatty  asids(g 100 g fatty acid)/اسید های چرب 

) گرم در ۱00 اسید چرب (

Palmetic  acid/پالمتیک اسید ۱4۱۷.۸

Stearic  acid/ استئاریک اسید 3.23.۸ 6
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ــدول 2(.  ــت )ج ــه نداش ــوز روزان ــن و الكت پروتئی
ــه  ــه دان ــد كــه تغذی مطالعــات پیشــین نشــان دادن
ــی ۱۹۹6(،  ــانی و كنل ــده )خوراس ــک ش ــان غلط كت
میکرونیــزه شــده )ســویتا و همــکاران 2003( و 
ــکاران 200۸( در  ــن و هم ــده )مارتی ــترو رد ش اكس
ــری  ــده تاثی ــرآوری نش ــان ف ــه كت ــا دان ــه ب مقایس
معنــی داری بــر غلظــت و میــزان پروتئیــن و الكتــوز 
شــیر نداشــت. میــزان چربــی تولیــدی و همچنیــن 
ــا  ــه شــده ب ــای تغذی ــیر در گاوه ــی ش ــد چرب درص
 )5./0<p( دانــه كتــان اكســترود شــده كمتریــن بــود
ــاف معنــی داری میــان جیــره  در حالیکــه اخت
ــاوی  ــای ح ــره ه ــان و جی ــه كت ــدون دان ــای ب ه
ــه كتــان تفــت و  ــه كتــان فــرآوری نشــده و دان دان
ــایر  ــدول 2(. س ــد )ج ــاهده نش ــده مش ــک ش غلط
محقیقیــن نیــز گــزارش كردنــد كــه تغذیــه گاوهــای 
شــیرده بــا ۱0/4 درصــد دانــه كتــان در اوایــل دوره 
شــیردهی )پتیــت و همــکاران 2002( و ۱ / ۸ درصــد 
ــان در اواخــر دوره شــیردهی )ســچیاری و  ــه كت دان
همــکاران 2003( در مقایســه بــا جیــره هــای بــدون 
ــی  ــزان چرب ــد و می ــر درص ــری ب ــان تاثی ــه كت دان
شــیر گاوهــای شــیرده نداشــت. كاهــش معنــی دار 
ــان  ــه كت ــا دان ــده ب ــه ش ــای تغذی ــی در گاوه چرب
ــه دلیــل میــزان آزاد  اكســترود شــده مــی توانــد ب
ســازی بــاالی اســیدهای چــرب در شــکمبه باشــد. 
ــا  ــد ب ــزارش كردن ــکاران )200۷( گ ــیلوا و هم داس
ــزان  ــه می ــده ب ــیاب ش ــان آس ــه كت ــه دان تغذی
ــور  ــه ط ــیر ب ــی ش ــزان چرب ــره، می ــد جی ۱2 درص
معنــی داری كاهــش یافــت. ایــن محققیــن افزایــش 
آزاد ســازی چربــی دانــه كتــان در شــکمبه را دلیــل 
كاهــش چربــی شــیر اعــام كردنــد. بــا ایــن وجــود، 
پتیــت و گانگــون )200۹( در اواســط دوره شــیردهی، 
افزایــش معنــی دار درصــد چربــی شــیر در گاوهــای 
تغذیــه شــده بــا 5، ۱0 و ۱5 درصــد دانــه كتــان خــام 

ــد.  ــزارش كردن را گ

ــی  ــروز كاهــش چرب مکانیســم هــای مختلفــی در ب
ــا در  ــد. ام ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــیر م ش
خصــوص اســتفاده از دانــه هــای روغنــی محققیــن 
ــای  ــاوت و ایزومره ــیرهای متف ــد مس ــده دارن عقی
ــه  ــن عارض ــروز ای ــرب در ب ــیدهای چ ــف اس مختل
دخیــل هســتند )گاســر و همــکاران 200۸(. اتفــاق 
نظــر در مــورد نقــش ایزومرهــای اســید لینولئیــک 
ــی  ــش چرب ــروز كاه ــل ب ــوان عام ــه عن ــزدوج ب م
ــکاران  ــد و هم ــت )پریفیل ــده اس ــزارش ش ــیر گ ش
مطالعــات   )200۸ همــکاران  و  گاســر  و   200۷
متعــددی نشــان دادنــد افزایــش ایزومرهــای اســید 

 (c18:1) ــه ــد دوگان ــک پیون ــا ی ــه ب ــرب ۱۸ كربن چ
ــی  ــید (c18:1)  م ــنیک اس ــس واكس ــژه تران بوی
تواننــد نقــش مؤثــری در بــروز ایــن عارضــه داشــته 
ــینگفیلد و  ــکاران 2000 و ش ــگارد و هم ــند )بوم باش
ــوی  ــز الگ ــل از آنالی ــج حاص ــاری 200۷(. نتای گرین
اســیدهای چــرب شــیر در ایــن مطالعــه نیــز 
ــج مــی باشــد )جــدول 3(  ــن نتای تاییــد كننــده ای
ــید  ــنیک اس ــس واكس ــت تران ــه غلظ ــه طوریک ب
ــان  ــه كت ــا دان ــده ب ــه ش ــای تغذی (c18:1) در گاوه

اكســترود شــده و تفــت و غلطــک شــده بیشــترین 
ــود(p<0/05) در همیــن راســتا شــینگفیلد  میــزان ب
و همــکاران )200۹( تاثیــر همزمــان ایزومرهــای 
ــای  ــزدوج و ایزومره ــک م ــید لینولئی ــف اس مختل
ــه  ــد دوگان ــک پیون ــا ی ــه ب ــرب ۱۸ كربن ــید چ اس
ــیر  ــی ش ــش چرب ــه كاه ــروز عارض ــر ب (c18:1)  ب

ــترده ای  ــات گس ــاندند. در تحقیق ــات رس ــه اثب را ب
گــزارش شــده اســت كــه واســطه هــای حاصــل از 
ــکمبه،  ــرب در ش ــیدهای چ ــیون اس بیوهیدروژناس
بیــان ژنــی mRNA هایــی كــه در دریافــت و 
ــی  ــنتز درون بافت ــرب، س ــیدهای چ ــت اس برداش
ــری گلیســیرید نقــش  اســیدهای چــرب و ســنتز ت
ــا  ــد و ب ــی دهن ــرار م ــر ق ــت تاثی ــد را تح دارن
كاهــش بیــان ژن هــای دخیــل در ســنتز اســیدهای 
چــرب، نقــش مهــار كنندگــی بــر ســنتز اســیدهای 
چــرب را برعهــده دارنــد )آهنــادی و همــکاران 2000 
ــماره3( ــدول ش ــکاران.2003( )ج ــون و هم و پترس

الگوی اسیدهای چرب شیر 
ــه  ــای تغذی ــیر گاوه ــرب ش ــیدهای چ ــوی اس الگ
ــه  ــاوی دان ــی ح ــای آزمایش ــره ه ــا  جی ــده ب ش
ــن  ــت. میانگی ــده اس ــدول 3 آورده ش ــان در ج كت
ــباع  ــی اش ــا ۱۸ كربن ــرب 6ت ــیدهای چ ــد اس درص
تحــت تاثیــر جیــره هــای آزمایشــی قــرار نگرفــت. 
در میــان اســیدهای چــرب كوتــاه و متوســط 
ــید  ــک و اس ــید اوری ــش اس ــد كاه ــر، درص زنجی
پالمیــت چشــمگیر بــوده اســت (p<0/05) كــه ایــن 
موضــوع بــا نتایــج ســایر محققیــن نیــز همخوانــی 
دارد )هارواتیــن و همــکاران 200۹(. ایــن اتفــاق 
نظــر در مــورد عارضــه كاهــش چربــی شــیر وجــود 
ــیدهای  ــزودن اس ــر اف ــن تأثی ــده تری ــه عم دارد ك
ــاه  ــرب كوت ــیدهای چ ــر اس ــباع ب ــر اش ــرب غی چ
ــیر  ــوع c16> ش ــر )در مجم ــط زنجی ــر و متوس زنجی
خواهــد بــود )هارواتیــن و همــکاران 200۹(. بــا توجه 
ــیون  ــی بیوهیدروژناس ــول نهای ــه محص ــه اینک ب
ــید  ــباع، اس ــر اش ــی غی ــرب ۱۸ كربن ــیدهای چ اس
ــتانی  ــای پس ــلول ه ــد و س ــی باش ــتئاریک م اس

جدول 3-اثرات جیره های آزمایشی بر الگوی اسید های چرب شیر ) گرم در 100 گرم اسید چرب (
Table3-effects of experimental diets  on milk fatty acid profile (g 100 g fatty acid)

جیره های آزمایشی
Experimental  diets

اســتاندارد  خطــای 
نگیــن میا

sem

ســطح معنــی 
داری

p-value

دانــه اکســترود 
ــده ش

extruded

و  تفــت  دانــه 
غلطــک شــده

 Rolled
roasted

دانــه فــرآوری 
ه نشد
raw

جیره شاهد
control

0.170.943.02.83.13.1/Caproic acid
کاپروئیک اسید

0.090.102.12.02.42.6/Caprylic  acid
کاپریلیک اسید

Capric acid/کاپریک 0.080.913.83.84.04.0
اسید

Lauric Acid/لوریک 0.130.154.03.73.44.5
اسید

0.180.8512.912.812.713.2/Myristic acid
میریستیک اسید

0.060.751.91.81.71.9 Pentadecanoic
acid/پنتادکانوئیک 

اسید
0.20.3426.726.727.227.7/Palmaitic acid

پالمیتیکد اسید
0.080.121.21.01.01.2 Heeptadecanoic

acid/هپتادکانوئیک 
اسید

0.230.3210.39.410.39.4/Stearic acid
استئاریک اسید

0.090.5418.518.818.317.4 Oleic acid
(c:18:1,-9)/اولئیک 

اسید
0.290.0023.02.82.62.3  Trans vaccenic

/acid (trans c18:1)
ترانس واکسنیک اسید

0.080.023.23.63.22.9 Linoleic  acid
(c18:2,-6)/لینولئیک 

اسید
0.040.010.91.21.00.5 Linolenic  acid

(c18:3,-3)/لینولنیک 
اسید

0.060.030.630.640.690.43  Conjugated
linoleic  acid (cis-

(trans-11,9/اسید 
لینولئیک مزدوج

0.560.2265.764.466.567.7 Saturated  fatty
acids/اسید های چرب 

اشباع
0.430.0326.526.725.824.0 Unsaturated fatty

acid/اسید های غیر 
چرب اشباع

0.040.223.94.33.93.3 Polyunsaturated
fatty acid/اسید های 
چرب غیر اشباع با چند 

پیوند دوگانه
0.350.8413.312.913.214.4  Short chain  fatty

acids/اسید های چرب 
کوتاه زنجیر

اسید های چرب متوسط0.330.4543.843.644.344.9

فاقــد آنزیــم هــای الزم جهــت ســنتز اســید چــرب 
۱۸ كربنــی از اســیدهای چــرب ۱6 كرینــی هســتند 
نتیجــه عــدم  گارنســورتی 2003(، در  و  )لــوک 
ــرب  ــید چ ــن اس ــزان ای ــی دار در می ــاف معن اخت
ــدون  ــان و ب ــه كت ــاوی دان ــای ح ــه جرده ــا تغذی ب
ــه كمتــر بــودن میــزان  ــه كتــان را مــی تــوان ب دان
ــباع  ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــیون اس بیوهیدروژناس
۱۸ كربنــی در دانــه كتــان نســبت داد. افزایــش معنی 
دار اســیدهای چــرب غیــر اشــباع بــا چنــد پیونــد 
دوگانــه نیــز تاییــد كننــده ایــن نتایــج مــی باشــد. 
درصــد اســیدهای چــرب غیــر اشــباع و اســیدهای 
چــرب غیــر اشــباع بــا چنــد پیونــد دوگانــه شــیر 
ــبت  ــان نس ــه كت ــا دان ــده ب ــه ش ــای تغذی در گاوه
ــان داد  ــی داری نش ــش معن ــاهد افزای ــروه ش ــه گ ب
(p<0/05)  كورتــس و همــکاران )20۱0( نیــز افزایــش 

ــیر در  ــباع ش ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــبت اس نس
ــد.  ــرده ان ــزارش ك ــان را گ ــه كت ــزودن دان ــر اف اث
ــای  ــیر در گاوه ــباع ش ــرب غیراش ــیدهای چ اس
تغذیــه شــده بــا دانــه كتــان خــام كمتــر از كارهــای 
تغذیــه شــده بــا دانــه كتــان تفــت و غلطــک شــده 
 . (p<0/05) و دانــه كتــان اكســترود شــده بــود
ــر  ــن ت ــازی پایی ــی از آزاد س ــد ناش ــی توان ــه م ك
اســیدهای چــرب دانــه كتــان خــام در روده باشــد. 
در تحقیــق حاضــر غلظــت اســیدهای چــرب ترانــس 
ــیر  ــید ش ــک اس ــک و لینولئی ــنیک، لینولئی واكس
ــان  ــه كت ــا دان ــده ب ــه ش ــیرده تغذی ــای ش در گاوه
 (p<0/05)ــود ــان ب ــدون كت ــای ب ــره ه ــر از جی باالت
ــه دلیــل افزایــش اســیدهای چــرب  ــد ب كــه میتوان
ــه  ــید ك ــک اس ــژه لینولئی ــه وی ــباع )ب ــر اش غی
ــد(  ــی باش ــان م ــه كت ــب در دان ــرب غال ــید چ اس
در جیــره باشــد كــه در تحقیقــات ســایر محققیــن 
)پتیــت و همــکاران 2005 و گونیتــر و همــکاران 
2005( نیــز گــزارش شــده اســت. در تحقیــق حاضــر 
در جیــره هــای حــاوی دانــه كتــان اكســترود شــده 
و دانــه كتــان تفــت و غلطــک شــده درصــد اســید 
ــا  ــه ب ــید در مقایس ــنیک اس ــس واكس ــرب تران چ
جیــره هــای بــدون دانــه كتــان و همچنیــن حــاوی 
ــی داری  ــش معن ــده افزای ــرآوری نش ــان ف ــه كت دان
ــن  ــد ای ــودن درص ــر ب ــان داد (p<0/05)  باالت را نش
ــا  ــده ب ــه ش ــای تغذی ــیر كاره ــرب در ش ــید چ اس
ــت  ــان تف ــه كت ــده و دان ــترود ش ــان اكس ــه كت دان
ــر  ــل باالت ــه دلی ــد ب ــی توان ــده م ــک ش و غلط
ــباع  ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــازی اس ــودن آزاد س ب
در دو روش فــوق الذكــر در مقایســه بــا دانــه 
ــزان  ــش می ــد. افزای ــده باش ــرآوری نش ــان ف كت
ــی  ــر م ــق حاض ــزدوج در تحقی ــک م ــید لینولئی اس 8
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ــید  ــص اس ــیون ناق ــی از بیوهیدروژناس ــد ناش توان
ــک  ــید لینولئی ــد. اس ــکمبه باش ــک در ش لینولئی
ــک  ــید لینولئی ــه اس ــیون ب ــد ایزومراس ــی فرآین ط
ــه  ــود ك ــی ش ــل م ــزدوج )trans.۹-cis-۱۱(تبدی م
ایــن ایزومریزاســیون خــود یکــی از منابــع افزایــش 
ــزدوج ***در  ــک م ــید لینولئی ــت اس ــده غلظ دهن
ــه  ــد .رابط ــی باش ــخواركنندگان م ــوالت نش محص
ــنیک  ــوای واكس ــن محت ــی بی ــیار نزدیک ــی بس خط
)۱۱-trans.۹-cis( اســید و اســید لینولئیک مــزدوج
گــزارش شــده اســت )گرینــاری و بوومــن ۱۹۹۹(. در 
حقیقــت هــر دوی ایــن اســیدهای چــرب محصــول 
حدواســط بیوهیــدو ژناســیون میکروبــی اســیدهای 
چــرب غیــر اشــباع در شــکمبه مــی باشــد. فرضیــه 
.۹-cis(ــزدوج ــک م ــید لینولئی ــد اس ــر تولی دیگ
ــرب  ــید چ ــن اس ــه ای ــت ك ــن اس trans-۱۱( ای
حاصــل غیراشــباع شــدن واكســنیک اســید 
ــت  ــاچوراز در باف ــا ۹ - دس ــم دلت ــیله آنزی ــه وس ب
ــش  ــل از آزمای ــج حاص ــد. نتای ــی باش ــتانی م پس
ــس  ــن تران ــه بی ــده رابط ــد كنن ــز تایی ــر نی حاض
-cis( واكســنیک اســید و اســید لینولئیــک مــزدوج

ــد.  ــی باش trans.۹-۱۱( م

ــیر  ــک در ش ــک و لینولنی ــید لینولئی ــت اس غلظ
ــور  ــه ط ــان ب ــه كت ــا دان ــده ب ــه ش ــای تغذی گاوه
ــه شــده  ــر از شــیر گاوهــای تغذی معنــی داری باالت
 )05/0<p( ــود ــان ب ــه كت ــدون دان ــره هــای ب ــا جی ب
باالتــر بــودن غلظــت ایــن دو اســید چــرب در شــیر 
ــید  ــن اس ــودن ای ــر ب ــل باالت ــه دلی ــوان ب ــی ت را م
چــرب در جیــره هــای حــاوی دانــه كتــان دانســت. 
ــا  ــه ب ــد ك ــزارش كردن ــز گ ــن نی ــایر محققی س
ــیرده  ــای ش ــره گاوه ــه جی ــان ب ــه كت ــزودن دان اف
ــیر در  ــک ش ــک و لینولنی ــید لینولئی ــت اس غلظ
مقایســه بــا جیــره هــای فاقــد دانــه كتــان افزایــش 
معنــی داری را در پــی داشــت )كورتــس و همــکاران 

ــکاران 2005(  ــر و هم 20۱0 و گونت

ــت  ــر قابلی ــی ب ــای آزمایش ــره ه ــرات جی اث
ــذی  ــواد مغ ــری م ــم ظاه هض

ــای  ــذی در گاوه ــواد مغ ــری م ــم ظاه ــت هض قابلی
تغذیــه شــده بــا جیــره هــای آزمایشــی در جــدول 
4 آورده شــده اســت. قابلیــت هضــم ظاهــری مــاده 

خشــک، مــاده آلــی، پروتئیــن خــام و عصــاره اتری 
تحــت تاثیــر جیــره هــای آزمایشــی قــرار نگرفتنــد. 
داســیلوا و همــکاران )200۷( تاثیــر دانــه كتــان بــر 
قابلیــت هضــم مــاده خشــک، مــاده آلــی، پروتئیــن 
ــزارش  ــی دار گ ــر معن ــری را غی ــاره ات ــام و عص خ
كردنــد. همچنیــن كورتــس و همــکاران )20۱0( 
نیــز عــدم تاثیــر جیردهــای حــاوی دانــه كتــان در 
مقایســه بــا جیــره فاقــد كتــان بــر قابلیــت هضــم 
مــاده خشــک، مــاده آلــی، پروتئیــن خــام و عصــاره 

ــد.  ــری در گاوهــای شــیرده را گــزارش كردن ات

در  نامحلــول  الیــاف  ظاهــري  هضــم  قابلیــت 
ــه  ــای تغذی ــیدی در گاوه ــی و اس ــوینده خنث ش
ــا جیــره هــای  ــه كتــان در مقایســه ب ــا دان شــده ب
ــی داری  ــش معن ــان كاه ــه كت ــد دان ــی فاق آزمایش
باالتــر بــودن مقادیــر    )05/0<p( را نشــان داد 
اســیدهای چــرب غیــر اشــباع در دانــه كتــان مــی 
توانــد دلیــل محکمــی بــرای كاهــش قابلیــت هضــم 
ــی  ــد و م ــی باش ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل الی
ــودن  ــاال ب ــل ب ــرد بدلی ــتنباط ك ــه اس ــوان اینگون ت
ــت  ــباع، فعالی ــر اش ــرب غی ــیدهای چ ــزان اس می
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی ــکمبه تح ــی ش فیبرولیتک
ــزودن  ــر اف ــلولی در اث ــواره س ــم دی ــت هض و قابلی
ــت  ــت. خاصی ــرده اس ــدا ك ــش پی ــان كاه ــه كت دان
كشــندگی اســیدهای چــرب غیراشــباع بــرای 
ــکاران  ــا و هم ــلوالیتیک )ناگاراج ــای س ــری ه باكت
ــی  ــی ۱۹۹5( م ــو و فارل ــا )دوری ۱۹۹۷( و پروتوزوآه
ــاف  ــم الی ــر قابلیــت هض ــر ب ــل موث ــد از عوام توانن
ــد.  ــیدی باش ــی و اس ــوینده خنث ــول در ش نامحل
ــاف  ــم الی ــت هض ــش در قابلی ــت )2002( كاه پتی
ــه  ــای تغذی ــی در گاوه ــوینده خنث ــول در ش نامحل
ــع  ــک منب ــا ی ــه ب ــان در مقایس ــه كت ــا دان ــده ب ش
تجــاری پــودر چربــی را گــزارش كردنــد، در حالیکــه 
ــر  ــر و گونیت ــدم تاثی ــکاران )20۱0( ع ــس و هم كورت
و همــکاران )2005( افزایــش در قابلیــت هضــم 
ــیدی در  ــی و اس ــوینده خنث ــول در ش ــاف نامحل الی
چیــره هــای حــاوی دانــه كتــان را گــزارش كردنــد 
ــل  ــه دلی ــد ب ــی توان ــات مشــاهده شــده م . اختاف
اختــاف در میــزان دانــه كتــان در جیــره و تركیــب 

ــد. ــف باش ــات مختل ــه در آزمایش ــره پای جی

نتیجه گیری 

نتایــج حاصــل از تحقیــق حاضــر نشــان داد كــه روش فــرآوری تفــت دادن و غلطــک زدن مــی توانــد بــه عنــوان روشــی كاربــردی بــرای فــرآوری دانــه كتــان بــرای 
اســتفاده در جیــره گاو هــای شــیرده جهــت بهبــود الگــوی اســید هــای چــرب شــیر ، افزایــش اســید لینولئیــک مــزدوج )trans.۹-cis-۱۱( و اســید لینولنیــک ، 

بــدون هیچگونــه تاثیــر منفــی بــر عملکــرد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .

جدول 4-اثرات جیره های آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی )گرم در کیلو گرم مواد مغذی (
Table 4-effects of experimental diets on apparent  nutrient  digestibility (g kg -1 nutrient)

جیره های آزمایشی 
Experimental dites

خطای استاندارد  میانگین
Sem

سطح معنی 
داری

دانه اکسترود 
شده 

extruded

دانه تفت و 
غلط شده 
 Rolled

roasted

دانه فراوری 
نشده 
raw

جیره شاهد 
control

Dry matter/ماده 3.710.25663672615675
خشک

3.370.10687699682672 /Organic  matter
ماده آلی

2.710.87611613609615/Crude  protein
پروتئین خام 

3.330.25754756746739/Ether extract
عصاره اتری

5.690.001398421418454  Neutral
/detergent fiber

الیاف نامحلول در 
شوینده خنثی 

3.940.001377368371408 Acid  detergent
fiber/الیاف نامحلول 

در شوینده اسیدی
)p<0.05( میانگین های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار هستند

Means within same row with different  letters  differ significantly(p>0.05)
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چکیده: 

زمینــه مطالعاتــی: در پرواربنــدی گوســفند، جــو بــه عنــوان یــک غلــه بومــی تنهــا منبــع تأمیــن نشاســته در جیــره اســت؛ امــا بــا 
ــروز اســیدوز و درنتیجــه، افــت عملکــرد  ــودن نشاســته جــو در شــکمبه كــه موجــب كاهــش pH و ب ــه ســریع التجزیــه ب توجــه ب
دام مــی شــود، جایگزینــی ایــن غلــه بــا غــات دیگــری هماننــد ذرت كــه ســرعت تجزیــه پاییــن تــری دارد، مفیــد بــه نظــر مــی 
رســد. هــدف: در ایــن مطالعــه اثــر جایگزینــی جــو بــا انــواع ذرت فــرآوری شــده بــر عملکــرد، قابلیــت هضــم خــوراک، متابولیــت 
هــای شــکمبه، كیفیــت الشــه و ســودآوری اقتصــادی بردهــای نــر پــرواری مــورد بررســی قــرار گرفــت. روش كار: آزمایــش در قالــب 
طــرح كامــا تصادفــی بــا ۷ تیمــار شــامل: جیــره شــاهد )۱00 درصــد جــو(، 2- 00 : 50 جــو و ذرت آســیاب شــده، 3- ۱00 درصــد ذرت 
ــا بخــار، 6- 00: 50 جــو و ذرت پلــت  ــا بخــار، 5- ۱00 درصــد ذرت ورقــه شــده ب آســیاب شــده، 6- 00:50 جــو و ذرت ورقــه شــده ب
شــده، ۷- ۱00 درصــد ذرت پلــت شــده انجــام شــد. بــه هــر تیمــار ه تکــرار تعلــق گرفــت و در كل، 35 راس بــره بــه مــدت ۸6 روز 
مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. نتایــج: مقایســات مســتقل نشــان داد كــه در دوره هــای ۱4، 2۸، 42 و 6 روزگــی تمــام تیمارهــا وزن 
ــدار ۸/62  ــا مق ــی ب ــل غذای ــب تبدی ــزان ضری ــترین می ــتند (P < 0 / 05    ). در كل دوره بیش ــاهد داش ــار ش ــه تیم ــبت ب ــری نس باالت
مربــوط بــه تیمــار شــاهد و كمتریــن میــزان آن بــا مقــدار 6/22 مربــوط بــه تیمــار 50٪ ذرت آســیاب شــده بــود. تیمــار ۱00 درصــد 
ذرت پلــت شــده و تیمــار شــاهد بــا میانگیــن ۱/۷۹ و ۱/52 بــه ترتیــب، بیشــترین و كمتریــن مقــدار مصــرف مــاده خشــک را داشــتند 

.(P < 00 /0 )

همچنیــن، تیمارهــا اثــری بــر وزن الشــه و قابلیــت 
- هضــم مــاده خشــک نداشــتند، ولــی وزن دنبــه و 

نســبت وزن دنبــه بــه الشــه در تیمــار ٪۱00

 .(P<00 / 0 ) ــود ــدار ب ــترین مق ــده بیش ــیاب ش ذرت آس
ــادی،  ــل اقتص ــج تحلی ــق نتای ــن، طب ــر ای ــاوه ب ع
ــترین  ــده بیش ــیاب ش ــد ذرت آس ــره ۱00 درص جی
ــت.  ــودآوری را داش ــر س ــبی ب ــر نس ــزان تأثی می
ایــن مطالعــه  نتایــج  نتیجــه گیــری نهایــی: 
ــا  ــره ی ــتفاده از ذرت در جی ــه اس ــرد ك ــخص ك مش
ــد  ــی توان ــا ذرت، م ــو ب ــد از ج ــی 50 درص جایگزین
عملکــرد رشــد و ســودآوری بــره پــرواری را بهبــود 
ــره  ــن جی ــده در بی ــت ش ــن، ذرت پل ــد. همچنی ده
هــای حــاوی ذرت، مــی توانــد افزایــش وزن و مــاده 

ــد. ــاد نمای ــتری ایج ــی بیش ــک مصرف خش

شــده،  فــرآوری  ذرت  جــو،  كلیــدی:  واژگان 
گوســفند پــروار،  عملکــرد  ســودآوری، 

مقدمه

 نشاســته دانــه جــو بــه وســیله یــک پوســته ضخیم 
فیبــری پوشــانده شــده اســت و دارای ســطوح باالی 
بتاگلــوكان و آرایــش ســاده گرانــول هــای نشاســته 
ــی  ــت همزمان ــه عل ــو ب ــن، ج ــد. همچنی ــی باش م
نیتــروژن موجــب  و  انــرژی  آزادســازی  بهتــر 
ــا،  ــی مــی شــود. ام ــت میکروب ــود رشــد جمعی بهب
ــه  ــود ك ــی ش ــظ م ــی حف ــا زمان ــن مزای ــه ای هم
ــه  ــر از دامن ــه )pH باالت ــد بهین ــکمبه در ح pH ش
ــه،  ــن دامن ــر از ای ــن ت ــد. پایی ــا ۹( باش ی 5/۸ ت
نیــاز نگهــداری میکــروب هــا و اتــاف انــرژی آنهــا 
ــین  ــش pH اندوتوكس ــا كاه ــد. ب ــی یاب ــش م افزای
ــمومی  ــردن س ــه آزاد ك ــروع ب ــی ش ــای میکروب ه
مــی كننــد كــه ایمنــی را ضعیــف كــرده و موجــب 
كاهــش مانــدگاری دام در گلــه مــی شــود )نیکخــواه 
ــو  ــودن ج ــه ب ــریع التجزی ــه س ــه ب ــا توج 20۱2(. ب
و   )200۸ همــکاران  و  )هوراداگــودا  شــکمبه  در 
ایجــاد مشــکاتی ماننــد اســیدوز و در نتیجــه 
ــه  ــا غل ــه ب ــن غل ــی ای افــت عملکــرد دام جایگزین
ــرعت  ــکمبه از س ــه در ش ــد ذرت ك ــری مانن دیگ
ــه  ــت، الزم ب ــوردار اس ــری برخ ــن ت ــه پایی تجزی
نظــر مــی رســد. نــرخ باالتــر تجزیــه پذیــری جــو 
ــس  ــاوت در ماتریک ــت تف ــه عل ــه ذرت ب ــبت ب نس
ــته را  ــای نشاس ــول ه ــه گران ــت ك ــی اس پروتئین
احاطــه كــرده و محافظــت مــی كنــد )مــک آلیســتر 
و همــکاران ۱۹۹3(. از طرفــی، انــواع فــرآوری هایــی 
ــد  ــی توان ــرد، م ــی گی ــام م ــر روی ذرت انج ــه ب ك
ــذی آن در شــکمبه و  ــواد مغ ــری م ــه پذی ــر تجزی ب
ــای  ــمت ه ــا در قس ــم آنه ــت هض ــن، قابلی همچنی
ــد. ارزش  ــذار باش ــوارش اثرگ ــتگاه گ ــدی دس بع
تغذیــه ای دانــه غــات تحــت تاثیــر چندیــن عامــل 
شــامل محتــوی مــواد مغــذی آنهــا و ویژگــی هــای 
فیزیکــی و شــیمیایی قــرار میگیــرد كــه بــر قابلیــت 
هضــم و خوشــخوراكی دانــه نیــز موثرند. یــک روش 

معمــول بــرای بهبــود اســتفاده از نشاســته، فــرآوری 
دانــه میباشــد كــه مــی توانــد دسترســی نشاســته 
را افزایــش دهــد. اگرچــه عمــل آوری هــای خیلــی 
ــار  ــا بخ ــردن ب ــه ك ــردن، ورق ــترود ك ــدید )اكس ش
بــرای ژالتینــه كــردن نشاســته( مــی توانــد قابلیــت 
ــرای  ــه ب ــا روشــهایی ك ــد، ام ــر كن هضــم را حداكث
ــوند، روش  ــی ش ــه م ــر گرفت ــفند در نظ گاو و گوس
ــت  ــادی قابلی ــور اقتص ــه ط ــه ب ــتند ك ــی هس های
ــر  ــی ب ــر منف ــدون اث ــخوراكی را ب ــم و خوش هض
pH شــکمبه و ایجــاد اختــاالت گوارشــی افزایــش 
مــی دهنــد. آســیاب كــردن بــا آســیاب غلتکــی یــا 
ــاده  ــدازه ذرات س ــش ان ــرای كاه ــاده ب ــیاب س آس
ــت.  ــم اس ــت هض ــش قابلی ــرای افزای ــن راه ب تری
ــا آســیاب  اضافــه كــردن آب قبــل از غلتــک زدن ب
ــدم آردی  ــار و ع ــرد و غب ــش گ ــه كاه ــردن ب ك
ــدن  ــدا ش ــن، ج ــد و همچنی ــی كن ــک م ــدن كم ش
ــکات  ــاد مش ــث ایج ــه باع ــز ك ــی ری ذرات خیل
متابولیکــی و كاهــش مصــرف خــوراک مــی شــوند 
ــد  ــزارش ش ــه ای گ ــد. در مطالع ــی ده ــش م را كاه
كــه قابلیــت هضــم نشاســته از ۱٪۹6 در ذرت غلتــک 
ــده  ــه ش ــه ۹۹/۸%در ذرت ورق ــک ب ــورده خش خ
ــکاران  ــر و هم ــرد )كوب ــدا ك ــش پی ــار افزای ــا بخ ب
ــش ۱4  ــری افزای ــق دیگ ــن، در تحقی 2002(. همچنی
درصــدی در میــزان انــرژی قابــل متابولیســم بــرای 
ــدی  ــش 5 درص ــار و افزای ــا بخ ــده ب ــه ش ذرت ورق
بــرای ذرت بــا رطوبــت بــاال نســبت بــه ذرت غلتــک 
ــج  ــد )آون 2005(. نتای ــزارش ش ــک گ ــورده خش خ
ــرآوری  ــوع ف ــه ن ــان داد ك ــق نش ــن تحقی چندی
ــزان  ــر می ــی ب ــر كم ــورگوم اث ــا س ــه ذرت ی دان
ــک  ــاده خش ــرف م ــزان مص ــا می ــرژی ب ــرف ان مص
ــتفاده  ــن، اس ــر ای ــاوه ب ــن 2000(. ع دارد )آون و زی
همزمــان از غــات مختلــف در جیــره بــرای رهایــش 
مناســب و همزمانــی نیتــروژن و انــرژی مــورد 
ــه،  ــکمبه و در نتیج ــای ش ــزم ه ــاز میکروارگانی نی
ــده  ــزارش ش ــی گ ــن میکروب ــنتز پروتئی ــود س بهب
ــن، در  ــکاران 2006(. همچنی ــواه و هم ــت )نیکخ اس
ــرعت  ــا س ــه ب ــه دو غل ــی ك ــری زمان ــق دیگ تحقی
ــر در خــوراک اســتفاده شــد،  ــاوت تخمی هــای متف
ــته و  ــکمبه ای نشاس ــم ش ــود در هض ــب بهب موج
ــر200۷ و  ــداد و تص ــد )ح ــوان گردی ــرد حی عملک
ــش  ــی پژوه ــکاران 200۷(. در برخ ــی و هم تریپات
ــور  ــه ط ــوراک ب ــرف خ ــم و مص ــت هض ــا، قابلی ه
معنــی دار تحــت تاثیــر شــکل فیزیکــی و شــیمیایی 
ــه  ــن گون ــات و همچنی ــف غ ــای مختل ــه ه واریت
حیــوان قــرار گرفتــه اســت )خراســانی و همــکاران 
ــن 2005 و  ــکاران 200: آون و زی ــن و هم 200۱: كاس
ــان داده  ــات نش ــکاران 200۹( تحقیق ــچ و هم لیبووی
اســت كــه تغذیــه ی تركیبــی دانــه هــای غــات بــا 
ــش  ــث كاه ــد باع ــی توان ــف م ــر مختل ــرخ تخمی ن
تولیــد اســیدهای چــرب فــرار، جلوگیــری از كاهــش 
ــر  ــرد بهت ــه عملک ــکمبه و در نتیج ــریع pH ش س
ــداد و  ــود )ح ــوان ش ــرد حی ــود عمک ــکمبه و بهب ش

ــکه 200۷(.  ــان و میس ــر 200۷ و لهم نص

از طــرف دیگــر، تغییــر در تركیــب جیــره دام عــاوه 

ــی و  ــاظ مال ــه ای از لح ــای تغذی ــار و پیامده ــر آث ب
ــدون  ــال دارد و ب ــه دنب ــاری را ب ــز آث ــادی نی اقتص
توجــه بــه آن هــا، تصمیــم گیــری در مــورد تركیــب 
ــای  ــد پیامده ــی توان ــر آن م ــا تغیی ــی دام و ی غذای
ــن  ــد. ای ــته باش ــی داش ــی در پ ــل توجه ــی قاب منف
ــات  ــه تركیب ــت ك ــل اس ــن دلی ــه ای ــئله ب مس
مختلــف غذایــی دارای هزینــه هــای متفــاوت بــوده 
ــه ســطوح  و از طــرف دیگــر مصــرف آنهــا منجــر ب
مختلفــی از تولیــد و در نتیجــه ســطوح مختلفــی از 
درآمــد خواهــد شــد. بنابرایــن، در برنامــه ریــزی و 
ــن  ــر در ای ــه تغیی ــورد هرگون ــری در م ــم گی تصمی
ــر  تركیبــات مــی بایســت تأثیــر خالــص و نهایــی ب

ــی شــود.  ــز ارزیاب ــی نی ــدات دام ــودآوری تولی س

ــده و  ــه ش ــب گفت ــه مطال ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
وجــود مشــکاتی ماننــد اســیدوز و در نتیجــه افــت 
عملکــرد دام در اثــر مصــرف جــو بــه عنــوان تنهــا 
منبــع كربوهیــدرات جیــره از یــک طــرف و وجــود 
شــواهدی مبنــی بــر اثــرات مثبــت جایگزینــی جــو 
بــا ذرت بــر عملکــرد كــه در بررســی منابع مشــاهده 
شــده اســت، هــدف از ایــن مطالعــه، تعییــن 
بهتریــن نــوع فــرآوری ذرت بــرای جایگزیــن شــدن 
یــا جــو و یــا اســتفاده آن بــه صــورت همزمــان بــا 
ــر  ــن، در مطالعــه حاضــر اث جــو مــی باشــد. بنابرای
ــرآوری  ــف ذرت ف ــواع مختل ــا ان ــو ب ــی ج جایگزین
ــا  شــده شــامل ذرت آســیاب شــده، ورقــه شــده ب
بخــار و پلــت شــده و همچنیــن، اســتفاده تركیبــی 
ــوراک،  ــرف خ ــر مص ــده ب ــرآوری ش ــو و ذرت ف ج
ــای  ــت ه ــد، متابولی ــرد تولی ــم، عملک ــت هض قابلی
ــود آوری  ــت، س ــه و در نهای ــازده الش ــکمبه، ب ش
ــم از  ــق ه ــن تحقی ــت. ای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــف ذرت  ــوع مختل ــه ن ــان س ــی همزم ــاظ ارزیاب لح
ــادی  ــل اقتص ــاظ تحلی ــم از لح ــده و ه ــرآوری ش ف
جامــع ســودآوری الاقــل در بیــن مطالعــات داخلــی 

ــد. ــی باش ــوآوری م دارای ن

مواد و روشها 

طراحی آزمایش و تیمارهای آزمایشی 

ــن  ــا میانگی ــاری ب ــر افش ــره ن ــداد 30 رأس ب تع
ــرم  ــی 33+-2 كیلوگ ــن وزن ــاه و میانگی ــنی 5 م س
ــع طبیعــی  ــه مزرعــه دانشــکده كشــاورزی و مناب ب
ــتان،  ــتان گلس ــصت كا اس ــع در ش ــرگان واق گ
شهرســتان گــرگان( منتقــل شــدند. دام هــا پــس از 
شــماره زنــی گــوش بــه صــورت انفــرادی در قفــس 
ــره 3  هــای نگهــداری دام جــای داده شــدند. هــر ب
ســی ســی واكســن آنتروتوكســمی بــه صــورت زیــر 
ــش  ــروع آزمای ــل از ش ــرد. قب ــت ك ــتی دریاف پوس
دامهــا توزیــن شــدند. دام هــا بــه صــورت تصادفــی 
ــاص  ــی اختص ــای آزمایش ــک از تیماره ــر ی ــه ه ب

ــد. یافتن

خــوراک هــای مــورد اســتفاده در طــول دوره پــروار 
ــا مقادیــر ثابــت  بــر اســاس تیمارهــای آزمایشــی ب
ــادل  ــذی متع ــواد مغ ــایر م ــن و س ــرژی و پروتئی ان

ــرآوری  ــواع ذرت ف ــا ان ــو ب ــی ج ــرات جایگزین اث
شــده بــر عملکــرد، تخمیــر شــکمبه ای و 

ــر ــای ن ــره ه ــودآوری در ب س
افشار فاطمه كاظمی، تقی قورچی، بهروز دستار و فرشید اشراقی۱- دانش آموخته 
كارشناسی دانشجوی دكترای گروه علوم دامی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان  استادیار 
گروه اقتصاد كشاورزی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

Email : Fatima . kazemi @ yahoo . com
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شــدند )جــداول ۱ و 2(. تیمارهــا بــه ترتیــب، 
ــد  ــاهد: ۱00 درص ــره ش ــد از : ۱- جی ــارت بودن عب
ــد ذرت  ــو و 50 درص ــد ج ــب 50 درص ــو 2- تركی ج
آســیاب شــده، 3- ۱00 درصــد ذرت آســیاب شــده، 
4- تركیــب 50 درصــد جــو و 50 درصــد ذرت ورقــه 
ــده  ــه ش ــد ذرت ورق ــار، 5- ۱00 درص ــا بخ ــده ب ش
ــد  ــو و 50 درص ــد ج ــب 50 درص ــار، 6- تركی ــا بخ ب
ذرت پلــت شــده و ۷- ۱00 درصــد ذرت پلــت 
شــده. پیــش از آغــاز آزمایــش، تركیــب جیردهــای 

ــد.  ــن ش ــی تعیی آزمایش

خوراک مصرفی و افزایش وزن 

ــی  ــای آزمایش ــره ه ــات جی ــری تركیب ــدازه گی ان
ــری  ــاره ات ــام، عص ــن خ ــت، پروتئی ــم از رطوب اع
ــتاندارد  ــهای اس ــتفاده از روش ــا اس ــتر ب و خاكس
ــواره  ــات دی ــت. تركیب ــام گرف )AOAC 2005( انج
ــه روش ون سوســت و همــکاران )۱۹۹۱( و  ســلولی ب
بــه وســیله دســتگاه فایبرتــک تعییــن شــد. خوراک 
مصرفــی روزانــه از میانگیــن گیــری اختــاف خوراک 
داده شــده بــرای هــر دام و باقــی مانــده آخــور روز 
بعــد همــان دام محاســبه شــد. خــوراک داده شــده 
ــر روز  ــر دام در ه ــرای ه ــوراک ب ــده خ ــی مان و باق
ــی از  ــل غذای ــب تبدی ــد. ضری ــت ش ــن و ثب توزی
ــرف  ــک مص ــاده خش ــن م ــودن میانگی ــیم نم تقس
ــه در كل  ــش وزن روزان ــن افزای ــر میانگی ــده ب ش
ــر  ــدی ه ــد. در كل دوره پرواربن ــبه ش دوره محاس
ــر  ــرای ه ــده ب ــوراک داده ش ــار از خ ــه یکب دو هفت
ــه عمــل آمــد. باقــی مانــده  ــه گیــری ب تیمــار نمون
ــه  ــورت روزان ــه ص ــار ب ــر تیم ــای ه ــوراک دام ه خ
ــز از آن  ــار نی ــک ب ــه ی ــر دو هفت ــد و ه ــره ش ذخی
ــده  ــی مان ــت. از باق ــورت گرف ــری ص ــه گی نمون
ــه  ــک نمون ــار ی ــر تیم ــرای ه ــوراک كل دوره ب خ
۱00 گرمــی گرفتــه و در ظــروف سربســته نگهــداری 
ــس از ۱6  ــازگاری پ ــدن دوره س ــس از گذران ــد. پ ش
ســاعت گرســنگی )دام هــا بــه آب تــازه دسترســی 
ــت. وزن  ــورت گرف ــی ص ــن وزن كش ــتند( اولی داش
ــورت  ــه ص ــار ب ــه یکب ــر دو هفت ــا ه ــی دام ه كش
ــتفاده  ــا اس ــنگی ب ــاعت گرس ــس از ۱6 س ــتا، پ ناش
ــی و  ــت )امام ــورت گرف ــال ص ــکول دیجیت از باس

ــکاران ۱3۹2(.  هم

ــای  ــکمبه در انته ــای ش ــری متابولیته ــدازه گی ان
دوره نمونــه گیــری از مایــع شــکمبه 4 ســاعت پــس 

ــه  ــه بافاصل ــر نمون ــام وpH ه ــی انج از خوراكده
توســط pH متــر ســیار انــدازه گیــری و ثبــت شــد. 
ــدا از  ــی ابت ــروژن آمونیاك ــری نیت ــدازه گی ــرای ان ب
هــر گوســفند مقــدار 20 میلــی لیتــر مایــع شــکمبه 
گرفتــه شــد و بــا اســتفاده از پارچــه متقــال چهــار 
الیــه صــاف گردیــد. ســپس، ایــن شــیرابه بــا اســید 
كلریدریــک 0/2نرمــال بــه نســیت بــه نســبت 5 بــه 
۱ )پنــج شــیرابه بــه یــک  HCI  0/2نرمــال( رقیــق 

گردیــد و تــا روز آزمایــش فریــز شــد. 

ــا  ــکمبه ب ــع ش ــی مای ــروژن آمونیاك ــزان نیت می
اســتفاده از روش قتــل هیپوكلریــت تعییــن گردیــد 
ــدا  ــور، ابت ــن منظ ــگ، ۱۹۸0(. بدی ــک و كن )برودری
ــه  ــده ب ــز ش ــکمبه فری ــع ش ــر مای ــی لیت 3 میل
ــای 50  ــه ه ــک درون لول ــید كلریدری ــراه اس هم
ــه  ــرای ۱0 دقیق ــد و ب ــه ش ــری ریخت ــی لیت میل
ــام  ــه انج ــا ۱000 دور در دقیق ــانتریفیوژ ب ــل س عم
ــدار  ــازی و مق ــق س ــا رقی ــه ه ــپس، نمون ــد. س ش
50 | میکرولیتــر از هــر نمونــه بــا اســتاندارد 
ــر  ــه ه ــپس ب ــد. س ــه ش ــش ریخت ــه آزمای در لول
ــول و  ــول قن ــر محل ــی لیت ــدار 2/5 میل ــدام مق ك
ــد  ــزوده ش ــی اف ــت قلیای ــر هیپوكلری ــی لیت 2 میل
ــدت ۱0  ــه م ــا ب ــه ه ــردن لول ــس ك ــس از ورتک و پ
ــرار  ــانتیگراد ق ــه ی س ــای 3۷ درج ــه در دم دقیق
داده شــدند. ســپس، جــذب نــوری توســط دســتگاه 
اســپکتروفتومتر در طــول مــوج ۱30 نانومتــر قرائــت 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــروژن آمونیاك ــزان نیت ــد و می ش
ــک و  ــد )برودری ــت آم ــه دس ــتاندارد ب ــودار اس نم

ــگ، ۱۹۸0(.  كن

ــدازه گیــری اســیدهای چــرب فــرار زنجیركوتــاه  ان
اســید  پروپیونیــک،  اســید  اســتیک،  )اســید 
اســید(  والریــک  و  والریــک  ایــزو  بوتیریــک، 
بــا اســتفاده از اســتاندارد داخلــی و بــه روش 
ــن  ــت. بدی ــام گرف ــی ۱۹۷۱( انج ــین و بارتل )اوتنس
منظــور 230 میکرولیتــر از 2- اتیــل بوتیریــک 
اســید بــه عنــوان اســتاندارد داخلــی، بــه ۱00 میلــی 
ــه  ــد اضاف ــید 20 درص ــفریک اس ــر از ارتوفس لیت
شــد. ســپس 3۷0 میکرولیتــر از ایــن محلــول را بــا

ــوط و ورتکــس  ــع شــکمبه مخل ۱/ 0 ســی ســی مای
دقیقــه   ۱0 ۱4000بــرای   rpm دور  بــا  و  شــد 
ســانتریفیوژ گردیــد. محلــول رویــی در دمــای 

20درجــه در فریــزر نگهــداری شــد و 0/2 میکرولیتــر 
ــی  ــتگاه گازكروماتوگراف ــه دس ــول ب ــن محل از ای
ــرای  ــس )-Philips GC PU44۱0-  ( ب ــدل فیلیپ م
انــدازه گیــری اســیدهای چــرب فــرار تزریــق شــد.

اندازه گیری قابلیت هضم

ــه  ــک ب ــاده خش ــم م ــت هض ــری قابلی ــدازه گی  ان
ــت. در  ــام گرف ــوع انج ــع آوری كل مدف روش جم
ــن  ــام هفتمی ــس از انج ــش پ روز ۸4 از دوره آزمای
ــه  ــداد 3 دام ك ــار تع ــر تیم ــرح، از ه ــی ط وزن كش
ــن وزن دام  ــا میانگی ــابهی ب ــی مش ــن وزن میانگی
ــهای  ــه قفس ــاب و ب ــتند، انتخ ــار داش ــای آن تیم ه
متابولیکــی منتقــل شــدند. دوره ســازگاری بــا قفس 
هــا بــه مــدت ۷ روز بــه طــول انجامیــد. بعــد از دوره 
عــادت پذیــری بــه مــدت 3 روز نمونــه خــوراک داده 
شــده، باقــی مانــده خــوراک و مدفــوع جمــع آوری 
شــد. بعــد از ثبــت وزن آنهــا، كل مدفــوع در هــر روز 
ــوط شــده و ســپس  ــا هــم مخل برداشــته شــده و ب
نمونــه ۱00 گرمــی در كیســه هــای پاســتیکی 
ــوراک در  ــده خ ــه باقیمان ــراه نمون ــه هم ــه و ب ریخت
داخــل فریــزر در دمــای 20- ســانتیگراد قــرار داده 

ــکاران ۱3۹2(. ــی و هم ــد )امام ش

كشتار و تعیین صفات الشه 

پــس از ۸۹ روز از اجــرای طــرح، دام هــا در روز آخــر 
ــتار  ــا كش ــس از آن دام ه ــدند. پ ــی ش وزن۔ كش
شــده و وزن آنهــا بــه تفکیــک الشــه و دنبــه انــداز 
ــه  ــا تجزی ــاری داده ه ــز آم ــد. آنالی ــری ش ه گی
ــاری )2003(  ــزار آم ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــاری ب آم
SAS در قالــب طــرح كامــا تصادفــی با ۷ تیمــار و ه 
تکــرار مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــرای داده های 
ــده،  ــش وزن زن ــامل افزای ــرد ش ــه عملک ــوط ب مرب
ــوراک،  ــرف خ ــه، مص ــش وزن روزان ــن افزای میانگی
ــه  ــا ب ــه برده ــی و وزن اولی ــل غذای ــب تبدی ضری
عنــوان كوواریــت در نظــر گرفتــه شــد و داده هــا بــا 

ــدند: ــز ش ــر آنالی ــاری زی ــدل آم ــتفاده از م اس

ــار  ــه تیم ــوط ب ــاهده مرب ــه: Yij: مش ــوری ك ــه ط ب
ــن  ــر امی ــن كل، T: اث ــرار Jام، : میانگی ــام و تک ن
 :X ،شــیب خــط، ال وزن اولیــه بــرد :B ،تیمــار
ــی  ــی م ــتباه تصادف ــه و E: اش ــن وزن اولی میانگی

ــی  ــون توك ــط آزم ــا توس ــن تیماره ــند. میانگی باش
در ســطح معنــی دار ه٪ مــورد مقایســه قــرار 
ــری داده  ــدازه گی ــرای ان ــاری ب ــرح آم ــد. ط گرفتن
هــای كیفیــت الشــه، قابلیــت هضــم مــاده خشــک 
ــا  ــرح كام ــب ط ــکمبه در قال ــای ش ــت ه و متابولی
تصادفــی بــا ۷ تیمــار و 3 تکــرار بــود. مــدل آمــاری 

ــود: ــر ب ــورت زی ــه ص ــش ب ــات آزمای و فرضی

ــام و  ــار ن ــه تیم ــوط ب ــاهده مرب ــه در آن: Y: مش  ك
ــار و   ــن تیم ــر تامی ــن كل، ;T : اث ــرار Jام، میانگی تک
 :Eاشــتباه تصادفــی میباشــند. همچنیــن، مقایســات 

 Contrast گروهــی مســتقل بــا اســتفاده از دســتور
در بیــن میانگیــن هــای مــورد نظــر صــورت گرفــت. 

تجزیه و تحلیل سودآوری 

ــن  ــل ای ــه دلی ــی دام ب ــره غذای ــب جی ــر تركی تغیی
كــه تركیبــات مختلــف غذایــی دارای قیمــت هــای 
ــند،  ــی باش ــاوت م ــای متف ــه ه ــف و هزین مختل
ــد و در نتیجــه  ــه ســطوح مختلفــی از تولی منجــر ب
ســطوح مختلفــی از درآمــد خواهــد شــد. بنابرایــن، 
ــدات  ــودآوری تولی ــر س ــی ب ــص و نهای ــر خال تأثی
ــه،  ــن مطالع ــود. در ای ــی ش ــد ارزیاب ــز بای ــی نی دام
ابتــدا اثــرات هزینــه ای و درآمــدی ناشــی از جیــره 
ــد  ــپس، برآین ــده و س ــبه ش ــف محاس ــای مختل ه
ــود  ــص س ــرات خال ــده تغیی ــان دهن ــه نش ــا ك آنه

ــد. ــن گردی ــد تعیی ــی باش م

نتایج و بحث

 وزن دام ها و افزایش وزن روزانه 

همانطــور كــه در جــدول 3 مشــاهده مــی شــود در 
2۸ و 62 روزگــی در بیــن تیمارهــا از لحــاظ وزن بدن 
تفــاوت معنــی دار وجــود دارد. گوســفندان مصــرف 
ــا  ــده ب ــه ش ــدرت ورق ــاوی 50٪ ن ــره ح ــده جی كنن
بخــار و جیــره حــاوی ۱00٪ جــو )تیمــار شــاهد( بــه 
ترتیــب، باالتریــن و كمتریــن وزن زنــده را بــه خــود 
ــرف  ــای مص ــی دام ه ــد. در ۱4 روزگ اختصــاص دادن
ــار  ــا بخ ــده ب ــه ش ــره دارای ذرت ورق ــده جی كنن
ــیاب  ــای دارای ذرت آس ــره ه ــا جی ــه ب در مقایس
ــور  ــتند. همانط ــری داش ــش وزن باالت ــده افزای ش
ــی  ــود، در 2۸، 42 و 54 روزگ ــی ش ــاهده م ــه مش ك

ــاوی ذرت در  ــره ح ــده جی ــرف كنن ــفندان مص گوس
ــتند.  ــری داش ــاهد وزن باالت ــروه ش ــا گ ــه ب مقایس
ــرف  ــان داد مص ــتقل نش ــات مس ــن، مقایس همچنی
ــی  ــو در 2۸ روزگ ــی ذرت و ج ــای تركیب ــره ه جی
ــره  ــه جی ــبت ب ــتر نس ــش وزن بیش ــب افزای موج
ــن  ــد ) P>05 / 0(. میانگی ــاوی ۱00 ذرت ش ــای ح ه
ــی، 2۸  ــا ۱4 روزگ ــر ت ــه در صف ــش وزن روزان افزای
تــا 42 روزگــی و همچنیــن، در كل دوره تحــت تاثیــر 
ــرار گرفــت و نتایــج نشــان  تیمارهــای آزمایشــی ق
ــای  ــره ه ــا جی ــده ب ــه ش ــای تغذی ــه دام ه داد ك
ــار  ــه تیم ــبت ب ــری نس ــرد بهت ــاوی ذرت عملک ح
شــاهد دارنــد. ایــن بهبــود عمکــرد احتماال بــه علت 
بهبــود راندمان شــکمبه اســت. انــواع ذرت فــرآوری 
شــده باعــث افزایــش هضــم نشاســته و در نتیجــه 
ــی  ــاهد م ــره ش ــه جی ــبت ب ــر نس ــرد بهت عملک
ــن،  ــکاران 200۸(. همچنی ــا و هم ــود )هورادوگات ش
همانطــور كــه در جــدول ۱ دیــده مــی شــود جیــره 
ــو، دارای  ــد ج ــود 40 درص ــت وج ــه عل ــاهد ب ش
ــر  ــته كمت ــتر و نشاس ــن بیش ADF ، NDF و لیگنی
ــرد  ــت عملک ــوارد باعــث اف ــن م ــه ای ــه هم ــود ك ب
در دام هــا شــد. همچنیــن، احتمــال دارد ایــن 
ــا جیــره هــای حــاوی  بهبــود عملکــرد در رابطــه ب
ــاوی  ــای ح ــره ه ــه جی ــد ك ــت آن باش ــه عل ذرت ب
ــه روده و  ــوری ب ــته عب ــش نشاس ــث افزای ذرت باع
در نتیجــه بهبــود راندمــان مصــرف نشاســته شــده 
باشــند )هورادوگاتــا و همــکاران 200۸(. در مطالعــات 
قبلــی مشــاهده شــد كــه جیردهــای حــاوی ذرت و 
ــته  ــری داش ــه كمت ــل تجزی ــته قاب ــورگوم، نشاس س
انــد كــه ســهم باالتــر نشاســته عبــوری از شــکمبه 
ــره  ــه جی ــبت ب ــک را نس ــه روده كوچ و ورود آن ب
حــاوی ۷0 درصــد جــو نشــان مــی دهــد )یاحقــی 
ــه و  ــوع غل ــر ن ــه ای اث ــکاران 20۱0(. در مطالع و هم
ســطح پروتئیــن بــر عملکــرد پــرواری و مشــخصات 
الشــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و مشــاهده شــد 
ــی داری  ــور معن ــه - ط ــاوی ذرت ب ــره ح ــه جی ك
وزن نهایــی، میانگیــن افزایــش وزن روزانــه مصــرف 
مــاده خشــک و ضریــب تبدیــل خــوراک را نســبت 
ــرواری بهبــود  ــره دارای جــر در بردهــای پ ــه جزی ب
بخشــید )كنینگتــون و همــکاران 200۹(. همچنیــن، 
ــری  ــه پذی ــرخ تجزی ــه ن ــه اگرچ ــد ك ــزارش ش گ
نشاســته بــرای جــو نســبت بــه ذرت بیشــتر اســت

امــا ذرت دارای نشاســته بیشــتر و NDF كمتــر 
ــد. بنابرایــن،  ــی باش نســبت بــه دانــه جــو م
ــرف  ــا مص ــه ب ــی ك ــته زمان ــاالی نشاس ــوای ب محت
ــاوی ذرت  ــای ح ــره ه ــک در جی ــاده خش ــر م باالت
ــر  ــل تخمی ــرژی قاب ــن ان همــراه شــود، باعــث تامی
بیشــتر و رشــد باالتــر در برههــای پــرواری اســتفاده 
ــن جیــره هــا مــی گــردد )كنینگتــون  كننــده از ای
ــه  ــای تغذی ــی برده ــکاران 200۹(. در 42 روزگ و هم
ــت  ــار و ذرت پل ــا بخ ــده ب ــه ش ــا ذرت ورق ــده ب ش
ــه  ــای تغذی ــه برده ــبت ب ــری نس ــده وزن باالت ش
شــده بــا ذرت آســیاب شــده داشــتند. ایــن نتایــج 
بــا نتایــج مطالعات كوپــر و همــکاران )2002( همســو 
ــان  ــکاران )2002( نش ــر و هم ــات كوپ ــت. مطالع اس
ــرای  داد كــه قابلیــت هضــم كل نشاســته از ۹6/۱%ب
ــرای  ــه ۹۹/۸% ب ــک ب ــورده خش ــک خ ذرت غلت
ــرد.  ــدا ك ــش پی ــار افزای ــا بخ ــده ب ــه ش ذرت ورق
ــه ترتیــب ۱4 و 5  همچنیــن، در مطالعــه ای دیگــر ب
درصــد افزایــش در انــرژی قابــل - متابولیســم بــرای 
ــا رطوبــت بــاال  ــا بخــار و ذرت ب ذرت ورقــه شــده ب
نســبت بــه ذرت غلتــک خــورده خشــک مشــاهده 

ــکاران ۱۹۹۷(.  ــز و هم ــد )آون ش

ــده  ــت ش ــده، ذرت پل ــت آم ــه دس ــج ب ــق نتای طب
ــه ذرت  ــبت ب ــتری نس ــش وزن بیش ــن افزای میانگی
آســیاب شــده و ذرت ورقــه شــده بــا بخــار در دوره 
ــا توجــه  ــرده اســت. ب ــا 42 روزگــی ایجــاد ك 2۸ ت
ــرآوری  ــدت ف ــردن، ش ــت ك ــه در روش پل ــه اینک ب
دانــه ذرت نســبت بــه روش آســیاب كــردن و ورقــه 
ــن روش،  ــت و در ای ــدیدتر اس ــار ش ــا بخ ــردن ب ك
ــت و  ــطه رطوب ــه واس ــر آســیاب كــردن، ب عــاوه ب
ــه ذرت  ــه داده مــی شــود، دان ــه دان حرارتــی كــه ب
ــر  ــرعت تخمی ــن، س ــردد، بنابرای ــی گ ــه م ژالتین
ــریع  ــر س ــی از تخمی ــرات ناش ــه و اث ــش یافت كاه
غــات ماننــد اســیدوز برطــرف میگــردد. در نتیجــه، 
بــا ســرعت مناســب تخمیــر، همزمانــی در رهایــش 
ــای  ــم ه ــرای میکروارگانیس ــروژن ب ــرژی و نیت ان
ــود.  ــی ش ــتر م ــا بیش ــد آنه ــرعت رش ــکمبه، س ش
ــکمبه  ــر ش ــد تخمی ــود فرآین ــا بهب ــت، ب در نهای
ــرعت  ــه و س ــاال  رفت ــرژی ب ــرف ان ــان مص راندم
رشــد افزایــش مــی یابــد )كوبــر و همــکاران 200۹(.
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– شــده بــا بخــار ضریــب تبدیــل خــوراک باالتــری 
بــه خــود اختصــاص داده انــد ) P>05 / 0(. همچنیــن، 
در كل دوره تیمارهــای تركیبــی ذرت و جــو نســبت 
ــن  ــل پایی ــب تبدی ــای ۱00 ذرت، ضری ــه تیماره ب
تــری داشــتند. ایــن مســئله مــی توانــد بــه علــت 
ــرعت  ــا س ــدرات ب ــع كربوهی ــتفاده از دو منب اس
ــد.  ــکمبه باش ــری در ش ــه - پذی ــاوت تجزی متف
ــرژی  ــا همزمــان كــردن آزادســازی ان ایــن عمــل ب
و پروتنیــن در شــکمبه موجــب بهبــود ســنتز 
ــب  ــود ضری ــه، بهب ــی و در نتیج ــن میکروب پروتئی

ــواه 200(. ــود )نیکخ ــی ش ــی م ــل غذای تبدی

ــی در دوره 2۸  ــک مصرف ــاده خش ــا م ــه ب در رابط
ــاهد  ــار ش ــای دوره، تیم ــا انته ــی ت ــا 42 روزگ ت
همــواره كمتریــن مقــدار را بــه خــود اختصــاص داد 
ــی  ــاوت معن ــاوی ذرت تف ــای ح ــایر تیماره ــا س و ب
ــا 26 روزگــی، تیمــار  دار داشــت. امــا در دوره 42 ت
شــاهد نســبت بــه تیمارهــای دارای 50 درصــد ذرت 
آســیاب شــده و در ســطح ذرت پلــت شــده بــه طور 
معنــی داری مصــرف مــاده خشــک كمتــری داشــت. 
ــوراک  ــرف خ ــزان مص ــی، می ــا ۷0 روزگ در 56 ت
ــد  ــار ۱00 درص ــه تیم ــبت ب ــاهد نس ــار ش در تیم
ــود  ــه خ ــری را ب ــزان كمت ــده می ــت ش ذرت پل
اختصــاص داد. در مطالعــات قبلــی كاهــش مصــرف 
مــاده خشــک در بردهایــی كــه جیــره حــاوی جــو 
ــه  ــود ك ــت ب ــن عل ــه ای ــد، ب ــی كردن ــرف م مص
ــن  ــدند و همی ــی ش ــیدوز م ــار اس ــات دچ حیوان
ــره  ــه جی ــرف نســبت ب ــش مص ــل كاه ــأله عام مس
ــود )اوهــارا  و همــکاران 20۱۱(.  هــای حــاوی ذرت ب
ــه نظــر میرســد كــه شــکل  امــا در ایــن مطالعــه ب
فیزیکــی خــوراک و عــدم خوشــخوراكی دانــه جــو 
ــا  ــه جیرده ــه بقی ــبت ب ــم آن نس ــرف ك ــت مص عل
باشــد. در دوره ۷0 تــا ۸4 روزگــی تیمــار شــاهد بــا 
تیمارهــای ۱00 درصــد ذرت ورقــه شــده بــا بخــار و 
ســطوح تیمارهــای ذرت پلــت شــده تفــاوت معنــی 
دار دارد و در نهایــت در كل دوره مقــدار مصــرف 
مــاده خشــک در تیمــار شــاهد كمتریــن مقــدار را 
ــا تیمارهــای  بــه خــود اختصــاص داده اســت كــه ب
ــا بخــار و 50  ذرت پلــت شــده، ذرت ورقــه شــده ب
درصــد ذرت آســیاب شــده تفــاوت معنــی دار دارد. 
ــه تیمارهــای  دو ســطح ذرت پلــت شــده نســبت ب

ــده  ــه ش ــای ذرت ورق ــده و تیماره ــیاب ش ذرت آس
ــک  ــاده خش ــرف م ــر مص ــر باالت ــار مقادی ــا بخ ب
ــد در  ــن رون ــد. همی ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب
ــای دوره و در  ــا انته ــی ت ــا 26 روزگ ــای 2 ت دوره ه
ــات  ــی مطالع ــود. در برخ ــی ش ــده م كل دوره دی
ــرف  ــزان مص ــرآوری ذرت می ــدت ف ــش ش ــا افزای ب
ــه در  ــت. اگرچ ــه اس ــش یافت ــک كاه ــاده خش م
ــرم و  ــده ن ــیاب ش ــن ذرت آس ــری بی ــه دیگ مطالع
ذرت ورقــه شــده بــا بخــار از لحــاظ میــزان مصــرف 
مــاده خشــک تفاوتــی وجــود نداشــت، امــا میــزان 
مصــرف نســبت بــه ذرت كامــل كاهــش یافتــه بــود 
)وانــدر پــول و همــکاران 200۸(. در مطالعــه حاضــر 
ــرآوری هــای مختلــف شــامل  ــا ق ــوع ذرت ب ســه ن
ــت  ــار و پل ــا بخ ــورده ب ــک خ ــده، غلت ــیاب ش آس
شــده اســتفاده شــد كــه از لحــاظ شــدت فــرآوری 
ــده  ــه ش ــده، ذرت ورق ــت ش ــب ذرت پل ــه ترتی ب
ــدت  ــترین ش ــده بیش ــیاب ش ــار و ذرت آس ــا بخ ب
ــن  ــد. در بی ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــرآوری را ب ف
تیمارهــای حــاوی ذرت بیشــترین مصــرف خــوراک 
ــن آن در دو  ــده و كمتری ــت ش ــه ذرت پل ــوط ب مرب
ــده  ــه ش ــو و ذرت ورق ــار * ج ــه تیم ــوط ب دوره مرب
ــش  ــا كاه ــی ب ــه عبارت ــد. ب ــی باش ــار م ــا بخ ب
ــه  ــش یافت ــرف كاه ــزان مص ــرآوری، می ــزان ف می
ــش  ــث كاه ــا باع ــه تنه ــتر ن ــرآوری بیش ــت. ف اس
میــزان مصــرف مــاده خشــک نشــده بلکــه میــزان 
ــا  ــو ب ــه همس ــت ك ــش داده اس ــرف را افزای مص
ــه  ــد. در آن مطالع ــی باش ــا 2000( م نتایج)گوروسیس
ــرد  ــر عملک ــرآوری ذرت ب ــه و ف ــزان علوف ــر می اث
ــان داد  ــج نش ــد، نتای ــی ش ــرواری بررس ــاله پ گوس
ــی  ــره كاف ــه جی ــزان علوف ــه می ــی ك ــه در حالت ك
باشــد، میــزان مصــرف مــاده خشــک در تیمــار ذرت 
ــر  ــده كمت ــه ش ــار ذرت ورق ــه تیم ــبت ب ــل نس كام

ــت. اس

صفات الشه 

ــر  ــری ب ــا اث ــه تیماره ــان داد ك ــق نش ــج تحقی نتای
وزن گــرم الشــه بعــد از كشــتار نداشــتند )جــدول 
۱(. ایــن نتیجــه منطبــق بــا نتایــج برخــی مطالعــات 
ــو  ــرات ذرت و ج ــه اث ــن 2000( ك ــد )هل ــی باش م
ــد و  ــرد رش ــر عمک ــورده را ب ــک خ ــل و غلت كام

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــفند م ــد گوس ــت رش كیفی
ــده  ــیاب ش ــد ذرت آس ــاوی ۱00 درص ــار ح داد. تیم
بیشــترین میــزان وزن دنبــه و نســبت وزن دنیــه بــه 

)0/ 00<P ( ــاص داد ــود اختص ــه خ ــه را ب الش

ــه  ــا توج ــه ب ــد ك ــت باش ــن عل ــه ای ــاید ب ــه ش ك
بــه نــوع فــرآوری مقــدار بیشــتری نشاســته قابــل 
تجزیــه در اختیــار میکروارگانیســم هــا قــرار گرفتــه 
و در نتیجــه افزایــش تولیــد اســید اســتیک، 
ــز،  ــد گلوك ــش تولی ــت افزای ــک و در نهای پروپیونی
فرآینــد لیپوژنــز تســریع شــده و در نتیجــه، باعــث 
ــفندان  ــه در گوس ــه الش ــه ب ــزان دنی ــش می افزای
ــده،  ــیاب ش ــد ذرت آس ــده ۱00 درص ــرف كنن مص
ــه  ــک مطالع ــکاران ۱۹۹۸(. در ی ــو و هم ــد ) ی گردی
ــت  ــاوی ذرت دریاف ــره ح ــه جی ــی ك ــاله های گوس
ــر  ــی زی ــر ، چرب ــنگین ت ــه س ــد الش ــرده بودن ك
پوســتی و چربــی داخلــی بیشــتری داشــتند 
)كنگلتونــو همــکاران 20۱۱(. امــا در مطالعــه دیگــری 
ــر  ــری ب ــا اث ــرآوری آنه ــو و ذرت و ف ــتفاده از ج اس
ــان  ــت )ه ــه نداش ــه و  وزن دنب ــی الش ــزان چرب می

 .)2000

سودآوری 

در جــدول شــماره ۷ و شــکل شــماره ۱ نتایــج 
ــن  ــج ای ــه شــده اســت. نتای تحلیــل اقتصــادی ارائ
ــا و  ــه ه ــبی در هزین ــرات نس ــد تغیی ــدول برآین ج
ــد.  ــی ده ــان م ــان نش ــور همزم ــه ط ــا را ب درآمده
در واقــع، نتایــج ایــن جــدول نشــان مــی دهــد كــه 
اســتفاده از هــر جیــره نســبت بــه جیــره شــاهد تــا 
ــا كاهــش ســود  ــه افزایــش ی چــه میــزان منجــر ب
ــود  ــرای خ ــل، ب ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ش آوری م
ــوان  ــه عن ــدارد. ب ــود ن ــددی وج ــاهد ع ــره ش جی
ــه دومیــن دوره وزن  ــوط ب ــال، عــدد 43034 مرب مث
كشــی تیمــار 50:50جو و ذرت آســیاب شــده نشــان 
ــه  ــره ب ــن جی ــه اســتفاده از ای ــده آن اســت ك دهن
ــرای  ــال بیشــتر از جیــره شــاهد ب ــدازه 3036 ری ان
كل تیمــار ســودآوری ایجــاد مــی كنــد. بــر همیــن 
اســاس، ردیــف نتایــج جیــره  شــماره ۱ صفــر شــده 
اســت. در ایــن جــدول نیــز در دوره هــای مختلــف، 
ــر  ــن اث ــترین و كمتری ــی بیش ــای متفاوت جیرده

قابلیت هضم 

ــری  ــا اث ــه، جیرهه ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
بــر قابلیــت هضــم مــاده خشــک نداشــتند، 
ــن  ــن 5۷٪ كمتری ــا میانگی ــاهد ب ــار ش ــه تیم اگرچ
ــد ذرت  ــره ۱00 درص ــم و جی ــت هض ــزان قابلی می
ــا  پلــت - شــده بیشــترین میــزان قابلیــت هضــم ب
ــد  ــه خــود اختصــاص دادن میانگیــن ۷2 درصــد را ب
ــم  ــت هض ــل و دارای قابلی ــه كام ــدول 3( دان )ج
ــه  ــت ك ــات اس ــایر غ ــه س ــبت ب ــری نس ــن ت پایی
ــپرم  ــش آندوس ــری روی بخ ــش فیب ــش پوش دلیل
اســت )آونــز و زیــن 2000(. بنابرایــن، شــاید قابلیــت 
هضــم كمتــر جیــره شــاهد كــه قســمت عمــده آن 
جــو بــود، بــه همیــن علــت بــوده باشــد. همچنیــن، 
ــکان  ــر م ــرآوری ذرت ب ــر ف ــه اث ــه ای ك در مطالع
ــد،  ــام ش ــیری انج ــای ش ــم در گاوه ــزان هض و می
ــته  ــم نشاس ــت هض ــر قابلی ــری ب ــرآوری اث ــوع ف ن
در كل دســتگاه گــوارش نداشــت )جــوی و همــکاران 
ــد  ــم بع ــت هض ــب قابلی ــه ای ضری ۱۹۹۷(. در مطالع
ــک،  ــورده خش ــک خ ــرای ذرت غلت ــکمبه ب از ش
ــورده  ــک خ ــار، ذرت غلت ــا بخ ــده ب ــه ش ذرت ورق
ــر  ــب براب ــه ترتی ــده ب ــیاب ش ــار و ذرت آس ــا بخ ب
ــون  ــود )هانتینگت ــد ب ــا ۱4/۱6،۱/2، ۱۹ و 44 درص ب
ــر  ــرآوری ذرت ب ــا در برخــی مطالعــات، ف ۱۹۹۷(. ام
قابلیــت هضــم مــاده خشــک اثــری نداشــت )رایــز 

ــت 2000( و كامب

pH، اســیدهای چــرب فــرار و   اثــر بــر 
شــکمبه  آمونیــاک 

ــه  ــت ك ــان داده اس ــات نش ــی مطالع ــد برخ هرچن
ــری نســبت  ــره هــای حــاوی جــو pH پاییــن ت جی
ــن  ــا در ای ــد، ام ــاوی ذرت دارن ــای ح ــره ه ــه جی ب
تحقیــق، بــه علــت آنکه انــدازه گیــری Ph 4ســاعت 
ــده  ــر دی ــن اث ــد، ای ــام ش ــی انج ــس از خوراكده پ
 pH ــری ــدازه گی ــه ان ــر ك ــات دیگ ــد. در مطالع نش
ــره  ــد، جی ــام ش ــی انج ــس از خوراكده ــاعت پ 2 س
حــاوی جــو بــه طــور معنــی داری pH پاییــن تــری 
ــزان  ــت و می ــاوی ذرت داش ــره ح ــه جی ــبت ب نس
ــاعت  ــو 2 س ــاوی ج ــره ح ــرای جی ــکمبه ب pH ش
ــی و  ــد )یاحق ــزارش ش ــی 5/6 گ ــس از خوراكده پ
همــکاران 20۱2(. در مطالعــه مذكــور، جایگزینــی جو 

بــا ذرت یــا ســورگوم ماننــد همیــن مطالعــه، اثــری 
ــت  ــرار، غلظ ــرب ف ــیدهای چ ــت كل اس ــر غلظ ب
ــا،  ــت، ام ــرات نداش ــزو بوتی ــرات و ای ــتات، بوتی اس
ســهم پروپیونــات در جیــره حــاوی جــو نســبت بــه 
ــه  ــن مطالع ــج ای ــود. نتای ــتر ب ــا بیش ــه تیماره بقی
ــت  ــد ذرت پل ــره دارای ۱00 درص ــه جی ــان داد ك نش
شــدد، بیشــترین و جیــره شــاهد، كمتریــن مقــدار 
ــد. در  ــکمبه را دارا بودن ــی در ش ــروژن آمونیاك نیت
ارتبــاط بــا آمونیــاک داخــل شــکمبه چــن و راســل 
ــد  ــام دادن ــه انج ــال ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ دو مطالع در س
ــای  ــری ه ــری باكت ــک س ــه ی ــد ك ــان دادن و نش
ــد كــه  گــرم مثبــت در داخــل شــکمبه وجــود دارن
ــتفاده  ــوص اس ــادی در خص ــیاری زی ــت بس فعالی
ــرایط درون  ــه در ش ــیدهای آمین ــا و اس از پپتیده
آزمایشــگاهی را دارنــد. ایــن باكتــری هــا آمونیــاک 
ــر  ــا ذك ــد. آن ه ــی كنن ــد م ــادی تولی ــیار زی بس
ــه  ــیدهای آمین ــا اس ــری ه ــن باكت ــه ای ــد ك كردن
ــورد  ــرژی م ــع ان ــا منب ــوان تنه ــه عن ــد را ب و پپتی
ــل ۱۹۸۹(.  ــن و راس ــد )ج ــی دهن ــرار م ــتفاده ق اس
ــورت  ــی در ص ــا حت ــری ه ــن باكت ــن، ای همچنی
وجــود منابــع كربوهیدراتــه قابــل اســتفاده بــاز هــم 
 ATP ــد ــرای تولی ــد ب ــه و پپتی ــیدهای آمین از اس
ــری  ــن تخمی ــگام چنی ــد. در هن ــی كنن ــتفاده م اس
ــا  ــروب ه ــن میک ــود و ای ــی ش ــد م ــاک تولی آمونی
تولیــد كننــده آمونیــاک هســتند و تولیــد آمونیــاک 
بــه دلیــل عــدم وجــود كربوهیــدرات قابــل تخمیــر 
ــری  ــن باكت ــود چنی ــل وج ــه دلی ــه ب ــت، بلک نیس
ــه  ــت ك ــی اس ــکمبه و عوامل ــط ش ــی در محی های
ــکمبه  ــل ش ــا در داخ ــت آنه ــود جمعی ــث میش باع
افزایــش یابــد )دانــش مســگران و همــکاران ۱3۸۷(. 

مصرف خوراک 

ــده  ــرآوری ش ــواع ذرت ف ــا ان ــو ب ــی ج جایگزین
باعــث تفــاوت معنــی دار در میــزان ضریــب تبدیــل 
ــا ۱4، 2۸  ــای 0 ت ــا در دوره ه ــن تیماره ــی بی غذای
ــت در كل دوره  ــی و در نهای ــا 4 روزگ ــا 62 و ۷0 ت ت
شــد )جــدول 5(. در دوره 0 تــا ۱4 روزگــی بردهایــی 
كــه جیــره شــاهد را مصــرف كــرده بودند، بیشــترین 
ضریــب تبدیــل خــوراک را بــا اختــاف معنــی دار از 
ســایر تیمارهــای حــاوی ذرت بــه جــز تیمــار حــاوی 
50 درصــد ذرت آســیاب شــده )GC 50%( بــه خــود 

.)0/ 05<P ( ــد ــاص دادن اختص

در دوره 2۸ تــا 42 روزگــی هــم همیــن رونــد دیــده 
ــاوی  ــار ح ــی تیم ــا ۸6 روزگ ــد. در دوره ۷0 ت ش
ــزان  ــن می ــده كمتری ــیاب ش ــد ذرت آس 50 درص
ضریــب تبدیــل خــوراک و تیمــار حــاوی 50 درصــد 
ذرت پلــت شــده بیشــترین میــزان ضریــب تبدیــل 
.)P> 00 /0 ( ــاص داد ــود اختص ــه خ ــی را ب خوراك
ــی  ــل غذای ــب تبدی ــن ضری ــه ممکــن اســت ای البت
ــرای  ــوراک ب ــتر خ ــرف بیش ــت مص ــه عل ــاال ب ب
بردهــای تغدیــه شــده بــا جیــره حــاوی ذرت پلــت 
ــا  شــده باشــد. بــه عبــارت دیگــر، ممکــن اســت ب
ــازده  ــار ب ــن تیم ــوراک در ای ــرف خ ــش مص افزای
مصــرف خــوراک كاهــش یافتــه باشــد. احتمــال دارد 
ایــن ضریــب تبدیــل بــاال در رابطــه بــا  ذرت پلــت 
ــه بیــن مصــرف  ــت رابطــه مثبتــی ك ــه عل شــده ب
ــه  ــد. ب ــود دارد، باش ــور وج ــرعت عب ــوراک و س خ
ــوراک،  ــرف خ ــزان مص ــش می ــا افزای ــه ب ــوری ك ط
ــه، در  ــه و در نتیج ــش یافت ــور افزای ــرعت عب س
ــب  ــره حــاوی ذرت پلــت شــده ضری ــا جی رابطــه ب
تبدیــل خــوراک كاهــش یافتــه باشــد. در كل 
ــب  ــزان ضری دوره هــم تیمــار شــاهد بیشــترین می
ــان داد  ــتقل نش ــات مس ــت. مقایس ــل را داش تبدی
كــه در دوره 0 تــا ۱4، 2۸ تــا 42 روزگــی و در كل دوره 
ــا  تیمــار شــاهد از لحــاظ ضریــب تبدیــل غذایــی ب
ــی دار دارد. در كل دوره  ــاوت معن ــا تف ســایر تیماره
ــوط  ــی مرب ــل غذای ــب تبدی ــزان ضری ــترین می بیش
بــه تیمــار شــاهد و كمتریــن میــزان آن مربــوط بــه 
ــب  ــود ضری ــود. بهب ــده ب ــیاب ش ــو و ذرت آس *ج
تبدیــل غذایــی در جیــره هــای حــاوی ذرت نســبت 
ــود  ــت بهب ــه عل ــاید ب ــو ش ــره دارای ج ــه جی ب
ــکاران 20۱۱(.  ــارا و هم ــد )أوه ــکمیه باش ــرایط ش ش
ــب،  ــکمیه و pH مناس ــرایط ش ــود ش ــا بهب ــرا، ب زی
ــد  ــی توان ــکمبه م ــی ش ــت میکروب ــزان جمعی می
ــاال رود. در  ــر ب ــان تخمی ــه و راندم ــش یافت افزای
دوره 0 تــا ۱4 روزگــی دو ســطح تیمــار ذرت - ورقــه 
شــده بــا بخــار ضریــب تبدیــل كمتــري نســبت بــه 
ــه خــود اختصــاص  ســطوح تیمــار آســیاب شــده ب
داده انــد. در دوره ۷0 تــا ۸4 روزگــی، همانطــور كــه 
مقایســات مســتقل نشــان داد، دو ســطح ذرت پلــت 
شــده نســبت بــه ذرت آســیاب شــده و ذرت ورقــه 
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ــا در  ــد؛ ام ــی دهن ــان م ــود را نش ــر س ــص پ خال
ــد ذرت  ــره ۱00 درص ــرای كل دوره، جی ــوع و ب مجم
ــره  ــزان و جی ــن می ــار كمتری ــا بخ ــده ب ــی ش پولک
ــزان  ــترین می ــده بیش ــیاب ش ــد ذرت آس ۱00 درص
ــه  ــد ك ــته ان ــودآوری را داش ــر س ــبی ب ــر نس تأثی
ــر  ــج تأثی ــر نتای ــق ب ــا منطب ــئله كام ــن مس ای
ــود  ــق س ــرات مطل ــر تغیی ــف ب ــای مختل ــره ه جی

ــت. اس

ــای  ــه مزای ــن مطالع ــج ای ــی نتای ــری كل ــه گی نتیج
ــه - پذیــری  ــا ســرعت تجزی جایگزینــی غلــه ای ب
كمتــر را نشــان داد و مشــخص كــرد كــه جایگزینــی 
جــو بــا ذرت بــا اســتفاده تركیبــی جــو و ذرت باعث 
بهبــود عملکــرد بــره پــرواری مــی شــود. همچنین، 
ــده  ــت ش ــاوی ذرت، ذرت پل ــای ح ــن تیماره در بی
از لحــاظ افزایــش وزن و میــزان خوشــخوراكی 

ــری  ــرد بهت ــا دارای عملک ــه تیماره ــه بقی ــبت ب نس
ــم  ــی رغ ــادی عل ــاظ اقتص ــن، از لح ــود. همچنی ب
اینکــه قیمــت ذرت آســیاب شــده حــدود ۱0 درصــد 
ــان انجــام تحقیــق  ــر از قیمــت جــو در زم گــران ت
بــوده اســت، ایــن نــوع ذرت مــی توانــد جایگزیــن 
ــرای جــو در جیــره غذایــی گوســفندان  مناســبی ب
پــرواری باشــد. بنابرایــن، جایگزینــی و اســتفاده از 
ایــن نــوع مــاده خوراكــی مــی توانــد در پرواربنــدی 
گوســفندان پیشــنهاد شــود. البتــه، از آنجایــی كــه 
ــز  ــفند و نی ــژاد گوس ــه ن ــی از جمل ــل مختلف عوام
شــرایط منطقــه مــی تواننــد بــر عملکــرد تغذیــه ای 
و اقتصــادی مؤثــر باشــند، لــذا، بــه ســایر محققیــن 
و پژوهشــگران پیشــنهاد مــی گــردد كــه تحقیقــات 
ــایر  ــا و در س ــایر نژاده ــاس س ــر اس ــابهی ب مش
ــیرده  ــفندان ش ــرای گوس ــن ب ــق و همچنی مناط

انجــام دهنــد.

چکیده

ــی  ــًا تصادف ــرح كام ــب ط ــق در قال ــن تحقی در ای
۱2 نفــر شــتر تــک كوهانــه نــر و مــاده بــا شــرایط 
ــه  ــورد مطالع ــه( م ــدود 20 ماه ــان )ح ــنی یکس س
قــرار گرفــت. پــس از كشــتار و طــی مرحلــه 
ــه  ــراد ب ــانتی گ ــه س ــذاری )4 درج ــردخانه گ س
ــه ش  ــی ب مــدت 24 ســاعت(، الشــه شــترهای بوم
ــوه  ــته، قل ــینه، راس ــت، سرس ــه ران، سردس ناحی
ــی  ــات فیزیک ــدند. خصوصی ــه ش ــردن تجزی گاه و گ
و شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف از نظــر 
ــی  ــام، چرب ــن خ ــک، پروتئی ــاده خش ــزان م می
ــفر،  ــیم، فس ــی )كلس ــواد معدن ــتر، م ــام، خاكس خ
منیزیــم، پتاســیم، ســدیم، روی و آهــن(، ازت غیــر 
پروتئینــی )pH ،)NPN و انــرژی خــام انــدازه گیری 
ــی  ــات فیزیک ــه تركیب ــان داد ك ــج نش ــد. نتای ش
ــد  ــز درص ــف، بج ــی مختل ــت نواح ــیمیایی گوش ش
 P < /05( خاكســتر، تفــاوت معنــی دار داشــتند
ــوه گاه  ــه قل ــت ناحی ــک گوش ــاده خش ــزان م 0(. می
ــک  ــاده خش ــاس م ــر اس ــد ب ــزان 4۸/02 درص بمی
ــد  ــترین ح ــاالی آن بیش ــی ب ــر چرب ــوده و بخاط ب
ــت  ــن گوش ــدار پروتئی ــت )P>0/05(. مق را دربرداش
شــتر بومــی در نواحــی ران و گــردن بترتیــب 64/۷5 
ــد و در  ــت آم ــک بدس ــاده خش ــد م و 6۷/54 درص
مقایســه بــا میــزان پروتئیــن ســایر نواحــی تفــاوت 
معنــی دار داشــت)P>0/05(. میانگیــن كل پروتئیــن 
ــک  ــاده خش ــاس م ــر اس ــد ب ــت 54/53 درص گوش
ــت  ــی و pH گوش ــر پروتئین ــدار ازت غی ــود. مق ب
ــت  ــوده اس ــس ب ــر از جن ــف متأث ــی مختل نواح
بطوریکــه مقــدار آن در جنــس نــر بیشــتر از مــاده و 
ایــن تفــاوت معنــی دار بــود )P>0/05(. اثــر جنــس 
ــی گوشــت،  ــواد معدن ــزان م ــر می ــدن ب و نواحــی ب

.)P>0/05(ــود ــی دار نب معن

ــان-  ــک كوه ــدی: گوشــت شــتر- ت ــای كلی واژه ه
ــیمیایی ــات ش ــی- تركیب ــات فیزیک تركیب

مقدمه:

ــور،  ــت كش ــن گوش ــی در تأمی ــه خودكفای ــاز ب نی
رویکــرد جدیــدی را در زمینــه دســتیابی بــه ســایر 
منابــع پروتئینــی بــه غیــر از گاو، گوســفند و طیــور 
ــران دارای  ــه ای ــت. از آنجائیک ــوده اس ــاد نم را ایج
شــرایط آب و هوایــی خشــک و نیمــه خشــک 
مــی باشــد و بطــور محسوســی از میــزان بارندگــی 
ــا  ــع كشــور ب ســاالنه آن كاســته مــی شــود و مرات
محدودیتهــای جــدی روبــرو اســت.  در ایــن شــرایط 
ــود در  ــی موج ــع دام ــه مناب ــکا ب ــا ات ــوان ب ــی ت م
ــدام  ــردم اق ــی م ــای پروتئین ــن نیازه ــت تأمی جه

نمــود.

ــق  ــا ارزش در مناط ــی ب ــع دام ــوان منب ــتر بعن از ش
ایــن  بیابانــی می تــوان نــام بــرد.  خشــک و 
ــردی از  ــه ف ــر ب ــای منحص ــوان دارای ویژگیه حی

ــه او  ــت ك ــی اس ــی و مورفولوژیک ــر فیزیولوژیک نظ
ــی  ــخت محیط ــرایط س ــا در ش ــاخته ت ــادر س را ق
ــواد  ــود م ــاک و كمب ــرد و خ ــا، گ ــرما، گرم ــل س مث
غذایــی ســازگار ســازد. بطوریکــه می تــوان آنهــا را 
در بیشــتر نقــاط گرمســیر و سردســیر جهــان كــه 
دامهــای اهلــی دیگــر شــانس بقــا ندارنــد مشــاهده 
ــزار  ــدود ۱50 ه ــران ح ــتر در ای ــت ش ــود. جمعی نم
نفــر بــرآورد مــی گــردد. بیــش از ۱40 هــزار نفــر از 
آنهــا شــتر یــک كوهانــه و حــدود ۱00 نفــر شــتر دو 
كوهانــه خالــص اســت. میــزان تولیــد گوشــت قرمــز 
ــن  ــزار ت ــر ۸40 ه ــغ ب ــال ۱3۸5، بال ــور در س كش
ــوده اســت كــه ســهم شــتر در ایــن تولیــد 0/52  ب
ــن از كل  ــزار ت ــه 4/360 ه ــده، ك ــام ش ــد اع درص

ــود)۱(. ــامل می ش ــز را ش ــت قرم ــد گوش تولی

ــا افزایــش چشــمگیر تقاضــای مصــرف گوشــت و  ب
ــرای  ــزی ب ــود مراك ــی ش ــاهده م ــتر، مش ــیر ش ش
پــرورش و نگهــداری شــتر درنظــر گرفتــه می شــود 
و اقــدام بــه پــروار آن مــی نماینــد. در حــال حاضــر 
ــای  ــا تقاض ــمال آفریق ــی و ش ــورهای عرب در كش
ــد. در  ــی باش ــاال م ــبتًا ب ــتر نس ــت ش ــرف گوش مص
كشــورهایی مثــل اســترالیا، عربســان مراكــز ویــژه 
ــادرات  ــدی و ص ــات، پرواربن ــر تحقیق ــرای ام ای ب
ــت)2(.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتر درنظ ــت ش گوش
ــن ارزش  ــه  تعیی ــدودی در زمین ــای مع ــزارش ه گ
ــی  ــی و كیف ــر كم ــتر، از نظ ــت ش ــی گوش غذای
ــیمیائی و  ــات ش ــر )۱۹۹0( تركیب ــود دارد. بابیک وج
كیفیــت گوشــت شــتر را در ســه نــوع ماهیچــه دام 
مــورد بررســی قــرار داده و از نظــر میــزان رطوبــت، 
پروتئیــن و چربــی یکســان بــوده و اختــاف معنــی 
دار گــزارش نشــده ولــی در ســایر تركیبــات، چــون 
خاكســتر و NPN تفــاوت معنــی دار مشــاهده كــرد. 
در خبرنامــه شــتر )5( میــزان چربــی گوشــت شــتر 
ــیار  ــت گاو )۱2%( بس ــا گوش ــه ب )۱/۸%( در مقایس
ــابه )گاو %2۱،  ــا را مش ــن آنه ــزان پروتئی ــم و می ك
ــد. زمیــل و همــکاران  شــتر 20/۷%( گــزارش گردی
ــه  ــک كوهان ــتر ی ــت ش ــی گوش ــات مدن )۱6( تركیب
)قســمت های ران، دســت، دنــده و گــردن( را مــورد 
مطالعــه قــرار دادنــد، مقــدار مــواد معدنــی، پروتئین 
و خاكســتر را تقریبــًا بــا گوشــت گاو مشــابهت داده 
ولــی میــزان چربــی آنــرا بطــور معنــی دار كمتــر از 
ــل ۸-4%( گــزارش  گوشــت گاو )۱/۸-۱/2% در مقاب
كردنــد. در مطالعــه حاضــر خصوصیــات و ویژگیهــای 
نواحــی مختلــف گوشــت شــتر بومــی ایــران، مــورد 

ــی قــرار گرفتــه اســت. ارزیاب

مواد و روشها

تعــداد ۱2 نفــر شــتر بومی )تــک كوهانــه( نــر و ماده 
ــه(، در  ــدود 20ماه ــان )ح ــنی یکس ــرایط س در ش
موسســه تحقیقــات علــوم دامــی كشــور بــه شــیوه 
ــردخانه )4  ــه س ــه ب ــده و بافاصل ــتار ش ــج كش رای
درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 24 ســاعت( انتقــال 
ــت،  ــه سردس ــش ناحی ــه ش ــا ب ــه ه ــد. الش داده ش
ران، راســته، سرســینه، قلــوه گاه و گــردن تفکیــک 

ــی  ــیمیایی نواح ــی و ش ــات فیزیک ــدند. خصوصی ش
مختلــف از نظــر میــزان مــاده خشــک، pH، ازت كل 
ــی  ــی )NPN(، چرب ــر پروتئین ــن(، ازت غی )پروتئی
ــفر،  ــیم، فس ــی )كلس ــواد معدن ــتر، م ــام، خاكس خ
منیزیــم، پتاســیم، ســدیم، روی و آهن(،انــرژی 
ــک  ــاده خش ــزان م ــد. می ــن ش ــت تعیی ــام گوش خ
-C65° ــای ــا دم ــی ب ــه مــدت 3 روز از آون معمول ب

ــر  ــتگاه pH مت ــط دس ــد. pH توس ــتفاده ش 60 اس
 NPN ثابــت انــدازه گیــری شــد. میــزان نیتــروژن و
ــدال۱  ــه روش میکروكج ــور ب ــتگاه تکات ــط دس توس
ــید  ــل اس ــه در داخ ــم نمون ــتفاده از هض ــا اس ب
ــید  ــط اس ــیون توس ــظ و تیتراس ــولفوریک غلی س
كلریدریــک 0/۱ نرمــال بدســت آمــد. مقــدار چربــی 
توســط دســتگاه تکاتــور2 )ســاخت كشــور ســوئد( 
بــه روش سوكســله بــا اســتفاده از حــال پترولیــوم 
ــوره  ــط ك ــتر توس ــد. خاكس ــری ش ــدازه گی ــر ان ات
ــواد  ــد. م ــن ش ــرارت C550° تعیی ــی در ح الکتریک
ــه  ــپکتروفتومتر ب ــتگاه اس ــک دس ــه كم ــی ب معدن
ــرژی  ــد. ان ــری ش ــدازه گی روش )AOAC )۱۹۹5 ان
ــدل ۱26۱  ــر3 م ــتگاه بمبکالریمترپ ــط دس ــام توس خ
بــا روش اختصاصــی دســتگاه مــورد ارزیابــی  قــرار 
 SAS ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ــت. داده ه گرف
بــه روش GLM مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــای قــرار 

ــت. گرف

نتایج و بحث 

ــه  ــد ك ــی ده ــان م ــس نش ــه واریان ــج تجزی نتای
تركیبــات فیزیکــی شــیمیایی گوشــت نواحــی 
كل  ازت   ،pH خشــک،  مــاده  نظــر  از  مختلــف 
ــی  ــی )NPN(، چرب ــر پروتئین ــن(، ازت غی )پروتئی
ــی دار  ــاوت معن ــتر، تف ــام، بجزخاكس ــرژی خ و ان

.)P>0/05( داشــتند 

ــات  ــی خصوصی ــج بررس ــن نتای ــه میانگی مقایس
ــف  ــی مختل ــت نواح ــیمیایی گوش ــی و ش فیزیک
ــزان  ــه می ــد ك ــی ده ــان م ــدول۱( نش ــه )ج الش
درصــد   6۱/۸۱ الشــه  كل  در  گوشــت  رطوبــت 
ــدار  ــد. مق ــک( می باش ــاده خش ــد م )3۸/۱۹ درص
ــر  ــوه گاه بخاط ــه قل ــت ناحی ــک گوش ــاده خش م
ــک(  ــاده خش ــد م ــاالی آن )45/65درص ــی ب چرب
ــک،  ــاده خش ــاس م ــر اس ــد ب ــزان 4۸/02 درص بمی
ــن  ــت )P>0/05(. ای ــته اس ــد را داش ــترین ح بیش
ــت دارد.  ــن مطابق ــایر محققی ــزارش س ــا گ ــج ب نتای
ــتر  ــت ش ــت گوش ــدوده رطوب ــم )2006(  مح كادی
عمانــی )تــک كوهــان( را ۷6/۷- 64/4 درصــد 
ــت  ــدار آب گوش ــم )a200۸( مق ــرد. كادی ــزارش ك گ
ــزان  ــد و می ــدود ۷4-۷۱ درص ــا را در ح ــتر و الم ش
ــم  ــه ك ــن زمین ــواع دام را در ای ــن ان ــاوت بی تف
اعــام نمــود. وی ایــن حــدود رطوبــت را بیشــتر از 
ــات مزرعــه ای  ــواع حیوان ــت گوشــت ســایر ان رطوب
ــترهای  ــت ش ــوع گوش ــرد. او در مجم ــزارش ك گ

1  -Micro Kjeldal

2  -Tecator

3  -Parr
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2. جفت
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چکیده 

ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی میــزان رخــداد ســقط بــا توجــه بــه تعریــف هــای مختلــف و تأثیــر اقلیــم و انــدازه گلــه روی ایــن 
ــه ۸۸502  ــوط ب ــن بررســی از 255۷۸۱ ركــورد زایــش مرب ــد فنوتیپــی آن صــورت پذیرفــت. در ای ــرآورد رون عارضــه و همچنیــن ب
ــا  ــه ترتیــب ب ــر آن ب ــر ب ــا ۱3۹3، اســتفاده شــد. میــزان رخــداد ســقط و عامــل هــای موث رأس گاو كــه از ۱6 گلــه شــیری۱3۸3 ت
رویــه هــای گــردآوری شــده در بــازه زمانــی ســال هــای FREQ و GENMOD نــرم افــزار SAS تحلیــل شــدند. بــا توجــه بــه تعریــف 
ســقط بــه صــورت مــرگ و دفــع جنیــن بیــن روزهــای 260-60 و 260-۱00 و یــا 260 - ۱50 آبســتنی، میانگیــن رخــداد آن بــه ترتیــب 
ــه  ــل ســال ب ــر متقاب ــت زایــش و همچنیــن اث ــوع اقلیــم، ســال فصــل ، نوب ــه، ن ــدازه گل ــرآورد شــد. ان ۱5/5، ۱۱/3 ، 6/6  درصــد ب
فصــل زایــش و نــوع اقلیــم * ســال زایــش اثــر معنــی داری )p<0/001( بــر میــزان رخــداد ســقط داشــتند . بیشــترین فراوانــی رخداد 

ســقط در گاوهــای نوبــت زایــش دوم 2۸/۷درصــد( مشــاهده شــد. میــزان رخــداد ســقط در اقلیــم معتــدل بیشــتر داشــتند. 

همچنین گله های با بیشتر از سه هزار مولد در مقایسه با كمتر از هزار رأس، نزدیک به ۱ در برابر از اقلیم سرد بود 

رخــداد ســقط بیشــتری داشــتند. میانگیــن رخــداد ســقط در فصــل بهــار باالتریــن و در پاییــز كمتریــن ۱۷/۸ در برابــر ۱3/5 درصــد( 
بــود .

تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در
 گاوهای هلشتاین ایران

حمیده كشاورزی، علی صادقی سفید مزگی، غامرضا قربانی و رسول كوثر 
۱، 2 و 3. دانشجوی دكتری، استاد یاران و استاد، گروه علوم دامی، 

دانشکده كشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

/همچنیــن بــا توجــه بــه تابعیــت میانگیــن 
ــفط  ــداد س ــش، رخ ــال زای ــر س ــات ب ــل مربع حداق
   )p<0/004( ــی داری ــت و معن ــی مثب ــد فنوتیپ رون
ــج  ــت. نتای ــال داش ــد در س ــزان 0/4درص ــه می ب
ــل  ــه و تحلی ــد در تجزی ــی توان ــی م ــن بررس ای
ــقط  ــداد س ــرل رخ ــی  در كنت ــای مدیریت راهکاره

ــد. ــودمند باش س

ــی، مقــط، گاو  ــد فنوتیپ واژه هــای كلیــدی: رون
ــم.. ــوع اقلی ــیری، ن ش

مقدمه

هــای  عامــل  از  یکــی  تولیدمثلــی  عملکــرد   
تأثیرگــذار بــر ســودآوری گلــه هــای شــیری اســت 
.De Vries(. یکــی   2006 Plaizier et al..  ۱۹6۷>  (
ــازده  ــه ب ــد و در نتیج ــر تولی ــر ب ــات مؤث از صف
ــژه  ــه وی ــقط ب ــت. س ــقط اس ــداد س ــادی رخ اقتص
ــادی  ــای اقتص ــان ه ــث زی ــتنی باع ــر آبس در اواخ
 .)Norman et al.. 20۱2( شــایان توجهــی مــی شــود
ســقط هــای خــود بــه خودگاوهــا، بــه طــور شــایان 
ــتن  ــه و نداش ــی گل ــده مان ــش زن ــی در كاه توجه
كارایــی تولیــدی بــه واســطه كاهــش شــمار 
ــه  ــیر در چرخ ــد ش ــش تولی ــا  و كاه ــن ه جایگزی
عمــر تولیــدی دام و از ایــن رو افزایــش هزینــه هــای 

مرتبــط بــا تولیــد مثــل و حــذف زودهنــگام ســهیم 
)Thumond et al.. هســتند )2005 

ــع  ــه صــورت مــرگ و دف ــه طــور عمــده ب ســقط ب
جنیــن بیــن روزهــای 42 تــا 260 آبســتنی تعریــف 
ــر  ــت در ه ــن اس ــقط ممک ــداد س ــود . رخ ــی ش م
زمانــی در چرخــه آبســتنی رخ دهــد امــا بــه طــور 
تجمعــی بیشــترین خطر از دســت دادن آبســتنی در 
ســه ماهــه اول آبســتنی گــزارش شــده اســت و پس 
از آن بــه تدریــج كاهــش مــی یابــد و هنگامــی كــه 
آبســتنی بــه ســمت ماههــای آخــر پیــش مــی رود، 
خطــر از دســت دادن آبســتنی اندكــی افزایــش مــی 

یابــد 

ــه  ــدی از جمل ــل چن ــه دالی ــد ب ــی توان ــقط م س
بیمــاری هایــی ماننــد بروســلوز، لپتوســپیروز، 
اســهال ویروســی گاو، ســموم گیاهــی، نقــص 
ــه و  ــم گل ــی، تراك ــش گرمای ــی، تن ــای ژنتیک ه
ــزارش  ــه گ ــر پای ــد. ب ــای رخ ده ــل ه ــر عام دیگ
ــقط  ــده س ــاد كنن ــای ایج ــل ه ــود، عام ــای موج ه
ــری  ــی از باكت ــی )ناش ــای عفون ــل ه ــامل: عام ش
ــل  ــا(، عام ــارچ ه ــا و ق ــها پروتوزواه ــا، ویروس ه
ــه  ــای تغذی ــل ه ــد عام ــی )مانن ــر عفون ــای غی ه
ــناخته  ــای ناش ــل ه ــره( و عام ــی و غی ای، مدیریت
هســتند  در بررســی، ســهم هریــک از عامــل هــای 

عفونــی، غیرعفونــی و ناشــناخته در رخــداد ســقط 
ــد و 5۷/3  ــد، 5 / 5 درص ــب 3۷/۱ درص ــه ترتی ب
.(Jamaluddin et al., 1996) درصــد گــزارش شــد

ــا  ــی رخــداد ســقط در كشــورهای مختلــف ب فراوان
ــان  ــدت زم ــول م ــی و ط ــال بررس ــه س ــه ب توج
ــقط،  ــف س ــده در تعری ــه ش ــر گرفت ــتی در نظ ایس
 Moller.,  1967) نیوزلنــد  در  ۱/2درصــد  بیــن 
ــا  ــای ب ــه ه ــران در گل ــد در ای ــا 30 درص et al) ت
 Hassanpour., 2007) ــپیروز ــه لپتوس ــش زمین پی
ــه ای  ــدول ۱ خاص ــت. ج ــده اس ــزارش ش et al) گ
ــف  ــورهای مختل ــقط در كش ــداد س ــزان رخ از می
ــقط در  ــداد س ــخیص رخ ــد. تش ــی ده ــان م را نش
مراحــل اولیه آبســتنی نســبت بــه مراحل آخر آبســتنی 
دشــوارتر اســت و ممکــن اســت میــزان رخــداد ســقط 
واقعــی گاهــی بــه 5-2/5 برابــر میــزان مشــاهده شــده 
برســد. بــرای مثــال Forar et al (1996). گــزارش كردنــد 
ــاهده  ــا مش ــی ب ــرگ جنین ــد م ــا 20 درص ــه تنه ك
غشــاهای جنینــی بیــن روزهــای 260-3۱ آبســتنی 
تشــخیص داده مــی شــود، در صورتــی كــه در 
رخــداد  از  درصــد   46  (Kinsel )(1999) بررســی 
ــال، در  ــن ح ــا ای ــد. ب ــخیص داده ش ــقطها تش س
ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه انجــام ســونوگرافی 
بــرای تشــخیص آبســتنی در مــاه هــای اول پــس از 

جدول ۱. میزان رخداد سقط در كشورهای مختلف بر پایه تعریف های متفاوت سقط و سال تحقیق
Table 1. The incidence of abortion in different countries based on different definition as well as year of research

SourceAbortion
incidenceAbortion definitionCountry

Hovingh, 2009
Kirk, 2003

Forar et al., 1996

3-5
2-5

10-8

 Abortion more
than24

d in pregnancy
annual abortion

 loss of pregnancy
between 31-260

d in gestation

United States

Moller et al.,19671.2Annual abortionNew Zealand

Murray, 19902Annual abortionEngland

Ettema & Santos, 2004
Thurmond et al.,1990

Norman et al.,2011

9.8
11
1.3

 The average of
abortion in3

studied groups
 Loss of pregnancy (

between52-260
d in gestation

 Abortion more
than150

d in pregnancy

United States
California

 

 Hassanpour et al.,
2007

 Samia-Kalantari et al.,
2008

30
10-20

 In herds affected by
Leptospirosis

 Abortion due to
Non-infection factors

Iran
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تلقیــح تشــخیص رخــداد ســقط هــای اوایــل دوره 
آبســتنی امــکان پذیــر شــده اســت. بــا ایــن وجــود 
هنــوز هــم در برخــی از گلــه هــای شــیری آزمــون 
ــی  ــام نم ــم انج ــور منظ ــه ط ــتنی ب ــخیص آبس تش
ــق  ــرآورد دقی ــد ب ــی توان ــئله م ــن مس ــود و ای ش
ــه در  ــی ك ــژه آنهای ــه وی ــقط ب ــداد س ــزان رخ می
اوایــل دوره آبســتنی رخ مــی دهنــد را بــا دشــواری 

ــازد. ــه رو س روب

در پژوهــش هــای پیشــین روی گاوهــای هلشــتاین 
ــی و  ــای عفون ــل ه ــاط عام ــه ارتب ــران، اگرچ ای
بیمــاری هــا و همیــن طــور عامــل هــای مدیریتــی 
ــی  ــقط بررس ــداد س ــا رخ )Rafati et al.. 20۱0( ب
ــه و  ــدازه گل ــد ان ــی مانن ــل های ــی عام ــده ول ش
نــوع اقلیــم و همیــن طــور رونــد فنوتیپــی ســالیانه 
ســقط كمتــر مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. از ایــن رو 

ــامل: ــی ش ــن بررس ــدف ای ه

ــه  ــه ب ــا توج ــقط ب ــداد س ــزان رخ ــبه می  ۱( محاس

تعریــف هــای ســقط بــه صــورت مــرگ جنینــی در 
ــتنی، ــف آبس ــل مختل مراح

ــدازه  ــه ان ــی از جمل ــل های ــر عام ــرآورد تأثی  2( ب
ــوع  ــش و ن ــت زای ــش، نوب ــال زای ــل و س ــه، فص گل
ــی  ــقط و 3( بررس ــداد س ــزان رخ ــم روی می اقلی
ــقط  ــات س ــل مربع ــن حداق ــی میانگی ــد فنوتیپ رون
ــود. ــاله ب ــازده س ــک دوره ی ــش در ی ــال زای ــر س ب

)  ۱ )جدول 

مواد و روشها 

ــی  ــه صنعت ــانزده گل ــات ش ــق اطاع ــن تحقی در ای
هــای  اســتان  در  واقــع  شــیری  گاو  پــرورش 
اصفهــان، فــارس، همــدان، خراســان رضــوی، 
آذربایجــان شــرقی، چهارمحــال و بختیــاری، زنجــان 
 ۱3۸3 فروردیــن  در  بویراحمــد،  و  كهکیلویــه  و 
ــات  ــن اطاع ــد. ای ــتفاده ش ــفند ۱3۹3 اس ــا اس ت
ــول دورة  ــش، ط ــت زای ــش، نوی ــخ زای ــامل تاری ش

آبســتنی، شــیر 305 روز و همچنیــن رخــداد ســقط 
بودنــد. همــه گلــه هــا تــا حــدودی تحــت مدیریــت 
ــان  ــکی، همزم ــات دامپزش ــد و خدم ــان بودن یکس
ســازی فحلی، تلقیــح مصنوعــی و واكسیناســیون را 
ــدازه گلــه  ــد. معیــار انتخــاب ان دریافــت مــی كردن
ــه و  ــد در تجزی ــش از 500 مول ــا بی ــه ای ب ــود و گل ب

ــدند. ــل وارد ش تحلی

ركوردهــا بــا نــرم افــزارSQL Server 20۱2 ویرایــش 
ــتر گاوداری  ــه در بیش ــه اینک ــه ب ــا توج ــدند. ب ش
هــای مــورد بررســی آزمــون اولیــه آبســتنی بیــن 
ــتین  ــس از نخس ــتنی پ ــا 50 آبس ــای 35 ت روزه
ــورت از  ــه ص ــقط ب ــرد، س ــی گی ــورت م ــح ص تلقی
دســت دادن جنیــن در روز 60 تــا 260 آبســتنی 
ــای  ــش ركورده ــرای ویرای ــد. ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــرت از  ــای پ ــذف داده ه ــس از ح ــیر پ ــد ش تولی
ــتفاده و از  ــتاندارد اس ــراف اس ــه انح ــن ± س میانگی
ــر از 4000 و  ــیر كمت ــد ش ــا تولی ــای ب ــن رو دامه ای
ــا بیشــتر از ۱۷000 كیلوگــرم از مجموعــه داده هــا  ی

حــذف شــدند. شــش نوبــت زایــش در نظــر گرفتــه 
ــوان  ــه عن ــتر از آن ب ــش و بیش ــش ش ــد و زای ش
ــه و تحلیــل اســتفاده  ــت زایــش شــش در تجزی نوب

ــدند. ش

بــر پایــه اقلیــم چهارگانــه ایــران و بــر پایه تقســیم 
ــران  ــف ای ــهرهای مختل ــم ش ــد اقلی ــدی جدی بن
توســط شــركت ملــی گاز ایــران )NIGC. 2002(، گلــه 
هــای مــورد بررســی صــرف نظــر از میــزان رطوبــت 
و بــر پایــه دمــا در فصــل هــای ســرد ســال در ســه 
اقلیــم خیلــی ســرد، ســرد و معتــدل قــرار گرفتند و 
میانگیــن رخــداد ســقط در ایــن ســه اقلیم بررســی 
شــد. اقلیــم هــای مــورد نظــر بــه ترتیــب تابســتان 
ــن  ــا میانگی ــرم ب ــرم و گ ــبت گ ــه نس ــدل، ب معت
دمــای ســاالنه بــه ترتیــب حــدود ۹، ۱3 و ۱۷ درجــه 
سلســیوس داشــتند )Khalili. 2004(. بــرای بررســی 
ــا میــزان رخــداد ســقط مینــای  ــدازه گلــه ب اثــر ان
ــا  ــمار مولده ــن ش ــا میانگی ــه ه ــدی گل ــته بن دس
بررســی )ســال ۹3(  از دوره  در آخریــن ســال 
ــی  ــورد بررس ــای م ــه ه ــه گل ــن پای ــر ای ــود و ب ب
ــر از ۱000  ــه كوچکت ــدازه گل ــا ان ــروه ب ــار گ در چه
ــر از 3000 رأس  ــن 2000-۱000، 3000-2000 و بزرگت بی
ــامل  ــش ش ــس از ویرای ــا پ ــد. ركورده ــرار گرفتن ق
ــه ۸۸502 رأس  ــوط ب ــش مرب ــورد زای 255۷۸۱ رك
گاو بــود. خاصــه آمــار توصیفــی صفــات تولیــدی و 
تولیدمثلــی گلــه هــای مــورد بررســی در جــدول 2 

ــت. ــده اس آورده ش

ــف  ــل مختل ــی مراح ــقط ط ــداد س ــی رخ فراوان
ــزار  ــرم اف ــة FREQ ن ــتفاده از روی ــا اس ــتنی ب آبس
ــای  ــل ه ــی عام ــرای بررس ــد. ب ــرآورد ش SAS.۹.0 ب
مؤثــر بــر ســقط از رویــه مبتنــی بــر آزمــون مربــع 
ــتفاده  ــزار SAS اس ــرم اف كای )PROC GENMOD( ن

ــرح  ــه ش ــتفاده ب ــورد اس ــاری م ــدل آم ــد. م ش
ــود ــر ب زی

0 1 1 2 2( ) ... n nLogit X X Xπ β β β β= + + + +

متغیــر وابســته )لگاریتــم  ( )Logit π كــه 
 = 0β ــقط(:  ــداد س ــت رخ ــبت بخ ــی نس طبیع
ــت  ــب تابعی -= ضری 1β - nβ ــدأ:  ــرض از مب ع
nX و  ــا  1X ت ــی  ــای توضیح ــرای متغیره ب
- = متغیرهــای توضیحــی مرتبــط بــا  1X - nX
رخــداد ســقط شــامل انــدازه گلــه، نوبــت زایــش، 
ــر  ــور اث ــن ط ــش و همی ــل زای ــش، فص ــال زای س
ــه فصــل زایــش، ســال زایــش ×  ــل ســال ب متقاب
نــوع اقلیــم و فصــل زایــش × نــوع اقلیــم هســتند 
ــقط ،  ــی س ــد فنوتیپ ــرآورد رون ــور ب ــه منط . ب
ــات ارزش  ــل مربع ــن حداق ــی میانگی ــت خط تابعی
ــا نــرم افــزار  فنوتیپــی ســقط بــر ســال زایــش ب

ــدول 2 ( ــد . ) ج ــبه ش SAS)SAS.۹.0(محاس

نتایج و بحث 

عامل های مؤثر بر میزان رخداد سقط 

 type نتایــج مربــوط بــه مجمــوع مربعــات جزئــی
3ssدر جــدول 3 نشــان داده شــده اســت. انــدازه 
گلــه، نــوع اقلیــم، ســال و فصــل زایــش و همیــن 
طــور اثــر متقابــل ســال بــه فصــل زایــش و ســال 
ــاط  ــقط ارتب ــداد س ــا رخ ــم ب ــوع اقلی ــش ۸ ن زای

)00۱/0<p( ــتند ــی داری داش معن

ــای 260-60  ــن روزه ــقط بی ــداد س ــن رخ میانگی
ــال  ــی در س ــورد بررس ــای م ــه ه ــتنی در گل آبس

هــای ۱3۸3-۱3۹3 در

شــکل ۱ آورده شــده اســت. فراوانــی كلــی رخــداد 

ســقط ۱5/52 درصــد و در بیــن گلــه هــا از ۱۱/۱۷ تــا 
۱۸/6۸ درصــد متغیــر بــود. فراوانــی رخــداد ســقط 
ــق و  ــال تحقی ــه س ــه ب ــا توج ــورها ب ــر كش در دیگ
طــول مــدت زمانــی كــه در تعریــف رخــداد ســقط 
ــد  ــن 30-۱/2درص ــود بی ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ
گــزارش شــده اســت. همــان طــور كــه در جــدول 
۱ آمــده اســت، هرچــه بــازه زمانــی در نظــر گرفتــن 
رخــداد ســقط بیشــتر شــده و همیــن طــور بررســی 
ــه ســمت ســال هــای اخیــر پیــش مــی رود،  هــا ب
میــزان رخــداد ســقط افزایــش مــی یابد.)شــکل۱(

ــه از دســت  هنگامــی كــه تعریــف رخــداد ســقط ب
دادن جنیــن در روزهــای 260-۱00 و یــا ۱50-260 
ــه تنهــا میانگیــن رخــداد  آبســتنی تغییــر یافــت ن
ــرای  ــب ب ــه ترتی ــد ب ــقط  ۱۱/25 و 6/64 درص س
ــا 260- ــای260-۱00 و ی ــن روزه ــی بی ــرگ جنین م

۱50 آبســتنی(، بلکــه رتبــه بنــدی گلــه هــا از نظــر 
ــای  ــکل ه ــرد )ش ــر ك ــقط تغیی ــداد س ــزان رخ می
ــی  ــل بررس ــدگاه قاب ــج از دو دی ــن نتای 2 و 3(. ای
اســت؛ از یــک ســو بــر پایــه بررســی هــای انجــام 
شــده بــه طــور كلــی بیشــترین رخــداد ســقط طــی 
ــن،  ــد، بنابرای ــی ده ــتنی رخ م ــه اول آبس ــه ماه س
ــای  ــه ه ــقط در گل ــداد س ــه رخ ــت ك ــی اس طبیع
مــورد بررســی در بــازه هــای زمانــی 260-۱00 و یــا 
ــقط در  ــداد س ــر از رخ ــتنی كمت 260-۱50 روز آبس
ــی 260-60 روز آبســتنی باشــد. از ســوی  ــازه زمان ب
ــه هــای مــورد بررســی از نظــر  دیگــر برخــی از گل
رتبــه بنــدی رخــداد ســقط در بــازه زمانــی 60-260 
ــری از دیگــر  روز آبســتنی، میــزان ســقط پاییــن ت
ــازه  ــه در ب ــی رود ك ــار م ــتند و انتظ ــا داش ــه ه گل
ــری  ــداد كمت ــزان رخ ــم می ــدی ه ــی بع ــای زمان ه
داشــته باشــند. امــا همــان طــور كــه مشــاهده مــی 
ــدی  ــه بن ــدی رتب ــی بع ــای زمان ــازه ه ــود در ب ش

جدول 2. آمار توصیفی و ویژگی های مربوط به گله های مورد بررسی
 Table 2. Characteristics and descriptive statistics of studied herds Herds

 305-dmilk
yield(x±sd) Cowsin

 Cows in
 parity1

and 2

 Climate
TYPE

 Total
records

 Breeding
 cows in
last year

(n)

 Total
 breeding
 Breeding

cows

 Herd
code

11,057.3±2,045.4
11,370.8±2,146.8
11,868.5±2,219.4
11,870.5±2,087.2
11,566.2±1,947.7
10,536.0±1,917.6
10,818.6±2,081.5
10,668.5±2,023.6
11,184.5±2,276.7
11,700.9±2,192.3
9,999.6±1,724.9

11,663.9±2,221.6
11,105.8±1,865.9
11,313.0±2,052.2
9,617.5±1,907.8

10,811.9±2.148.1

74.8
73.0
69.0
75.2
75.2
71.3
73.8
76.2
75.7
77.6
82.0
80.3
86.9
70.6
76.2
73.9

56.9
56.4
52.0
57.0
58.7
52.7
56.2
58.4
57.4
59.4
63.9
62.4
59.6
53.4
57.7
56.5

1
3
3
3
3
2
3
1
1
2
1
2
2
2
3
2

28.353
34.651
48.260
3.225

17.381
4.981
7.153
9.256
9.258
6.389
4.542

17.646
10.759
10.956
10.605
12.330

3.375
3.623
4.907
1.405
2.267
563
854
859

2.369
931
970

3.073
2.320
850

1.100
1.890

9.381
12.092
15.603
4.805
6.070
1.738
2.431
3.475
6.570
2.135
1.652
6.067
4.420
3.898
3.646
4.519

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
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ــای 2 و  ــکل ه ــت )ش ــرده اس ــر ك ــا تغیی ــه ه گل
ــدن  ــت نش ــد ثب ــی توان ــر م ــن تغیی ــل ای 3(. دالی
دقیــق ركوردهــای تولیدمثلــی و تشــخیص آبســتنی 
ــت  ــا مدیری ــح و ی ــس از تلقی ــای اول پ ــاه ه در م
نامناســب تولیدمثلــی در گلــه هــای موردنظــر باشــد

ــر پایــه هــر  در میــان گلــه هــای مــورد بررســی، ب
ســه تعریــف گلــه ۱5 میــزان رخــداد ســقط باالتــری 
داشــت، بــا توجــه بــه اینکــه ایــن گلــه تولید شــیر 
ــه  ــن گل ــات ای ــدول ۱(، اطاع ــت )ج ــی نداش باالی
ــه  ــن گل ــد. ای ــی ش ــر بررس ــی ت ــورت جزئ ــه ص ب
ــا  ــقط(، ب ــرخ س ــن ن ــا باالتری ــدل )ب ــم معت در اقلی
تركیــب گلــه ۷6/۱۷ درصد گاوهــای نوبــت اول، دوم 
ــقط(  ــداد س ــر رخ ــر آن ب ــوان تأثی ــه عن ــوم )ب و س
)جــدول ۱(، بــا باالتریــن نــرخ زایــش در فصــل بهــار 
ــه  ــش ۱۷/26،5۷/44 ، ۱6/6۹ و. ۱6/۱6) ب ــرخ زای )ن
ترتیــب بــرای فصــل هــای بهــار، تابســتان، پاییــز و 

جدول 3. تجزیه و تحلیل عامل های مؤثر بر میزان رخداد سقط در گاوهای شیری هلشتاین
Table 3. Analysis of affecting factors on incidence of abortion in Holstein dairy cows

P-valueChi-squareDegree of freedomVariables
<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0291

<0.0001

<0.0001

<0.0001

2493.8

65.2

183.6

109.7

7.1

269.4

267.4

413.9

5

3

10

3

2

30

20

6

Parity number
Herd size
Calving year
Calving season

Climate type

 Calving year x calving
season

 Calving year x climate
type

 Calving season x climate
type

زمســتان( و در گــروه بــا انــدازه گلــه2000-۱000 )بــا 
ــرار دارد. ) شــکل 2 و 3( ــرخ ســقط( ق ــن ن كمتری

ــد (  ــقط )26/6۸ درص ــداد س ــزان رخ ــترین می بیش
ــس از ان  ــی رخ داد و پ ــیر ده ــن دوره ش در دومی
ــت  ــش یاف ــقط كاه ــزان رخ داد س ــج می ــه تدری ب
  wright a )200۸( ــان ــور همس ــه ط ــکل 4( . ب ) ش
ــت  ــش نوب ــا افزای ــه ب ــد ك ــزارش كردن sattler  گ
زایــش  میــزان رخــداد ســقط كاهــش مــی یابــد . در 
ــل  ــن حداق ــی norman et al )20۱2(  میانگی بررس
مربعــات فراوانــی رخــداد ســقط بــرای نوبــت 
ــت  ــرای نوب ــد ( ب ــترین )۱/40 درص ــش اول بیش زای
ــه ۱/2۱-۱/2۹  ــش در دامن ــا ش ــش دو ت ــای زای ه
ــن  ــر كمتری ــش ۸ و باالت ــت زای ــرای نوب ــد و ب درص
 rafatie et al ــه ــی ك ــود . در صورت ــد ( ب )۱/0۱درص
)20۱2(  گــزارش كردنــد كــه خطــر رخــداد ســقط در 
گاوهــای بــا نوبــت زایــش باالتر )3>( بیشــتر اســت 

. اگــر چــه دلیــل فراوانــی ســقط باالتــر بــرای نوبــت 
ــده  ــناخته ش ــی ش ــور كل ــه ط ــش اول ب ــای زای ه
ــقط  ــی س ــا فراوان ــی ه ــی بررس ــا برخ ــت ، ام نیس
ــی  ــل ایمن ــه دلی ــر را ب ــوان ت ــای ج ــر در گاوه بالت
ــزارش  ــی گ ــه عامــل هــای عفون ــر ب اكتســابی كمت
ــکل 4( ــد )200۸( wright a  sattler  .) ش ــرده ان ك

انــدازه گلــه تاثیــر معنــی داری روی میانگیــن 
رخــداد ســقط داشــت )p<0/001(  بــه طــوری 
ــد، بیشــترین  ــا بیــش از 3000 مول كــه گلــه هــای ب
میــزان ســقط )۱5/۹۹درصــد( مشــاهده شــد ) 
ــتر از 3000  ــر ) بیش ــزرگ ت ــای ب ــه ه ــکل 5(. گل ش
راس( نزدیــک بــه ۱ درصــد میــزان ســقط بیشــتری 
نســبت بــه گلــه هــای كوچکتــر ) كمتــر از ۱000 راس 
( داشــتند ) شــکل 5( . ایــن نتایــج برابــر بــا نتایــج 
)wright a  sattler )200۸   روی گلــه هــای شــیری 
ــه در  ــی ك ــود . در صورت ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای

برخــی از بررســی هــا رابطــه ضعیفــی بیــن میــزان 
رخــداد ســقط و انــدازه گلــه گــزارش شــده اســت . 
بــا توجــه به بررســی هــای انجــام شــده عامــل های 
عفونــی رایــج تریــن عامــل ســقط در میــان عامــل 
 jamaluddin . هــای ایجــاد كننــده ســقط هســتند
از   )2005.khodakaram tafti a ikede:۱۹۹6.  et al
ایــن رو ممکــن اســت گلــه هــای بــزرگ تــر بیشــتر 
در معــرض خطــر عفونــت باشــند ، بــه طــوری كــه 
ــت  ــداوم عفون ــی damman et al 20۱5  ت در بررس
ــه عنــوان یکــی از عامــل  اســهال ویروســی گاو  ) ب
ــدازه  ــش ان ــا افزای ــقط ( ب ــداد س ــر رخ ــای خط ه
ــی  ــن در بررس ــد . همچنی ــی یاب ــش م ــه افزای گل
ryan et al 20۱2 انــدازه گلــه مولــد بــه عنــوان یــک 
عامــل خطــر بــرای عفونــت هــای لپتوســپیروزی در 
گلــه هــای گاو گوشــتی در اســرائیل معرفــی شــد .

ــر  ــقط ب ــی س ــی فراوان ــه اقلیم ــه تجزی ــر پای ب

ــال  ــرد س ــول س ــی فص ــی ط ــاخص گرمای ــه ش پای
ــد(  در  ــقط )۱6درص ــداد س ــزان رخ ــترین می ، بیش
اقلیــم بــا زمســتان معتــدل و كمتریــن آن در اقلیــم 
بــا زمســتان ســرد  )۱4/۷درصــد ( مشــاهده شــد ) 
شــکل 6( در واقــع گلــه هایــی كــه باالتریــن میــزان 
ــتان  ــا زمس ــی ب ــتند در نواح ــقط را داش ــداد س رخ
ــه  ــد . ب ــع شــده بودن معتــدل و تابســتان گــرم واق
  20۱2 norman et al طــور همســان در بررســی
صــرف نظــر از میــزان رطوبــت ، مناطــق بــا باالترین 
ــزان رخــداد ســقط را داشــتند .  ــا بیشــترین می دم
ــع  ــای واق ــه ه ــقط در گل ــداد س ــش رخ ــت كاه عل
ــد  ــی توان ــرد م ــتان س ــا زمس ــم  ب ــده در اقلی ش
ــت  ــا تح ــه ه ــن گل ــه ای ــد ك ــل باش ــن دلی ــه ای ب
ــی در فصــل تابســتان نیســتند چــون  تنــش گرمای
ــای  ــی ronchi et al 200۱  در دام ه ــه بررس ــر پای ب
تحــت تنــش گرمایــی كاهــش ســطح پروژســترون 
ــی  ــتنی م ــت دادن آبس ــه از دس ــر ب ــما منج پاس

شــود . افــزون بــر ایــن ، اثــر متقابــل اقلیــم و ســال 
 )p<0/001( زایــش بــر میــزان ســقط معنــی دار بــود
ــای ۱3۸3  ــال ه ــه در س ــوری ك ــه ط ــدول 4(. ب )ج
تــا ۱3۸6 بیشــترین میــزان رخــداد ســقط در اقلیــم 
ــود ، در  ــرد ب ــرد و س ــی س ــتان خیل ــا زمس ــای ب ه
ــا  ــم ب ــا ۱3۹3 اقلی ــال ۱3۸۷ ت ــه از س ــی ك صورت
زمســتان معتــدل بیشــترین میــزان ســقط را داشــته 

اســت .

ــار  ــل به ــقط در فص ــداد س ــی رخ ــترین فراوان بیش
ــه  ــا س ــه ب ــد، p<0/001(، در مقایس ) ۱۷ / ۷۷ درص
ــی  ــد، در صورت ــاهده ش ــال مش ــر س ــل دیگ فص
ــد  ــرده بودن ــش ك ــز زای ــه در پایی ــی ك ــه كارهای ك
ــد( را  ــقط 4۹/۱3 درص ــداد س ــزان رخ ــن می كمتری
ــا در  ــکل 2( .Norman et al )20۱2( ب ــتند )ش داش
ــرم  ــای گ ــل ه ــی )فص ــروه فصل ــن دو گ ــر گرفت نظ
ــش  ــل زای ــه فص ــد ك ــزارش كردن ــال( گ ــرد س و س
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اثــر معنــی داری روی رخــداد ســقط دارد و در 
ــر  ــقط باالت ــداد س ــزان رخ ــرم می ــای گ ــل ه فص
بــود. همچنیــن در پژوهشــی دیگــر روی گلــه هــای 
شــیری دانمــارک، بیشــترین فراوانــی رخــداد ســقط 
ــد  ــزارش ش ــز گ ــل پایی ــتان و اوای ــر تابس در اواخ
ــل  ــی از دالی ــاید یک )Carpenter et al.. 2006(. ش
ــژه در  ــه وی ــار ب ــل به ــقط در فص ــر س ــداد باالت رخ
ــای  ــل ه ــه عام ــد ك ــن باش ــران ای ــای ای ــه ه گل
ــم  ــای مه ــل ه ــی از عام ــوان یک ــه عن ــی ب عفون
ــت  ــه رطوب ــا ب ــر گرم ــزون ب ــقط اف ــداد س در رخ
نیــز حســاس هســتند. بنابرایــن بیشــترین شــیوع 
ــن عامــل هــا در فصــول گــرم و  ســقط ناشــی از ای
ــل  ــر متقاب ــد. اث ــی ده ــار رخ م ــد به ــوب مانن مرط
ــی  ــقط معن ــداد س ــش روی رخ ــال زای ــل و س فص
دار بــود p<0/001 )جــدول 4(. در ســال هــای ۱3۸3 
تــا ۱3۸۷ بیشــترین میــزان رخــداد ســقط در فصــل 
ــی كــه  هــای ســرد ســال مشــاهده شــد، در صورت

ــزان  ــترین می ــا ۱3۹3 بیش ــای ۱3۸۸ ت ــال ه در س
ســقط در فصــل بهــار رخ داده اســت. تنــوع فصلــی 
ــازده  ــده در دوره ی ــزارش ش ــقط گ ــزان س در می
ــل  ــطه فص ــه واس ــد ب ــی توان ــی م ــاله بررس س
ــپیروز  ــامل لپتوس ــی ش ــای عفون ــل ه ــیوع عام ش
ــار،  ــل به ــلوز در فص ــی، بروس ــای باران ــل ه در فص
اســهال ویروســی گاو بــا بیشــترین شــیوع در 
فصــل هــای ســرد ســال و كمتریــن در فصــل بهــار 
و رینوتراكئیــت عفونــی گاو بــا بیشــترین شــیوع در 
ــود.  ــح داده ش ــتان )Moeir et al.. 20۱2 توضی زمس
ــازمان  ــاورزی س ــه كش ــه آمارنام ــر پای ــن ب همچنی
 )http : / / amar . maj . ir( كشــاورزی  جهــاد 
كانــون هــای گــزارش رخــداد لپتوســپیروز در ســال 
ــب  ــه ترتی ــی )ب ــد كاهش ــا ۱3۹0 رون ــای ۱3۸3 ت ه
۱۹0، ۱32، ۱0۸، 40، 3۱، 2۸ ، ۱2 و ۱۸( داشــت، امــا 
ــا ۱3۹2  رخــداد بروســلولوز در ســال هــای ۱3۸3 ت
ــته  ــی داش ــد كاهش ــک رون ــوع ی ــه در مجم اگرچ

ولــی فراوانــی رخــداد آن از ســالی بــه ســال دیگــر 
ــال  ــداد در س ــزان رخ ــترین می ــود و بیش ــر ب متغی

Mostafavi .ــت ــده اس ــزارش ش ۱3۹0 گ

ــی  ــی در آلودگ ــد كاهش ــک رون  Asmand )20۱2( ی
ــای  ــال ه ــی  س ــازه  زمان ــلوز در ب ــه بروس ــا ب گاوه
۱3۷0 تــا ۱3۸۷ گــزارش كردنــد .بنابرایــن بــا توجــه 
ــل فصــل × ســال  ــر متقاب ــه اث ــوط ب ــه نتایــج مرب ب
زایــش و همیــن طــور نــوع اقلیــم × ســال زایــش و 
صــرف نظــر از دیگــر عامــل هــای مؤثــر بــر ســقط 
مــی تــوان نتیجــه گرفــت كــه بــه احتمــال در ســال 
ــی  ــای عفون ــل ه ــی، عام ــه دورة بررس ــای اولی ه
ــپیروز  ــا لپتوس ــی گاو و ی ــهال ویروس ــد اس مانن
ــوده  ــب تأثیرگــذار روی عارضــة ســقط ب عامــل غال
در حالــی كــه، در ســال هــای اخیــر بیمــاری هایــی 
ــقط  ــر س ــر ب ــب مؤث ــل غال ــلوز عام ــد بروس مانن

ــند. باش

جدول 4. فراوانی رخداد سقط در سال های مختلف با توجه به فصل زایش و نوع اقلیم
Table 4. The frequency of abortion in different calving years based on calving season and climate type

Calving yearVariables

13931392139113901389138813871386138513841383
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16.1
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13.3
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17.0

15.5

14.6

17.0

16.3

13.2
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14.9

15.5

15.1

13.7

14.4
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13.3

14.9

14.5

15.3

13.1

14.4

14.0
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14.4
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14.3

13.7

9.9

10.9

11.6
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11.9

14.9

11.1

Calving season
Spring

Summer

Autumn

Winter

Climate type

Very cold

Cold

Moderate
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روند فنوتیپی سقط 

میانگیــن رونــد فنوتیپــی ســقط بــه صــورت 
تابعیــت میانگیــن حداقــل مربعــات بــر ســال زایــش 
ــازده ســاله ، مثبــت )0/44درصــد  ــی ی در دوره زمان
در ســال ( و معنــی دار )p>004/0( بــود . بــه طــوری 
كــه از ۱۱/۹ درصــد در ســال ۱3۸3 بــه ۱۷/۹ درصــد 
در ســال ۱3۹3 رســیده اســت ) شــکل ۸( . همانطــور 
كــه در نمــودار مشــاهده مــی شــود رونــد فنوتیپــی 
رخــداد ســقط در ســال هــای مــورد بررســی ، ســیر 
ــا  افزایشــی داشــته كــه زنــگ خطــری در رابطــه ب
ــن رو  ــت . از ای ــی اس ــد مثل ــرد تولی ــش عملک كاه
ــن  ــقط دور از ذه ــی از س ــای ناش ــان ه ــش زی افزای
ــی را در  ــد افزایش ــت . Alves et al ۱۹۹6 رون نیس
ــای  ــه ه ــپورا در گل ــی از نئوس ــقط ناش ــداد س رخ
ــزارش  ــاله گ ــه س ــک دوره س ــاد در ی ــیری كان ش
ــی  ــش بررس ــن پژوه ــدف ای ــه ه ــر چ ــد . اگ كردن
ــود  ــیر نب ــد ش ــقط و تولی ــداد س ــن رخ ــاط بی ارتب
ــات  ــن صف ــی بی ــتگی منف ــود همبس ــی وج ، ول
ــد  ــه رون ــه ب ــا توج ــی ب ــد مثل ــدی و تولی تولی
ــی  ــر م ــای اخی ــال ه ــیر در س ــد ش ــی تولی افزایش
توانــد دلیــل احتمالــی رونــد افزایشــی ســقط باشــد 

ــاروری  ــش ب ــت كاه ــین ، عل ــای پیش ــی ه . بررس
گاوهــای شــیری  در طــول زمــان را افزایــش تولیــد 
شــیر ناشــی از بهبــود ژنتیکــی ، تغذیــه و مدیریــت 
ــل  ــر عام Rodriguez-Martinez et al..200۸ و تاثی
هایــی ماننــد بیمــاری و یــا شــرایط محیطــی ماننــد 
 De vries a( نــوع اقلیــم گــزارش كــرده انــد

)2005.Risco

نتیجه گیری كلی 

ــزان  ــور می ــقط و همینط ــداد س ــی رخ ــزان كل می
ســقط در ســطح گلــه هــا بــا توجــه بــه تعریــف های 
مختلــف ســقط بــه طــور شــایان توجهــی متفــاوت 
ــل  ــال و فص ــم ، س ــوع اقلی ــه ، ن ــدازه گل ــود . ان ب
ــل  ــال × فص ــل س ــر متقاب ــور اث ــن ط ــش و همی زای
زایــش و ســال زایــش × نــوع اقلیــم میــزان رخــداد 
ســقط را تحــت تاثیــر قراردادنــد . رخــداد ســقط در 
گاوهــای نوبــت زایــش دوم بیشــتر از گاوهایــی بــود 
ــور  ــه ط ــد . ب ــرده بودن ــش ك ــت زای ــد نوب ــه چن ك
كلــی رخــداد ســقط در اقلیــم معتــدل ، فصــل بهــار 
و در گلــه هــای بــا شــمار مولــد بیشــتر از 3000 راس 
ــای  ــه ه ــه  یافت ــر پای ــن ب ــود . همچنی ــترین ب بیش

ــی  ــورد بررس ــی م ــازه زمان ــی ، در ب ــن بررس ای
رخــداد ســقط ، رونــدی مثبــت و معنــی داری نشــان 
ــه  ــد در ارائ ــی توان ــی م ــن بررس ــج ای داد ، نتای
ــت  ــرای مدیری ــژه ب ــه وی ــی ب ــای مدیریت راهکاره
تلقیــح و تولیــد مثــل بــا پیــش بینــی فصــل زایــش  
ــزان  ــش می ــرای كاه ــف ب ــای مختل ــم ه در اقلی

ــود . ــتفاده ش ــقط اس ــداد س رخ
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Horse

چکیده 

زمینــه مطالعاتــی: طــول عمــر تولیــدی و مانــدگاری گاوهــای شــیری در گلــه، از مهمتریــن موضوعــات در پــرورش گاو شــیری مــی باشــد كــه اخیــرا 
مــورد توجــه بیشــتری قــرار مــی گیــرد. هــدف: در ایــن مطالعــه، از ركوردهــای طــول عمــر و حــذف گاوهــای هلشــتاین ایــران بــرای بررســی دالیــل 
حــذف و ســازه هــای مؤثــر بــر آن و نیــز تعییــن تابــع توزیــع بقــاء اســتفاده شــد. روش كار: داده هــای ۹۷۱۹2۸ رأس گاو هلشــتاین مربــوط بــه 3۸۷2 
گلــه كــه توســط مركــز اصــاح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی كشــور طــی ســال هــای ۱3۷0 تــا ۱3۹2 جمــع آوری شــده بــود، اســتفاده گردیــد. 
بــرای بررســی ســازه هــای مؤثــر بــر حــذف )فصــل زایــش، ســن هنــگام اولیــن زایــش، شــکم زایــش، مرحلــه شــیردهی و تولیــد شــیر( از رگرســیون 
لجســتیک و بــرای تعییــن تابــع توزیــع بقــاء از معادلــه كاپــان - میــر اســتفاده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از رویــه هــای lifetest و logistic نــرم 
افــزار SAS نســخه ۹٫2 و R بســته survival تجزیــه و تحلیــل شــدند. نتایــج: نتایــج نشــان داد كــه ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی شــایع تریــن دلیــل 
حــذف گاوهــای هلشــتاین ) 6۱ / 23 درصــد( بــود. ســازه هــای مــورد بررســی در ایــن مطالعــه تأثیــر معنــی داری بــر خطــر حــذف گاوهــای هلشــتاین 
داشــتند ) P> 0۱/0(. بــا افزایــش شــکم و ســن هنــگام اولیــن زایــش و بــا كاهــش تولیــد شــیر، خطــر حــذف افزایــش یافــت. برآوردهــای بــه دســت 
آمــده از تابــع توزیــع بقــای كاپــان - میــر نشــان داد كــه تــا روز ۱305 از طــول عمــر حــدود 20 درصــد از گاوهــای هلشــتاین مــورد بررســی از گلــه 
هــا حــذف شــدند. همچنیــن 50 و ۷0 درصــد از گاوهــا بــه ترتیــب دارای طــول عمــر 206۸ و 2۹42 روز بودنــد. نتیجــه گیــری نهایــی: بــا توجــه بــه 
نــرخ بــاالی حــذف در گلــه هــای كشــور، بــه منظــور افزایــش طــول عمــر و بقــای گاوهــای هلشــتاین الزم اســت كــه شــرایط محیطــی و مدیریتــی 

بررسی سازه های مؤثر بر حذف و تعیین تابع توزیع 
بقاء در گاوهای هلشتاین ایران
علیرضا شهدادی، محمد مهدی شریعتی، محمدرضا نصیری، سعید زره داران و داوود علی ساقی
دانشجوی دكتری گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 
 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 
 استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 
 استادیار مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

گلــه هــا بهبــود یافتــه و نســبت بــه كنتــرل ســازه 
هــای مؤثــر بــر حــذف پیشــگیری و درمــان بیمــاری 
ــه هــای  ــدام شــود. همچنیــن طراحــی برنام هــا اق
ــات  ــاس صف ــر اس ــیری ب ــای ش ــاب در گاوه انتخ
مربــوط بــه ســامتی، بــاروری و ورم پســتان توصیــه 

مــی شــود.

ــاء،  ــع بق ــذف، تاب ــر، ح ــول عم ــدی: ط واژگان كلی
ــران ــتاین ای ــای هلش گاوه

مقدمه 

ــک  ــا ی ــذف گاوه ــادی و ح ــر اقتص ــش عم كاه
فرآینــد پــر هزینــه و پیچیــده در صنعــت دامپروری 

ــکاران( ــوو و هم ــت ) دوه اس

ــه  ــذف ب ــد ح ــه فرآین ــه ای ك ــن هزین . مهمتری
ــد  ــد، خری ــی كن ــل م ــروری تعمی ــد دامپ ــک واح ی
تلیســه هــای جایگزیــن اســت كــه پــس از هزینــه 
هــای مربــوط بــه تغذیــه، دومیــن عامــل پــر هزینــه 
ــن و  ــود )گروه ــی ش ــوب م ــا محس در گاوداری ه
ــول  ــیری ط ــای گاو ش ــه ه ــکاران ۱۹۹۷(. در گل هم
عمــر تولیــدی و اقتصــادی دام هــا از اهمیــت باالیــی 
ــص  ــود خال ــت س ــن صف ــرا ای ــت، زی ــوردار اس برخ
ــه میــزان قابــل  واحدهــای پــرورش گاو شــیری را ب
توجهــی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. طــول عمــر 
تولیــدی بــه صــورت فاصلــه زایمــان تــا عــذف گاو 
تعریــف مــی شــود )ولمــا و گروئــن ۱۹۹۹؛ ســوالم و 
ــه  ــر ب ــر منج ــول عم ــش ط ــکاران 2005(. افزای هم
ــا پــرورش و خریــد  كاهــش هزینــه هــای مرتبــط ب
ــود اون  ــی ش ــه م ــن در گل ــای جایگزی ــه ه تلیس
رادن و ویگانــس ۱۹۹0(. در حــال حاضــر طــول عمــر 
ــرد،  ــرار میگی ــتری ق ــه بیش ــورد توج ــه روز م روز ب
علــت ایــن توجــه، افزایــش میــزان حــذف گاوهــای 
ــاالی  ــذف ب ــت. ح ــا اس ــه ه ــتر گل ــیری در بیش ش
گاوهــای شــیری ســبب مــی شــود تعــداد معــدودی 
ــمی  ــوغ جس ــه بل ــه مرحل ــیری ب ــای ش از گاوه
ــوف و  ــک كول ــند )م ــود برس ــل خ ــد كام و تولی
دلورنــزو ۱۹۹۹(. تصمیــم گیــری بــرای حــذف یــک 
گاو شــیری از گلــه، بخشــی از مدیریــت گلــه اســت 
كــه مــوارد بســیار متنوعــی را شــامل شــده و یکــی 
ــرورش  ــات پ ــات در عملی ــن تصمیم ــده تری از پیچی
ــزو ۱۹۹6(.  ــو و دلورن ــک كول ــت )م ــیری اس گاو ش
در بســیاری از گلــه هــای گاو شــیری، آمــار حــذف 
نشــان مــی دهــد كــه پــس از تولیــد پاییــن شــیر، 
ــد  ــای تولی ــاری ه ــاروری و بیم ــدم ب ــکات ع مش
ــد  ــی باش ــا م ــذف گاوه ــده ح ــت عم ــی عل مثل
ــه در  ــی ك ــکاران 2003(. عوامل ــن و هم )كادار میدی
ــاری  ــن، بیم ــامل س ــد ش ــش دارن ــا نق ــذف گاوه ح
هــا، تولیــد شــیر پائیــن، وضعیــت نامناســب تولیــد 
مثلــی، در دســترس بــودن تلیســه هــای جایگزیــن 
ــکاران  ــن و هم ــت )گروه ــیردهی اس ــه ش و مرحل
ــازاد  ــم، م ــد ك ــل تولی ــه دلی ــذف گاو ب ۱۹۹۷(. ح
ــاری  ــذف اختی ــدار، ح ــی دام ــاز مال ــا نی ــودن و ی ب
نــام دارد. در مقابــل، حــذف گاو بــه دالیل مشــکات 
تولیــد مثلــی، بیمــاری هــا، آســیب هــای فیزیکــی، 

Email : min . shariati @ um . ac . ir

جدول ۱-دسته بندی دالیل حذف گاو های هلشتاین ایران 
Table1-grouping  of  culling reasons of Iranian Holstein  cows

تعریف 
definition

علت حذف 
Culling reason

ــی و  ــت ماندگ ــی ، جف ــخت زای ــی ، س ــد مثل ــاالت تولی اخت
ــرر ــقط مک ــاروری ، س ــدم ب ــان ، ع ــس از زایم ــوارض پ ع

 Reproductive  disorders.dystocia.retained placenta  and
problems related to calving infertility.repeated abortion

ناهنجاری های تولید مثلی 
Reproductive disorders

ورم پســتان مزمــن ، ورم پســتان تحــت حــاد ، ورم پســتان حــاد 
، نقایــص مربــوط بــه پســتان 

 Chronic mastitis.sub acute  mastitis.acute mastitis.udder
defect

ورم پستان 
mastitis

ــتگی  ــا ، شکس ــت و پ ــه دس ــوط ب ــص مرب ــری ، نقای ــم قاط س
ــش  ــا ، لنگ ــت و پ دس

 Foot angle. Feet and legs defects. Fractured feet and
legs. Lameness

لنگش 
Lameness

برگشتگی شیردان، نفخ، كتوز، جسم خارجی
Displacement abomasum Bloat. Ketosis. Hard ware

بیماری های متابولیکی
Metabolic disorders

-
صدمات فیزیکی

Physical injuries

 DUMP حامــل ژن BLAD ناقــص الخلقــه، لــب طوطــی، حامــل ژن
ناخالــص نــژادی، نقــص تیــپ،

فری مارتین
 Monster. Over shot. BLID carrier. DLIMIP carrier.

.Heterogous. Type de feet
Freemartin

بیماری های ژنتیکی
Genetic diseases

ــی،  ــب برفک ــون، ت ــلوز، ی ــل، بروس ــتورلوژ، س ــی، پاس پنومون
ــه ــی، آبل ــای تنفس ــاری ه ــاربن، بیم ــون، ش طاع

جرب یا كچلی، كته زدگی، قانقاریایی
 Pneumonia. Pasteur losis. Tuberculosis. Brucellosis.
 Johne’s disease. Foot and mouth disease. Flague.
 Anthrax. Blacklee. Respiratory disease Cowpox. Mange

.))Alopecia
Ixodiasis. Gangrenous

بیماری های عفونی و انگلی
 Infectious and Parasitic

disease

كمی تولید
Poor milk production

غیر اقتصادی بودن
Non-economic

-
نیاز مالی

Financial need

پیری
Old age

فروش گاوهای مازاد، فروش گوساله های مازاد
Sales of suplus cows and claves

دام مازاد
Suplus animal

بیمــاری غیــر قابــل درمــان، نقایــص ســایر قســمت هــای بــدن، 
خونریــزی داخلــی، اســهال گوســاله،

مسمومیت، كوری چشم
 Untreated disease. Other body parts defects. Intemal

.bleeding. calf diarrhea. Poisoning
Blindness

سایر عوامل
Other reasons
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ــور از  ــول سانس ــل معم ــرد . از دالی ــر بگی را در نظ
ســمت راســت ، عــدم حــذف حیــوان قبــل از پایــان 
ــور از  ــور سانس ــر سانس ــوع دیگ ــت . ن ــه اس مطالع
ســمت چــپ اســت . در ایــن حالــت حــذف حیــوان 
قبــل از نقطــه شــروع اتنفــاق مــی افتــد . ایــن نــوع 
ــی  ــرار نم ــه ق ــورد توج ــاح دام م ــور در اص سانس

ــرد ) دور ۱۹۹۷(. گی

نتایج و بحث 

فراوانــی و درصــد علــل حــذف گاو هــای هلشــتاین 
ــن  ــت . در بی ــده اس ــه ش ــدول 3 ارائ ــران در ج ای
ــاری  ــاالت و ناهنج ــده اخت ــی ش ــای بررس داده ه
هــای تولیــد مثلــی شــایع تریــن دلیــل حــذف گاو 
هــای هلشــتاین در گلــه هــای كشــور بــود ) 23/6۱ 
درصــد ( . هدلــی و همــکاران 2006 گــزار ش كردنــد 
ــده در  ــتار ش ــا كش ــذف ی ــای ح ــه از كل گاوه ك

ــکا ، ــده آمری ــاالت متح ای

ــی  ــد مثل ــکات تولی ــت مش ــه عل ــد ب 26/۷درص
و باروری،26/5درصــد بــه علــت ورم پســتان و 
ــج  ــد. نتای ــم بودن ــد ك ــت تولی ــه عل ــد ب 22/4درص
ــل  ــب عل ــاظ ترتی ــه لح ــه ب ــن مطالع ــل از ای حاص
ــکاران )200۹(  ــی و هم ــج مدل ــابه نتای ــذف مش ح
بــود. ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی ماننــد ســخت 
ــان،  ــس از زایم ــوارض پ ــی و ع ــت ماندگ ــی، جف زای
ــاالت  ــایر اخت ــرر و س ــقط مک ــاروری، س ــدم ب ع
تولیــد مثلــی در ســایر مطالعــات نیــز شــایع تریــن 
علــت حــذف در جوامــع مــورد مطالعــه را بــه خــود 
ــکاران  ــاری الری و هم ــت )انص ــاص داده اس اختص
20۱2؛ عزیــز زاده 20۱۱: هــروی موســوی و همــکاران 
200۷(. تیمــوری و همــکاران )20۱2( بــا بررســی 
علــل حــذف گاوهــای شــیری در گلــه هــای اســتان 
ــی  ــل اصل ــی را عام ــد مثل ــکات تولی ــران، مش ته
حــذف گاوهــای هلشــتاین معرفــی كردنــد. ســوالم 
و همــکاران )200۸( گــزارش كردنــد كــه یــک رابطــه 
ــذف  ــزان ح ــاز و می ــای ب ــداد روزه ــن تع ــی بی خط
ــاز بیــش از ۱50 روز  وجــود دارد و تعــداد روزهــای ب
در گاوهــای هلشــتاین موجــب افزایــش ۱/۱5 برابــری 
ــدو و  ــن پین ــت. همچنی ــده اس ــذف ش ــال ح احتم
همــکاران )20۱0( حــدود دو میلیــون ركــورد مربــوط 
ــه  ــا 200۷ را ب ــه زایمــان هــای ســال هــای 200۱ ت ب
ــد  ــاروری در دوره تولی ــرد ب ــی عملک ــور بررس منظ
ــذف دام از  ــا ح ــرگ و ی ــال م ــی و احتم ــی قبل مثل
ــان  ــا نش ــاهدات آنه ــد. مش ــی كردن ــد را ارزیاب واح
ــال  ــاز احتم ــای ب ــداد روزه ــش تع ــا افزای ــه ب داد ك
ــه طــور معنــی  ــا ۹0 روز پــس از زایمــان ب حــذف ت
ــکاران  ــوک و هم ــت. دابی ــه اس ــش یافت داری افزای
ــک  ــوع تخم ــه وق ــد ك ــزارش كردن ــز گ )20۱2( نی
ریــزی تــا روز 2۱ شــیردهی و همچنیــن كــم بــودن 
تعــداد روزهــای بــاز، بــا احتمــال حــذف دام از گلــه 
رابطــه منفــی دارد. در ایــن مطالعــه دومیــن عامــل 
حــذف گاوهــا، ورم پســتان و مشــکات مربــوط بــه 
پســتان بــود ) ۱۸/ ۱۸ درصــد(. هنگامــی كــه تولیــد 
ــوازات آن  ــه م ــد، ب ــی یاب ــش م ــا افزای ــیر گاوه ش

مشــکات حركتــی و ورم پســتان حــذف غیــر 
ــت  ــود )فاس ــی ش ــده م ــاری( نامی ــاری )اجب اختی
ــه  ــی دهــد ك ــات نشــان م ــکاران200۱(. تعقیق و هم
ــش  ــا كاه ــرورش گاو شــیری ب ــد واحدهــای پ درآم
ــد  ــی یاب ــش م ــاری افزای ــر اختی ــذف غی ــطح ح س
ــر  ــذف غی ــش ع ــا كاه ــور ۱۹۹2(. ب ــورت و الول )ش
اختیــاري، طــول عمــر تولیــدی گاوهــا افزایــش مــی 
یابــد و ایــن امــر فرصتــی بــرای توســعه انــدازه گله 
اســت و زمینــه حــذف اختیــاری بیشــتر را فراهــم 
ــایی  ــکاران ۱۹۸6(. شناس ــو و هم ــد )اولتناس میکن
ــای  ــذف گاوه ــر ح ــر ب ــای مؤث ــازه ه ــن س مهمتری
هلشــتاین از گلــه، عملکــرد مانــدگاری و طــول عمــر 
اقتصــادی گاو و همچنیــن تابــع توزیــع بقــاء گاوهــا 
ــژادی  ــن راهبردهــای اصــاح ن ــد در تدوی مــی توان
ــر  ــول عم ــدگاری و ط ــود مان ــرای بهب ــب ب مناس
تولیــدی گاوهــای هلشــتاین كشــور اســتفاده شــود. 
ــازه  ــی س ــر بررس ــه حاض ــدف مطالع ــن ه بنابرای
هــای مؤثــر بــر حــذف و تعییــن تابــع توزیــع بقــاء 

ــت. ــران اس ــتاین ای ــای هلش در گاوه

مواد و روش ها 

ــذف  ــر و ع ــول عم ــات ط ــه، از اطاع ــن مطالع در ای
بــه 2۸۷2  ۹۷۱42۸ رأس گاو هلشــتاین مربــوط 
ــد  ــا ۱3۹2 متول گلــه كــه بیــن ســال هــای ۱3۷5 ت
شــده بودنــد، اســتفاده شــد. جمعیــت مــورد 
مطالعــه شــامل گاوهــای هلشــتاین كشــور بــود كــه 
اطاعــات آنهــا توســط مركــز اصــاح نــژاد و بهبــود 
ــود.  ــده ب ــع آوری ش ــور جم ــی كش ــدات دام تولی
ــذف  ــای ح ــخ ه ــت تاری ــرای صح ــدا ب ــا ابت داده ه
بررســی و در صــورت مشــاهده ركوردهــای نادرســت 
حــذف شــدند. داده هــای اولیــه بــا اســتفاده از نــرم 
ــزار FoxPro نســخه  ــرم اف ــز ن ــاری R و نی ــزار آم اف
ــش  ــر ویرای ــای زی ــت ه ــال محدودی ــا اعم 6 / 2 ب

ــد: گردی

ــخ  ــکار در تاری ــات آش ــه در تناقض ــی ك  ۱( گاوهای
ــذف  ــد، ح ــکی بودن ــش و خش ــد، زای ــای تول ه

ــدند. ش

ــا   2( ســن هنــگام اولیــن زایــش در محــدوده 20 ت
40 مــاه باشــد. 

3( ركــورد گاوهایــی كــه باالتــر از ۱0 شــکم زایــش 
داشــتند، حــذف گردیــد.

ــور  ــیری كش ــای ش ــات گاوه ــت اطاع ــل ثب در فای
ــود  ــده ب ــه ش ــا ارائ ــرای گاو ه ــذف ب ــل ح ،55 دلی
ــی  ــروه كل ــه ۱2 گ ــل ب ــن دالی ــت ای ــه در نهای ك
ــدی  ــته بن ــس از دس ــدول ۱. پ ــدند ج ــیم ش تقس
ــرم  ــا از ن ــی آنه ــن فراوان ــرای تعیی ــذف ب ــل ح عل
ــد )  ــتفاده ش ــته Survival اس ــاری Rبس ــزار آم اف

ــا 20۱5(. ترن

در ایــن مطالعــه فصــل زایــش ، ســن هنــگام اولیــن 
زایــش ، شــکم زایــش ، مرحلــه شــیر دهــی و تولیــد 

ــذف  ــر ح ــر ب ــای موث ــازه ه ــوان س ــه عن ــیر ب ش
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــتقل ( م ــای مس ــر ه ) متغی
گرفتنــد . بــه ایــن منظــور بــرای تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا از رگرســیون لجســتیک اســتفاده گردیــد . 
اثــر متغیــر هــای مــورد بررســی بــر نســبت برتــری 
و خطــر حــذف گاوهــای  ( )

1
POR

P
=

−
  odds

ــزار  ــرم اف ــه logistic ن ــتفاده از روی ــا اس ــیری ب ش
ــد .  ــبه گردی ــخه ۹/2 محاس SAS نس

ــه  ــتفاده ب ــورد اس ــتیک م ــیون لجس ــدل رگرس م
ــود : ــر ب ــرار زی ق

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5i i i i i iY a b x b x b x b x b x e= + + + + + +

 a Y خطــر حــذف ) متغیــر پاســخ ( ،  كــه در آن 
 2ix ــش ،  ــل زای ــر فص 1ix اث ــداء ،  ــرض از مب ع
3ix اثــر شــکم  اثــر ســن هنــگام اولیــن زایــش ،
5ix اثــر  4ix اثــر مرحلــه شــیر دهــی ، زایــش ،
 ie 5b ضرایــب رگرســیون و  ،...، 1b تولیــد شــیر ، 

اثــر باقــی مانــده مــی باشــد .

ــدا روز  ــاس تع ــر اس ــر ب ــول عم ــه ط ــن مطالع در ای
ــا  ــور داده ه ــا سانس ــذف ی ــا  ح ــد ت ــان تول از زم
بررســی شــد . خاصــه آمــاری طــول عمــر گاو هــای 
هلشــتاین كشــور در جــدول شــماره 2 ارائــه شــده 
اســت . همانطــور كــه مشــاهده مــی شــود ، برخــی 
از حیوانــات در اولیــن روز پــس از تولــد ، بــه علــت 
ــخت  ــا س ــادر ی ــش م ــه زای ــوط ب ــکات مرب مش
ــول  ــن ط ــد ، بنابرای ــده ان ــذف ش ــه ح ــی از گل زای
عمــر یــک بــرای آنهــا منظــور شــده اســت .ركــورد 
ــذف  ــه ح ــه از گل ــان مطالع ــا زم ــه ت ــی ك گاوهای
ــه  ــد سانســور شــده اســت در نظــر گرفت نشــده ان
شــدند و كــد سانســور صفــر بــه آنهــا تعلــق گرفــت 
ــده و دارای  ــذف ش ــات ح ــورد حیوان ــن رك . همچنی
كــد حــذف ، سانســور نشــده ) كــد سانســور یــک 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــوند ) ب ــی ش ــه م ــر گرفت (در نظ
ایــن نــوع ركــورد نشــان مــی دهــد كــه حیــوان بــه 

هــر دلیــل حــذف شــده اســت (

ــای  ــای گاو ه ــع بق ــع توزی ــن تاب ــور تعیی ــه منظ ب
ــخه  ــاری SAS نس ــه آم ــران از برنام ــتاین ای هلش
ــع  ــع توزی ــد . تاب ــتفاده ش ــه LIFETEST اس ۹/2 روی
ــر  ــان می ــول كاپ ــق فرم ــوان از طری ــاء را مــی ت بق

ــر ۱۹5۸(: ــان و می ــرد ) كاپ ــبه ك محاس

( )
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k k
KM

kt k

n dS t
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=  
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ــاء  ــع بق ــدار تاب ) مق )KMS t ــه   ــن معادل در ای
ــای  ــذف گاو ه ــای ح ــان ه ــر زم ــان نمایانگ در زم
در  kn ــن  ــه بزرگتری ــن ب ــب از كوچکتری ــه ترتی ب
kd تعــداد گاوهایــی كــه در زمــان  معــرض خطــر و 
 ( )KMS t tحــذف ) تلــف( شــده انــد ، اســت . بــه 
ــر  ــان – می ــراورد كاپ ــا ب ــرآورد حاصــل ضــرب ی ب
ــع  ــم  تاب ــت مه ــود . مزی ــی ش ــه م ــاء گفت ــع بق تاب
ــد  ــی توان ــه م ــت ك ــن اس ــر ای ــان – می ــای كاپ بق
ــت  ــور از راس ــژه سانس ــه وی ــا ب ــور ه ــواع سانس ان

جدول 2- خصوصیات آماری داده های مورد بررسی
Table :- Descriptive statistics of the studied traits

حداكثر
Maximum

حداقل
Minimum

انحراف معیار
.S.D

میانگین
Mean

تعداد
Number

پارامتر
Parameter

456۷۱۹45.65۱633.235۱۸۹2۹

طول عمر حیوانات 
حذف شده )روز(

 Lifetime of cuilled
animals d

3440۱۸۱۷.6۹۱4۱۷.۱04524۹۹

طول عمر حیوانات 
سانسور شد)روز(

 Lifetime of
 censored animals

ــد  ــای تولی ــاری ه ــتان، ناهنج ــکات ورم پس مش
مثلــی و ســامتی گاوهــا نیــز افزایــش پیــدا میکنــد 
)آبــه و همــکاران 200۹(. ایــن مشــکات منجــر بــه 
افزایــش مخــارج دامپزشــکی و تعمیــل زیــان هــای 

اقتصــادی بــه دامــدار مــی شــود و در نهایــت ســبب 
بــاال رفتــن نــرخ حــذف گاوهــا مــی شــود. والتــون 
ــذف  ــد ح ــه 26/5 درص ــرد ك ــزارش ك )۱۹۹6( گ
ــه دلیــل ورم پســتان  گاوهــای هلشــتاین آمریــکا ب

بــود. عامــل غیــر اقتصــادی بــودن گاو، ســومین 
عامــل اصلــی حــذف گاوهــای هلشــتاین كشــور 
در مطالعــه حاضــر بــود ) ۱2/4۸درصــد(. عوامــل 
ــداری و  ــودن نگه ــادی ب ــر اقتص ــر در غی مؤث

طول عمر )روز(
)Lifetimnet )d

فراوانی )درصد(
Frequenc yعلت حذفی

Culling reason

ناهنجاری های تولید ملی۱۹5۱.۷۹±۷62.۱023.6۱
Reproductive disorders

ورم پستان۱۹3۷.56±۸36.56۱۸.۱۸
Mastitis

لنگش۱۹62.۸4±۸44.5۸5.36
Lameness

بیماری های متابولیکی۱666.۷۱±6۷۸.6۹6.۸6
Metabolic disorders

صدمات فیزیکی۱۸۱3.۹2±636.3۷0.0۷
Physical injuries

بیماری های ژنتیکی۱۷۸۷.0۷±۷55.۹۷0.۸6
Genetic diseases

بیماری های عفونی و انگلی۱۷6۸.2۹±۷0۱.۹5۱0.0۹
Infectious and Parasitic disease

غیر اقتصادی بودن۱۷۹5.5۷±۷۷0.5۱۱2.4۸
Non-economic

نیاز مالی۱۸4۱.46±۸24.۸۹۷.02
Financial need

پیری30۸۸.۸3±۱005.4۱2.۱4
Old age

دام مازاد۱۷2۷.2۷±۷0۷.۱2۸.۸5
Suplus animal

سایر عوامل۱۷۹۷.۱۹±۷۱4.434.45
Other reasons

جدول 3- فراوانی علل حذف گاوهای هلشتاین ایران
Table - Frequency of culling reasons of Iranian Holstein cow’s
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ــرف  ــک ط ــد از ی ــی توان ــیری م ــرورش گاو ش پ
ــه و  ــژادی گل ــه ماننــد تركیــب ن عوامــل داخــل كل
ــه  ــت و تغذی ــل، بهداش ــد مث ــت تولی ــطح مدیری س
ــه بهتــر  ــه باشــد. هــر چــه ســطح مدیریــت گل گل
باشــد، بهــره وری عوامــل تولیــد بــاال رفتــه و تولیــد 
ــرات  ــن تغیی ــد. همچنی ــد ش ــر خواه ــادی ت اقتص
ــد  ــدی مانن ــوالت تولی ــا و محص ــاده ه ــت نه قیم
ــادی  ــر اقتص ــر نمی ــر ب ــل مؤث ــز از عوام ــیر نی ش
بــودن نگهــداری گاو مــی باشــد. بنابرایــن هنگامــی 
ــه  ــا ب ــاده ه ــع نه ــه نف ــا ب ــت ه ــادل قیم ــه تع ك
هــم مــی خــورد، نــرخ حــذف گاوهــای شــیری بــه 
علــت غیــر اقتصــادی بــودن بــاال مــی رود. در مقابل 
تعــداد گاوهایــی كــه بــه دلیــل صدمــات و جرامــات 
فیزیکــی و نیــز بیمــاری هــای ژنتیکــی از گلــه هــا 
حــذف شــدند بســیار كــم بــود، نــرخ حــذف بــرای 
ایــن عوامــل در طــی ســال هــای مــورد بررســی بــه 

ــد. ــبه ش ــد محاس ــب 0/0۷ و 0/۸6درص ترتی

ــر  ــل غی ــذف از قبی ــل ح ــن دالی ــر گرفت ــا در نظ  ب
اقتصــادی بــودن، دام مــازاد و نیــاز مالــی دامــدار به 
عنــوان علل حــذف اختیــاری و ســایر عوامــل حذف 
ــاری  ــی، بیم ــد مثل ــای تولی ــاری ه ــامل ناهنج ش
ــی  ــکات حركت ــی، مش ــای فیزیک ــیب ه ــا، آس ه
ــذف  ــل ح ــوان عل ــه عن ــتان ب ــش( و ورم پس )لنگ
ــد  ــه 2۸/25 درص ــود ك ــی ش ــاهده م ــاری، مش اجب
ــد  ــاری و ۷۱/65درص ــده اختی ــام ش ــای انج حذفه
حذفهــا نیــز خــارج از اختیــار دامــدار و بــه صــورت 
ــه  ــر چ ــی ه ــور كل ــه ط ــت. ب ــوده اس ــاری ب اجب
نســبت حــذف هــای اجبــاری كمتــر باشــد، دامــدار 
ــر  ــای ب ــا گاوه ــتری دارد ت ــاب بیش ــدرت انتخ ق
تولیــد و ســالم تــر را در گلــه حفــظ كنــد، بــا ایــن 
ــه و ارزش  ــش یافت ــه افزای ــد گل ــطح تولی ــل س عم
ــن  ــد. میانگی ــی یاب ــود م ــز بهب ــا نی ــی گاوه ژنتیک
ــه  ــده ب ــذف ش ــتاین ح ــای هلش ــر گاوه ــول عم ط
ــده  ــان داده ش ــدول 3 نش ــف در ج ــل مختل دالی
اســت. بــر اســاس نتایــج ، گاوهایــی كــه بــر اســاس 
ــور  ــه ط ــدند ب ــذف ش ــا ح ــه ه ــری از گل ــل پی عام
معنــی داری دارای باالتریــن طــول عمــر )30۸۸/۸3 
ــه دلیــل  ــه گاوهــای حــذف شــده ب روز ( نســبت ب
ــول  ــور معم ــه ط ــد )p>05/0( ب ــل بودن ــایر عوام س
گاوداران ســعی مــی كننــد گاوهــای بــا ارزش 
ــم  ــی رغ ــیر را عل ــد ش ــرای تولی ــاال ب ــی ب ژنتیک
بــاروری نامطلــوب در گلــه هــای خــود حفــظ كننــد 
ــه و كاهــش  ــر باعــث مــی شــود ســن گل ــن ام ، ای
ــود .  ــی ش ــه م ــا در گل ــه ه ــی تلیس ــرخ جایگزین ن
ــل  ــه دلی ــده ب ــذف ش ــای ح ــر گاوه ــرف دیگ از ط
ــیردان  ــتی ش ــی ) برگش ــای متابولیک ــاری ه بیم
ــن  ــی ( دارای كمتری ــم خارج ــوز و جس ــخ ، كت ، نف

ــد . ــر )۱666/۷۱ روز ( بودن ــول عم ط

- میانگیــن هــای دارای حــروف، غیــر مشــابه بیانگر 
اختــاف معنــی دار در ســطع P: . / .5 مــی باشــند.

 Means with different letters show significant
05/0<differences at P

فاصله تولد تا حذف دام

Interval between birth to culling

ــل  ــه دالی ــده ب ــذف ش ــای ح ــر گاوه ــول عم ط
ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی ، ورم پســتان و 
ــان  ــدودی یکس ــا ح ــر ت ــه حاض ــش در مطالع لنگ
و بــه ترتیــب ۱۹5۱/۹۷، ۱۹3۷/56 و ۱۹62/۸4 روز 
ــان داد  ــه نش ــن مطالع ــج ای ــد . نتای ــبه ش محاس
ــای  ــاری ه ــل ) ناهنج ــن دالی ــه ای ــه ب ــی ك گاوهای
ــا  ــه ه ــی ، ورم پســتان و لنگــش ( از گل ــد مثل تولی

ــا  ــه ب ــدند، در مقایس ــذف ش ح

ــدند  ــذف ش ــر ح ــل دیگ ــه دالی ــه ب ــی ك گاوهای
ــد.  ــته ان ــری داش ــن باالت ــری( س ــل پی ــز عام )بج
ــد  البتــه ســیگرز و همــکاران )۱۹۹۸( گــزارش كردن
ــبت  ــاروری نس ــل ناب ــه دلی ــی ب ــای حذف ــه گاوه ك
ــکات  ــل مش ــه دلی ــده ب ــذف ش ــای ح ــه گاوه ب
مربــوط بــه پســتان در ســنین پاییــن تــری حــذف 
ــه ایــن دلیــل كــه گاوداران گاوهــای  مــی شــوند. ب
ــد  ــد و در بلن ــی كنن ــذف م ــن را ح ــد پایی ــا تولی ب
ــدت  ــد م ــارور و پرتولی ــای ناب ــا گاوه ــدت تنه م
ــورد  ــد. در م ــی مــی مانن ــا باق ــه ه بیشــتری در گل
عوامــل ورم پســتان و لنگــش نیــز مــی تــوان بیــان 
كــرد، گاوهایــی كــه بــه ایــن دالیــل حذف شــدند در 
شــکم هــای باالتــری قــرار داشــتند. ایــن مــی تواند 
یــک پاســخ بــه اثــر تضعیــف كننــده ورم پســتان و 
لنگــش و یــا بــه دلیــل اثــر غیــر مســتقیم كاهــش 
ــد.  ــف باش ــی ضعی ــد مثل ــرد تولی ــا عملک ــد ب تولی
ــر  ــه اث ــان داد ك ــدول 4 نش ــود در ج ــج موج نتای
ــن  ــش، س ــل زای ــی )فص ــورد بررس ــای م ــازه ه س
ــه  ــش، مرحل ــکم زای ــش، ش ــن زای ــگام اولی هن
شــیردهی و تولیــد شــیر( بــر خطــر حــذف گاوهــای 
ــاس  ــر اس ــود د )p>0۱/0( ب ــی دار ب ــیری معن ش
نتایــج، گاوهایــی كــه در فصــول گــرم ســال )بهــار 
ــا  ــه ب ــد، در مقایس ــرده بودن ــان ك ــتان( زایم و تابس
ــز  ــرد )پائی ــول س ــرده در فص ــان ك ــای زایم گاوه
ــذف  ــر ح ــی داری خط ــور معن ــه ط ــتان ب و زمس
ــرای  ــبت odds ب ــتند)p>0۱/0(  نس ــری داش باالت
حــذف گاوهــای هلشــتاین در مــاه هــای تابســتان، 
ــب ۱/24 ، 0/۸2 و 0/۸۱  ــه ترتی ــتان ب ــز و زمس پائی
بــه دســت آمــد )جــدول 4(. نتایــج حاصــل از ایــن 
مطالعــه، بــا نتایــج دچــو و گودلینــگ )200۸(، میلــر 
ــس )20۱0( و  ــدو و دی و ری ــکاران )200۸(، پین و هم
ــن  ــت دارد، ای ــکاران )20۱2( مطابق ــن و هم آلواس
ــاه  ــه در م ــی ك ــد گاوهای ــزارش نمودن ــن گ محققی
هــای گــرم زایمــان نمودنــد از بقــای كمتــری در گله 
هــا برخــوردار بودنــد. تفــاوت هــای آب و هوایــی و 
ــطح  ــامتی گاو، س ــر س ــال ب ــول س ــی در فص اقلیم
ــودن خــوراک، قیمــت  تولیــد شــیر، در دســترس ب
ــیری  ــرورش گاو ش ــه پ ــود گل ــت س ــیر و در نهای ش
تأثیــر گــذار اســت، بنابرایــن مــی توانــد بــر خطــر 

ــکاران 200۹(.  ــی و هم ــد )هدل ــر باش ــذف مؤث ح

ــن  ــگام اولی ــن هن ــش س ــه، افزای ــن مطالع در ای

ــه افزایــش خطــر حــذف و كاهــش  زایــش منجــر ب
طــول عمــر گاوهــای هلشــتاین گردیــد )جــدول 4(. 
ــن  ــر در اولی ــت تأخی ــا عل ــته از گاوه ــن دس در ای
ــاروری  ــی و ب ــد مثل ــکات تولی ــا مش ــش عموم زای
پائیــن اســت كــه ادامــه ایــن وضعیــت در دوردهــای 
ــردد.  ــی گ ــر م ــریع ت ــذف س ــب ح ــدی موج بع
ــب  ــه مناس ــود ك ــنهاد نم ــر )۱۹۹3( پیش هینریچ
تریــن ســن هنــگام اولیــن زایــش در تلیســه هــای 
هلشــتاین بــرای رســیدن بــه حدكثــر بازدهــی بایــد 
23 تــا 26 مــاه باشــد. در گــزارش برخــی محققــان 
ــر  ــش ب ــن زای ــگام اولی ــن هن ــش س ــر افزای تأثی
خطــر حــذف و كاهــش طــول عمــر معنــی دار بــوده 
ــکاران  ــا و هم ــن ۱۹۹۸: ولم ــا و گروئ ــت )ولم اس

 .)2000

تأثیــر شــکم زایــش )دوره شــیردهی( نیــز بــر خطــر 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــتاین م ــای هلش ــذف گاوه ح
ــر  ــش خط ــی از افزای ــل حاك ــج حاص ــت. نتای گرف
حــذف بــا افزایــش زایــش هــا مــی باشــد*** بــه 
ــکم  ــا ش ــای ب ــذف در گاوه ــر ح ــه خط ــوی ك نح
ــای  ــا گاوه ــه ب ــر در مقایس ــم و باالت ــش شش زای
جوانتــر بیشــتر بــود. نســیت odds گاوهــای حــذف 

ــب  ــه ترتی ــا : ب ــکمهای ۱ ت ــرای ش ــده ب ش

۱ ، ۱/26 ، ۱/2۹، ۱/4۷ ، ۱/6۱ ، ۱/۷۷ بــود )جــدول 
ــه  ــد ك ــان كردن ــکاران )20۱0( بی ــاهید و هم 4(. ش
ــه  ــت ب ــن اس ــذف ممک ــر ح ــش خط ــل افزای دلی
واســطه وقــوع بیمــاری هــای مشــخص در گاوهــای 
ــه افزایــش  ــا توجــه ب پیــر باشــد. نتایــج حاصــل ب
ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی و متعاقــب آن عــدم 
بــاروری كــه یکــی از دالیــل اصلــی حــذف اجبــاری 
ــر  ــه نظ ــار ب ــت، دور از انتظ ــیری اس ــای ش در گاوه

نمــی رســد. 

تأثیــر مرحلــه شــیردهی بــر خطــر حــذف گاوهــای 
 odds ــبت ــود )p>0۱/0( نس ــی دار ب ــتاین معن هلش
گاوهــای حــذف شــده بــرای اوایــل، اواســط و اواخــر 
دوره شــیردهی بــه ترتیــب ۱/00 ، 0/۸4 و ۱/5۱ دســت 
ــی  ــاهده م ــه مش ــه ك ــدول 4(. همانگون ــد )ج آم
شــود خطر حــذف گاوهــا در اواســط دوره شــیردهی 
ــر  ــیردهی كمت ــر دوره ش ــل و اواخ ــه اوای ــبت ب نس
ــیردهی  ــه اول دوره ش ــذف در مرحل ــد. ح ــی باش م
ممکــن اســت مربــوط بــه وارد شــدن اســترس زیــاد 
در ایــن دوره هنــگام رســیدن بــه اوج تولیــد شــیر و 
تعــادل منفــی انــرژی باشــد كــه متعاقــب آن بــروز 
ــتی  ــوز ، برگش ــر كت ــی نظی ــای متابولیک ــاری ه بیم
ــاری  ــایر بیم ــتان و س ــیدور ، ورم پس ــیردان ، اس ش
هــا ممکــن اســت موجــب تشــدید حــذف شــوند . 
بــر اســاس نتایــج در انتهــای دوره شــیردهی حــذف 
بیشــتری صــورت گرفتــه اســت كــه نشــان دهنــده 
تصمیــم گیــری پــرورش دهنــدگان بــرای حــذف در 
اواخــر دوره شــیردهی و مواجــه شــدن بــا مســائلی 

نظیــر عــدم بــاروری اســت .

۱( بهار، 2( تابستان. 3( پائیز، 4( زمستان.

Winter )-Fall4 -Summer3 )-Spring2 -۱

بــا افزایــش ســطح تولیــد شــیر كاهــش معنــی داری 
  )0۱/0<p( در خطــر حــذف گاو هــا مشــاهده گردیــد
ــه  ــای odds00/۱ ، 0/۹۱ ، 0/۷۹ و 0/6۷  ب ــبت ه نس
ــر از ۷000،  ــد كمت ــا تولی ــای ب ــرای گاوه ــب ب ترتی
۷000 تــا ۸000 ، ۸000 تــا ۹000 و بیشــتر از ۹000 كیلــو 
گــرم شــیر در یــک دوره شــیردهی بــه دســت آمــد 
ــه  ــد ك ــی ده ــان م ــج نش ــن ننتای ــدول 4( . ای ) ج
ــن  ــل تعیی ــیر عام ــد ش ــد ، تولی ــر تولی ــای پ گاوه
ــا نیســت .  ــاری گاوه ــرای حــذف اختی ــده ای ب كنن
نتایــج بــه دســت آمــده همچنیــن بــر تاثیــر تولیــد 
شــیر در تصمیــم گیــری مدیــران در حفــظ گاوهــای 
ــکاران 20۱0  ــدو و هم ــد دارد . پین ــد تاكی ــر تولی پ
ــا  ــه ب ــد ك ــان دادن ــکاران 20۱5 نش ــاهید و هم و ش
كاهــش تولیــد شــیر خطــر حــذف گاو هــا افزایــش 

مــی یابــد .

برآوردگــر كاپــان – میــر منحنــی بقــائ در شــکل 
۱ و نیــز جــدول 5 نشــان داده شــده اســت . الزم بــه 
ذكــر اســت منحنــی بقــاء بــا اســتفاده از براوردگــر 
ــت  ــات جمعی ــذف حیوان ــد ح ــر فرآین ــان – می كاپ
مــورد مطالعــه را در طــول زمــان و بــه طــور مســتقل 
از ســازه هــای موثــر بــر حــذف نشــان مــی دهــد . 
بــر اســاس تابــع كاپــان – میــر تــا روز ۱305 از طول 
عمــر حــدود 25 درصــد از جمعیــت گاوهــای كشــور 
حــذف شــده انــد . میانــه تابــع بقــاء یعنــی زمانــی 

جدول 4- اثر سازه های مؤثر بر حذف گاوهای هلشتاین ایران
Table +- Effect of factors affecting culling of Iranian Holstein cows

سطح معني داري
P-value

فاصله اطمینان ۹5
confidence interval

نسبت برتری
dd; Ratio

سطوح
Levels

متغیر
Variable

حد باال
Upper

حد پائین
Lower

P<0.01

-
1.26
0.83
0.83

-
1.21
0.80
0.79

1.00
1.24
0.82
0.81

1
2
3
4

فصل زایش
Calving season

P<0.01

-
1.33
1.42
1.47
1.50

-
1.29
1.36
1.41
1.42

1.00
1.31
1.39
1.44
1.46

<24
24-26
26-28
28-30
<30

سن هنگام اولین زایش 
)مه(

 Age at first calving
()m

P<0.01

-
1.29
1.42
1.51
1.67
1.83

-
1.23
1.36
1.42
1.56
1.72

1.00
1.26
1.39
1.47
1.61
1.77

1
2
3
4
5
≥6

شکم زایش
Parity

P<0.01
-

0.86
1.55

-
0.82
1.48

1.00
0.84
1.51

1
2
3

مرحله شیردهی
Lactation stage

P<0.01

-
0.94
0.81
0.68

-
0.89
0.77
0.66

1.00
0.91
0.79
0.67

≥7000
7000-8000
8000-9000
≥9000

تولید شیر )كیلوگرم(
 Milk yield

كــه 50 درصــد از جمعیــت گاوهــا حــذف مــی شــوند 
ــای  ــد از گاوه ــن ۷5 درص ــود . همچنی ، 206۸ روز ب
ــه  ــی از گل ــی زمان ــن بررس ــران در ای ــتاین ای هلش
هــا حــذف شــده انــد كــه طــول عمــر آنهــا 2۹42 
روز بــوده اســت  الزم بــه ذكــر اســت كــه منحنــی 
ــار  ــورد انتظ ــر م ــول عم ــرآورد ط ــرای ب ــاء ب بق
افــراد مــورد بررســی ) دختــران گاوهــای نــر مــورد 
ارزیابــی ( كاربــرد دارد . ون آرندونــک ۱۹۸5 نشــان 
داد كــه بــرای رســیدن بــه حداكثــر بازدهــی طــول 
عمــر تولیــدی بهینــه بایــد 42/۹ مــاه بــوده و میزان 
حــذف نیــز بایــد در حد مناســبی باشــد . البتــه الزم 
ــتاین  ــای هلش ــه گاوه ــر بهین ــول عم ــه ط ــت ك اس
ــادی و  ــای اقتص ــه پارامتره ــه ب ــا توج ــور ب در كش

شــرایط موجــود در كشــور بــرآورد شــود .

ــورت  ــه ص ــا ب ــارگ ه ــرای چ ــان ب ــه اطمین فاصل
ــه  ــل LOGLOG ب ــا اســتفاده از تبدی پیــش فــرض ب

ــت ــده اس ــت آم دس

 Confidence interval for quintiles was
 estimated from LOGLOG transformation as

default

ــران در  ــتاین ای ــای هلش ــای گاوه ــع بق ــع توزی تاب
شــکل ۱ نشــان داده شــده اســت. در حالــت كلــی، 
ــه دو  ــع بقــاء در بیشــتر مــوارد ب ــع توزی شــکل تاب
ــاء  ــي بق ــت اول منعن ــد. در حال ــی آی ــت در م حال
شــیب دار بــا شــیب تنــد مــی باشــد. در ایــن حالت 
ــارت  ــه عب ــت، ب ــم اس ــاهدات ك ــای مش ــزان بق می

دیگــر افــراد از بقــای مناســبی برخــوردار نیســتند. 
حالــت دوم حالــت منعنــي بقــاء بــا شــیب تدریجــی 
ــوده كــه افــراد مــورد مطالعــه از بقــای  و آهســته ب
مناســبی برخــوردار هســتند. تابــع توزیــع بقــای بــه 
دســت آمــده در ایــن مطالعــه، رونــد نزولــی كاهــش 
بقــاء بــا افزایــش ســن گاو را نشــان مــی دهــد. اگــر 
ــع  ــع توزی ــر روی تاب ــت ب ــی راس ــط فرض ــک خ ی
بقــاء رســم شــود، در نقاطــی از ســن گاو كــه تابــع 
زیــر خــط راســت قــرار مــی گیــرد، نشــان دهنــده 
ــه  ــی ك ــس در نقاط ــر عک ــاء و ب ــتر بق ــش بیش كاه
تابــع بــاالی خــط قــرار مــی گیــرد، نشــانه كاهــش 
ــی، 20۱6(.  ــواه و طالب ــن خ ــت )وط ــاء اس ــر بق كمت
بــه عبارتــی، در مــاه هایــی كــه منعــی در زیــر خــط 
ــاء  ــش بق ــرار دارد كاه ــده ق ــرازش ش ــتقیم ب مس
بیشــتر از میانگیــن جمعیــت اســت. مــک گــووان و 
همــکاران )۱۹۹۹( گــزارش كردنــد كــه تعــادل منفی 
انــرژی در گاوهــای جــوان نســبت بــه كارهــای بالــغ 
مــی توانــد دلیــل عمــده حــذف زودهنــگام گاوهــای 
ــکاران  ــیگرز و هم ــات س ــد. در مطالع ــوان باش ج
ــاری الری و  ــس )20۱۱( و انص ــکل و وات )۱۹۹۸(، بری
ــای  ــذف گاوه ــل ح ــر روی دالی ــکاران )20۱2( ب هم
هلشــتاین اشــاره شــده اســت كــه بیشــتر گاوهــای 
ــیردهی  ــای ش ــا، در دوره ه ــه ه ــده از گل ــذف ش ح
اول تــا ســوم قــرار داشــتند. از روز ۱000 طــول 
ــرد و در  ــاء شــدت مــی گی ــد كاهشــی بق عمــر رون
نهایــت در روزهــای حــدود 500؛ طــول عمــر، میــران 
مانــدگاری گاوهــا در گلــه هــا بــه صفــر مــی رســد. 
ــی  ــتاین بررس ــای هلش ــای گاوه ــع بق ــع توزی تاب
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شــده در ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد كــه یــک 
ــی  ــن 0/۹۹ را م ــب تعیی ــا ضری ــتقیم ب ــط مس خ
تــوان بــرای مانــدگاری گاوهــای هلشــتاین بــرازش 
ــی )0/0003-(  ــت منف ــب تابعی ــکل ۱(. ضری داد ) ش
ــع نشــان مــی دهــد كــه  ــن تاب ــه خــط در ای معادل
میــزان مانــدگاری گاوهــای هلشــتاین ایــران 0/0003 
درصــد در روز كاهــش مــی یابــد . ایــن عــدد نشــان 
مــی دهــد كــه رونــد كاهــش زنــده مانــی گاوهــا در 

گلــه هــای ایــران آهســته و كنــد اســت .

از نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن مطالعــه مــی توان 
نتیجــه گیــری كــرد كــه مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر 
كوتــاه بــودن طــول عمــر و كاهــش بقــاء در كارهــای 
ــای  ــاری ه ــر ناهنج ــذف در اث ــور، ع ــتاین كش هلش
ــاروری اســت. از طــرف  تولیــد مثلــی و مشــکات ب
ــا  ــاری گاوه ــذف اجب ــزان ح ــودن می ــاال ب ــر، ب دیگ
ــاب و  ــدرت انتخ ــدار ق ــه دام ــد ك ــی ده ــان م نش
ــا  ــت داده و گاوه ــا را از دس ــاری دام ه ــذف اختی ح
ــدار  ــارج از اراده دام ــه خ ــی ك ــل مختلف ــه عل ب
مــی باشــد گلــه را تــرک كــرده انــد. خطــر حــذف 
گاوهــای هلشــتاین ایــران بــه طــور معنــی داری بــا 
افزایــش ســن هنــگام اولیــن زایــش و شــکم زایــش 

جدول 5- برآوردهای حاصل از تابع بقاء كاپان - میو
5- Estimates from Kaplan-Meier survival function  Table

فاصله اطمینان ۹5
confidence intervalt ۹5%

برآورد )روز (
Point estimate (d)

درصد
Percent

حد باال
upper

حد پائین
Lower

1315
2080
2962

1295
2056
2923

1305
2068
2942

25
50
75

ــت. ــش یاف ــیر افزای ــد ش ــطح تولی ــش س و كاه

ــای  ــای گاوه ــر و بق ــول عم ــش ط ــور افزای ــه منظ ب
هلشــتاین الزم اســت كــه شــرایط محیطــی و 
ــه  ــبت ب ــه و نس ــود یافت ــا بهب ــه ه ــت گل مدیری
كنتــرل ســازه هــای مؤثــر بــر حــذف، پیشــگیری و 
درمــان بیمــاری هــا اقــدام شــود. بنابرایــن توصیــه 
ــاروری  ــامتی، ب ــه س ــوط ب ــات مرب ــود صف ــی ش م
ــای  ــی گاوه ــای اصاح ــه ه ــتان در برنام و ورم پس

ــود ــده ش ــور منجان ــتاین كش هلش

ــاح  ــز اص ــرم مرك ــئولین محت ــگزاری از مس سپاس
نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی كشــور بــه واســطه 
در اختیــار قــرار دادن اطاعــات مــورد نیــاز، كمــال 

ــد. ــی آی ــل م ــه عم ــی ب ــکر و قدردان تش 36
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چکیده: 

شــتر، نشــخوار كننــده ای بــا دســت و گــردن دراز، یــک یــا دو كوهــان بــر پشــت و پــر طاقــت در برابــر كــم آبــی و دمــای بــاال اســت و بــه ویــژه بــرای 
ــه كار مــی رود. تغییــر دمــای بــدن در طــول روز، كــف نــرم پاهــا، ابروهــا و مــژه هــای متراكــم،  ــان هــای خشــک و ســوزان دنیــا ب ــار كشــی در بیاب ب
مدفــوع خشــک، ادرار غلیــظ، پوشــش ضخیــم، پاهــای بلنــد، قابلیــت بســتن منخریــن هــا و وجــود پینــه زانــو و ســینه از جملــه قابلیــت شــتر بــرای 

مقابلــه بــا گرمــا و شــرایط بیابانــی اســت.

واژه های كلیدی: پوست - تعریق - شکل سلول های خونی - فعالیت تنفسی - ویژگی های فیزیولوژیکی و آناتومی - وزن بدن

مقدمه

ــد، در شــاخ آفریقــا، ســاحل،  ــه بومــی آســیای مركــزی و خــاور دور و شــترهای تــک كوهــان كــه گســترش بیشــتری در جهــان دارن  شــتر دو كوهان
ــا  ــاه را مــی پیمایــد و قــادر اســت ب ــا ســرعت 65 كیلومتــر در ســاعت فواصــل كوت ــی زندگــی مــی كننــد. شــتر ب ــه و آســیای جنوب مغــرب، خاورمیان
ســرعت 40 كیلومتــر مســافت زیــادی را طــی كنــد. وزن شــتر دو كوهــان بــه 300 تــا ۱000 كیلــو گــرم و شــتر تــک كوهــان بــه 300 تــا 600 كیلــو گــرم مــی 
رســد .از صفــات منحصــر شــتر ایــن اســت كــه مــی توانــد در تابســتان بــه مــدت چندیــن روز بــدون آب و غــذا دوام آورد، در حالــی كــه در زمســتان تــا 

یــک هفتــه بــدون آب و غــذا ســپری مــی كنــد. 

هموستازی بدن شتر در شرایط گرما
حمیدرضا فرزین )نویسنده مسئول( عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی - شعبه شمال شرق كشور

 اكبر ولی نژاد  : عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی - شعبه شمال شرق كشور 

سعید زیبایی : عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی - شعبه شمال شرق كشور 

هادی فامیل قدكچی : عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی - شعبه شمال شرق كشور .

شــتر ویژگــی هــای خاصــی دارد كــه مهــم تریــن 
ــای  ــرا و دماه ــخت صح ــرایط س ــل ش ــا تحم آنه
ــتان و  ــدید تابس ــای ش ــژه گرم ــه وی ــون، ب گوناگ
ــمانی  ــاختار جس ــت. س ــه اس ــود آب و علوف كمب
ــادی دارد و  ــوران اختــاف زی ــا دیگــر جان شــتر ب
ــول  ــتر در ط ــه ش ــده ك ــث ش ــاف باع ــن اخت ای
روزهــای ســال در صحــرا زندگــی كنــد و از بوتــه 
هــا و درختچــه هــای گوناگــون صحرایــی و كویری 
ــه كنــد.  ــه هــای شــور و خــاردار تغذی ماننــد بوت
تنظیــم حــرارت بــدن فعالیــت فیزیولــوژی اســت 
ــه  ــت و ب ــروری اس ــور ض ــات جان ــرای حی ــه ب ك
معنــی ثابــت مانــدن درجــه حــرارت بــدن در یک 
حالــت یکنواخــت زمانــی مــی باشــد. تولیــد گرمــا 
ــی  ــای متابولیک ــت ه ــیله فعالی ــه وس ــدن ب در ب
ــی  ــرارت متابولیک ــن ح ــرد و ای ــی گی ــورت م ص
ــن،  ــل تمری ــواردی مث ــدن و م ــه داری ب ــرای نگ ب
رشــد، شــیرواری، آبســتنی و تغذیــه مــورد نیــاز 
ــق  ــرارت از طری ــب ح ــر كس ــاوه ب ــت. ع اس
ــب  ــز كس ــط نی ــرارت از راه محی ــم، ح متابولیس
ــق  ــد از طری ــی توان ــرارت م ــن ح ــردد. ای ــی گ م
تابــش خورشــید از راه همرفــت یــا هدایــت 
زمانــی در وقتــی كــه دمــای هــوا باالتــر از دمــای 
ــی  ــه دســت آیــد .شــتر از جانوران ــدن اســت، ب ب
ــی آب و  ــک و ب ــای خش ــط ه ــا محی ــه ب ــت ك اس
علــف و صحــرا ســازگار شــده و توانســته بــا تبادل 
ــه آب و  ــبت ب ــی نس ــه خوب ــب، ب ــی مناس حرارت
ــی  ــم غذای ــی و ك ــی آب ــک، ب ــرم و خش ــوای گ ه
مقاومــت نشــان دهــد )Clatworthy. ۱۹۸۷(. چــه 
ــدن  ــود آب ب ــد وزن خ ــا 25 درص ــترها ت ــا ش بس
ــب  ــه اغل ــی ك ــد در حال ــت بدهن ــود ار از دس خ
پســتانداران دیگــر تنهــا قادرنــد تــا ســطح ۱2 تــا 
ــد  ــل كنن ــدن را تحم ــیون ب ــد دهیدراس ۱4 درص
و ســپس در نتیجــه بهــم ریختگــی سیســتم 
گــردش خــون، مشــکل قلبــی بــرای آنهــا ایجــاد 
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ــل  ــه تحم ــوط ب ــای مرب ــی ه ــریح ویژگ تش
ــتر  ــا در ش گرم

شــتر قــادر اســت بــا ویژگــی هــای فیزیولوژیکی 

ــه  ــا مقابل ــل گرم ــود در مقاب ــژه خ ــی وی و آناتوم
ــاال،  ــای ب ــا دم ــق ب ــی، تطاب ــت تنفس ــد فعالی كنن
تعریــق، شــکل ســلول هــای خونــی، نــوع عملکرد 
ــات  ــز و خصوصی ــای مغ ــا، دم ــا و روده ه ــه ه كلی
منحصــر شــتر در رابطــه بــا پوســت، وزن و دمــای 
بــدن از جملــه مــوارد فیزیولوژیکــی هســتند كــه 
ــد در  ــوان بتوان ــن حی ــه ای ــوند ك ــی ش ــث م باع

ــا مقاومــت نشــان دهــد.  ــر گرم براب

خصوصیــات آناتومیــک بــدن شــتر یکــی دیگــر 
از عواملــی اســت كــه مــی توانــد باعــث تحمــل او 
در گرمــای زیــاد باشــد. از جملــه ایــن خصوصیــات 
مــی تــوان بــه خصوصیــات ظاهــری مختــص شــتر 
ــان،  ــود كوه ــتر، وج ــش ش ــن، پوش ــا منخری مث
پاهــای بلنــد، بالشــتک ضخیــم روی جنــاغ 
ســینه، ســطح كمــر، شــکم ، تکیــه گاههــا و كــف 

پــای او اشــاره كــرد.

ــل  ــتر در مقاب ــی ش ــای فیزیولوژیک ــی ه ویژگ
ــا  گرم

ــن  ــات ضم ــب حیوان ــی : در اغل ــت تنفس فعالی
ــه  ــس ب ــس، تنف ــداد تنف ــم و تع ــش حج افزای
حالــت نفــس نفــس زدن در آمــده و بــا دهــان بــاز 
صــورت مــی گیــرد مثــا میــزان تبخیــر تنفســی 
در گاو در راههــای ابتدایــی تنفســی افزایــش مــی 

Schroter ( ــد یاب

حالــی  در   .)and Baker.  ۱۹۸۷ Robertshaw  .
كــه حجــم و تعــداد تنفــس شــتر برخــاف ســایر 
ــدید  ــای ش ــر گرم ــه در براب ــی ك ــوران زمان جان
ــی  ــش نم ــخصی افزای ــور مش ــه ط ــد ب ــرار گیرن ق

ــد. یاب

تطابــق بــا دمــای بــاال : از مشــکات پســتاندارانی 
ــی  ــی م ــی زندگ ــی صحرائ ــه در نواح ــت ك اس
كننــد و در معــرض گرمــای شــدید هســتند، 
ــان  ــن می ــت. در ای ــدن اس ــرارت ب ــم ح تنظی
ــه  ــا توج ــا ب ــد ت ــتر قادرن ــورو و ش ــوش كانگ م
ــی و  ــات فیزیولوژیک ــری خصوصی ــک س ــه ی ب

رفتــاری نســبت بــه محیــط تطابــق پیــدا نماینــد. 
شــیر بــدون آشــامیدن آب نــادر اســت تــا بیــش 
از دو مــاه زندگــی نمــوده و هیــچ عائمــی از 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــان نده ــیون نش دهیدراس
ــر  ــداری از آب را در اث ــا مق ــد ت ــی توان ــتر م ش
ــی و  ــواد غذای ــیون م ــاز و اكسیداس ــوخت و س س
چربــی۔ هــای ذخیــره شــده در كوهــان خــود بــه 
ــیون در  ــد دهیدراس ــن رون دســت آورد. هــم چنی
ــه  ــه آهســتگی صــورت مــی گیــرد كــه ب شــتر ب
علــت ترشــح مقــدار كــم ادرار و كاهــش تعریــق 
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تعریــق : عــرق محلــول رقیقــی از كلرایــد ســدیم 
ــون  ــری از ی ــراه آن مقادی ــه هم ــت ك در آب اس
پتاســیم، ســایر الکترولیــت هــا و اســید الكتیکــی 
ــط  ــرق توس ــدد ع ــی غ ــب ده ــود دارد. عص وج
ــینه ای  ــش س ــی بخ ــس گانگلیون ــای پ ــته ه رش
- كمــری سیســتم حركتــی احشــائی مــی باشــد. 
شــروع تعریــق توســط پیــام های قســمت نشــری 
ناحیــه لیمبیــک مغــز شــروع مــی شــود. در شــتر 
ــت  ــای پوس ــمت ه ــام قس ــن در تم ــدد آپوكری غ
ــط  ــن فق ــدد اكکری ــی ع ــد ول ــده ان ــع ش توزی
ــئر  ــد، در ش ــود دارن ــم وج ــدون پش ــی ب در نواح
تعریــق اهمیــت بیشــتری از تبخیــر تنفســی دارد، 
ــتر،  ــردن ش ــرق ك ــات ع ــی از خصوصی ــن یک لیک
عــدم ایجــاد جریــان عــرق و یــا مرطــوب شــدن 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی باش ــم م ــکار پش آش
ــی  ــرق نم ــتر ع ــه ش ــد ك ــی ش ــان م ــدا گم ابت
كنــد. ایــن خصوصیــت مزیــت بزرگــی بــرای شــتر 
بــرای حفــظ آب بــدن محســوب مــی شــود. شــتر 
بنــدرت عــرق مــی كنــد حتــی وقتــی دمــا بــه 4۹ 
درجــه مــی رســد. تنهــا مقــداری عــرق بهصــورت 
تبخیــر در ســطح پوســت و نــه در ســطح پوشــش 
لیفــی )مــو( انجــام مــی شــود. بنابرایــن گرمــای 
ــی  ــای محیط ــه گرم ــدن و ن ــای ب ــر از گرم تبخی

.Nielsen.۱۹66( ــود ــی ش ــه م گرفت

ــازگاری  ــری س ــک س ــی : ی ــای خون ــلول ه س
ــی  ــازه م ــترها اج ــه ش ــون ب ــی خ فیزیولوژیک
دهــد بــه مــدت طوالنــی بــدون آب ســپری كننــد 
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برخــاف دیگــر پســتانداران، گلبــول هــای قرمــز 
شــیر بیضــوی اســت و ایــن باعــث مــی شــود كــه 
ــای  ــول ه ــدن، گلب ــت دادن آب ب در دوره از دس
قرمــز بــه راحتــی در خــون جریــان یابنــد و وقتی 
شــتر مقــدار زیــادی آب مــی نوشــد، گلبــول هــا 
ــمز  ــار اس ــر فش ــر تغیی ــدن در براب ــدون تركی ب
ــی  ــل توانائ ــی از دالی ــاید یک ــد. ش ــت كنن مقاوم
ــد.  ــده باش ــک وع ــتر در ی ــط ش ــرف آب توس مص
ــه 200  ــرض 3 دقیق ــی در ع ــتر 600 كیلوی ــک ش ی

)Clatworthy. ۱۹۸۷( ــد ــی نوش ــر آب م لیت

ــای  ــا و روده ه ــه ه ــا: كلی ــا و روده ه ــه ه كلی
شــتر از نظــر بازجــذب آب كارایــی فوق العــاده ای 
دارنــد. ادرار شــتر بــه صــورت مایعــی غلیــظ )بــا 
ــرون  ــه بی ــا( ب ــت آب دری ــر غلظ ــت دو براب غلظ
راه مــی یابــد. از طرفــی مدفــوع آنهــا بــه قــدری 
خشــک اســت كــه وقتــی اعــراب بــدوی مدفــوع 
ــک  ــه خش ــازی ب ــوزانند نی ــی س ــتر را م ــازه ش ت

ــدارد ــردن، ن ك

دمــای مغــز : شــترها قــادر بــه مقاومــت در برابــر 
ــن  ــتند. ای ــرف آب هس ــدن و مص ــای ب ــر دم تغیی
ــی  ــر م ــات دیگ ــرگ حیوان ــب م ــرات موج تغیی
شــود. دمــای بــدن در صبــح زود 34 درجــه اســت 
و بــه تدریــج افزایــش مــی یابــد و غــروب بــه 40 
درجــه مــی رســد و ســپس تــا نیمــه شــب ســرد 
مــی شــود. حفــظ دمــای مغــز در محــدوده ثابــت 
بــرای حیوانــات اهمیــت اساســی دارد. شــتر 
ــل  ــام »رت میرابی ــاص بن ــزی خ ــدام مغ ــک ان ی
ــا و  ــرخرگ ه ــده س ــبکه پیچی ــکل از ش « متش
ســیاهرگ هــا دارد كــه در كنــار هــم قــرار گرفتــه 
و جریــان معکــوس خــون را ایجــاد مــی كننــد تــا 
ــود و از  ــت ش ــز هدای ــمت مغ ــه س ــرد ب ــون س خ

ــد . ــری كن ــش آن جلوگی تن

 تبــادل حــرارت پوســت : تناســب حرارتــی بیــن 
ــوای  ــه محت ــتگی ب ــط، بس ــده و محی ــود زن موج
ــکی زی  ــات خش ــوان دارد. حیوان ــدن حی ــی ب آب
بــه دلیــل محیــط پیچیــده ای كــه در آن هســتند 
ــبت  ــتری نس ــی بیش ــی حرارت ــکات تنظیم مش

ــون  ــات خ ــد. در حیوان ــزی دارن ــودات آب ــه موج ب
گــرم یــا هومئوتــرم، تبــادل حرارتــی بیــن بــدن 
ــی  ــم حرارت ــز تنظی ــیله مراك ــه وس ــط ب و محی
ــی از  ــرد. یک ــی گی ــورت م ــوس ص در هیپوتاالم
ــی  ــال همرفت ــدن، انتق ــای ب ــش دم ــای كاه راه ه
حــرارت از طریــق ازدیــاد جریــان خــون پوســتی 
ــان هیپرترمــی ، گشــاد شــدن  مــی باشــد. در زم
ــان خــون از  ــی موجــب افزایــش جری عــروق خون
ــاب  ــت اعص ــش فعالی ــم كاه ــه مکانیس ــق س طری
مســئول انقبــاض عــروق، افزایــش فعالیــت 
ــای  ــطه ه ــدن واس ــمپاتیک و آزاد ش ــی س عصب
شــیمیایی از جملــه بــرادی كینیــن  از غــدد عــرق 
مــی گــردد. شــتر بــه جهــت خصوصیــات خــاص 
پوســت و پشــم خــود از جملــه ضخامــت پوســت 
ــا  ــم ه ــن پش ــا در بی ــا گرم ــود ت ــی ش ــب م موج
ــه  ــر ب ــه عنــوان ســدی در براب ــه دام افتــاده و ب ب

ــد . ــی كن ــل م ــا عم ــت آوردن گرم دس

ــدن: شــتر قــادر اســت دمــای ســطحی  دمــای ب
ــر  ــا حداكث ــه ت ــل 52 درج ــود را از حداق ــدن خ ب
ــچ  ــد و هی ــش ده ــیوس افزای ــه سلس 5۸ درج
تعریقــی انجــام ندهــد. فقــط وقتــی دمــای بــدن 
ــق  ــد، تعری ــی رس ــیوس م ــه سلس ــه 5۸ درج ب

ــد. ــی كن ــک م ــدن را خن ــده و ب ــروع ش ش

وزن بــدن شــتر قــادر اســت تــا بــا كاهــش وزنــی 
حــدود 30 درصــد در فصــول گــرم و بــا آب كمــی 

زنــده بمانــد .

ــن:  ــتر منخری ــدن ش ــک ب ــات آناتومی خصوصی
منخریــن شــتر دارای شــکاف طولــی اســت. شــتر 
در هنــگام تنفــس بینــی را بــه خوبــی از هــم بــاز 
كــرده و بیشــترین هــوا را وارد ریــه هــا می ســازد 
ولــی هنــگام طوفــان شــن بینــی را مــی بنــدد. در 
بــازدم شــتر، بخــار آب در منخریــن آنهــا بــه دام 
مــی افتــد و دوبــاره جــذب بــدن مــی شــود. بــه 
عــاوه شــتر در زمــان خــوردن علــف ســبز مقدار 
قابــل توجهــی رطوبــت آب موجــود در غــذا( مــی 
ــاز آب  ــیدن آب، نی ــه نوش ــاز ب ــدون نی ــرد و ب گی

بــدن را تأمیــن مــی كنــد.

ــت و  ــم اس ــتر ضخی ــم ش ــتر: پش ــش ش پوش
ــن  ــش ش ــدید تاب ــای ش ــر گرم ــا را در براب آنه
ــک  ــد. ی ــی كن ــت م ــان محافظ ــرم بیاب ــای گ ه
شــتر پشــم چیــده بــرای ایــن كــه دچــار گرمــای 
ــرق  ــتر ع ــد بیش ــد 50 درص ــود بای ــدید نش ش
ــد. در طــول تابســتان پوشــش شــتر روشــن  كن
ــور را منعکــس ســاخته و از  ــا ن ــر مــی شــود ن ت

ــد. ــری كن ــا جلوگی ــوختگی آنه ــاب س آفت

كوهــان: انــدام منحصــر بفــرد شــتر كه متشــکل 
ــتخوان  ــد اس ــت و فاق ــه اس ــی و ماهیچ از چرب
مــی باشــد و در شــرایط فقــدان غــذا تــا مــدت 
هــا منبــع غــذا محســوب مــی شــود. بــر خــاف 
ــه طــور مســتقیم آب را  ــاور قدیمــی، شــترها ب ب
ــان  ــد. كوه ــی كنن ــره نم ــود ذخی ــان خ در كوه
ــی در  ــز چرب ــت. تمرك ــی اس ــره چرب ــع ذخی منب
ــی را  ــر عایــق چرب یــک نقطــه مثــل كوهــان، اث
ــد  ــی ده ــش م ــدن كاه ــاط پوســت ب ــر نق در زی
ــرم  ــرایط گ ــد در ش ــی كن ــک م ــا كم ــه آنه و ب
ــم  ــد. در متابولیس ــه دهن ــود ادام ــای خ ــه بق ب
ــه ازای هــر گــرم، بیــش از یــک گــرم  ــی، ب چرب
ــه  ــی ب ــن آب متابولیک ــود. ای ــی ش ــد م آب تولی
مصــرف واقعــی بــدن مــی رســد. كوهــان محلــی 
بــرای اندوختــن حــدود پنجــاه كیلــو گــرم چربی 
بــا دو عمــل كــرد متفــاوت مــی باشــد. یکــی بــه 
عنــوان عایــق گرمــا در پرتــو ســوزان خورشــید و 
دیگــری اندوختــه ای از انــرژی و آب اســت. زمانی 
ــی  ــدروژن آزاد م ــوزد، هی ــی س ــی م ــه چرب ك
گــردد كــه بــا اكســیژن موجــود در هــوا تركیــب 
شــده و تولیــد آب مــی نمایــد. بــه صورتــی كــه، 
ــرم  ــو گ ــر آب از 20 كیل ــدود 2۱ لیت ــزی ح چی
ــث  ــد باع ــن فراین ــی حاصــل مــی شــود. ای چرب
ایجــاد گرمــای فراوانــی مــی گــردد، ولــی نتیجــه 
ــرای رفــع  نهایــی آن در بــدن شــتر ایجــاد آب ب
ــه  ــد ك ــی باش ــفر م ــا در س ــنگی ، مخصوص تش
ایــن امــر بخصــوص در شــتر بــه عنــوان حیوانــی 
كــه در خشــکی فعالیــت مــی كنــد، بســیار حائــز 
اهمیــت اســت اگــر شــتر بــا فشــار زیــاد از چربی 
كوهــان اســتفاده كنــد، كوهــان چــروک خــورده 
و بــه طرفیــن بــدن مــی افتــد ولــی بــه مــوازات 

ــاف و  ــاره ص ــتراحت دوب ــذا و اس ــرف غ مص
راســت مــی شــود.

ــی  ــک م ــتر كم ــه ش ــا ب ــد : پاه  پاهــای بلن
ــای آن  ــه گاه دم ــن ك ــطح زمی ــا از س ــد ت كن
ــبی  ــه مناس ــد، فاصل ــی رس ــه م ــه ۷0 درج ب

ــرد. بگی

بالشــتک ضخیــم روی جنــاغ ســینه: در 
عامــل  كوهانــه  تــک  برخــی شــترهای 
ــرایط  ــوان در ش ــاع از حی ــرای دف ــری ب دیگ
ــوان روی  ــی حی ــت. وقت ــی اس ــرم بیابان گ
ــن  ــدام روی زمی ــن ان ــد ای ــی خواب ــن م زمی
ــور  ــدن هــوا عب ــر ب ــرد و از زی ــرار مــی گی ق

ــود ــی او میش ــب خنک ــد و موج ــی كن م

ســطح كمــر: كمــر شــتر باریــک اســت كــه 
ــوزان  ــرم و س ــش گ ــود تاب ــی ش ــث م باع
نیــم روزی خورشــید، فقــط بــه قســمت 
ــد.  ــر بتاب ــور مؤث ــه ط ــدن وی ب ــی از ب كم
ــد  ــا بع ــروز ی ــل از نیم ــش قب ــرایط تاب در ش
ــر  ــد، اگ ــی تاب ــل م ــید مای ــه خورش از آن ك
شــتر مجبــور باشــد در آفتــاب باشــد، رو بــه 
ــن  ــید زمی ــه خورش ــت ب ــا پش ــید و ی خورش

ــود  ــه خ ــه نوب ــز ب ــن نی ــه ای ــود ك ــی ش ــر م گی
ــط  ــید فق ــر خورش ــش مؤث ــود تاب ــی ش ــث م باع
بــه ســطح كــم باالیــی وی بتابــد. پوســت پشــمی 
وی نیــز بخــش عمــده ای تابــش گرمــای ســوزان 
ــه ایــن ترتیــب شــتر مــی  را خنثــی مــی كنــد. ب
ــر را  ــات دیگ ــی از حیوان ــه خیل ــی ك ــد گرمای توان

ــد. ــل كن ــد، تحم ــی كن م

شــکم : شــکم شــتر خیلــی بــزرگ اســت و مــی 
ــر آن  ــاوه ب ــد. ع ــر آب بنوش ــا 200 لیت ــد ت توان
مجراهــا و منابــع ذخیــره آب نیــز دارد. كــه هنــگام 

آب خــوردن آنهــا را نیــز پــر مــی كنــد.

تکیــه گاه هــای شــتر : در حالــت نشســتن )یعنــی 
ــت  ــر كلف ــینه( از قش ــا، و س ــج ه ــا، آرن زانوه
پوســت مــرده تشــکیل شــده اســت. ایــن قشــر، 
ــدن آن  ــه ب ــن ك ــر ای ــاوه ب ــود ع ــی ش ــث م باع

ــد. ــی كن ــا را خنث ــود، گرم ــم نش زخ

كــف پــا : كــف پــای شــتر كلفــت و پهــن اســت 
و بــا یــک قشــر شــاخه ای مجهــز شــده و غیــر از 
ایــن كــه از فــرو رفتــن آنهــا در شــن جلوگیــری 
مــی كنــد، باعــث مــی شــود یــا در مقابــل ماســه 

هــای تیــز و گــرم نیــز محافظــت شــود .
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گـــفتمان آموزشـــــــــي گـــفتمان آموزشـــــــــي 

کالس آموزشی تجزیه و تحلیل داده های صفات شیرکارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی گوسفند

کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی گوسفند
در تاریخ  ۹۷.2.۱۵ به مدت ۴ روز

 زیــر نظــر واحــد آموزشــی کمیتــه فنــی اتحادیــه و بــا همــکاری مرکــز 
ــزار  ــرق برگ ــمال ش ــژاد ش ــالح ن ــز اص ــور و مرک ــژاد دام کش ــالح ن اص

گردیــد .

زمان : 15 اردیبهشت 97 

زمان : 10 اردیبهشت 97 

مکان : سالن اجتماعات

 اتحادیه گاوداران

کالس آموزشی تجزیه و تحلیل داده های صفات شیر

با حضور جنـــاب آقای دکتر مجتبــی حسیـــــــن پور

استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مورخه 1397/0۲/10 ساعت 1۸ الی ۲0

در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار شد.



ــور دام  ــاورزی در ام ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــن  ــدات دام ای ــور تولی ــاون ام ــاورزی، مع ــاد كش ــر جه ــوی وزی ــی از س ــی حکم ــر کردط تغیی
ــارس، پــس از اســتیضاح محمــود  ــگار اقتصــادی خبرگــزاری ف ــه گــزارش خبرن ــر كــرد ب ــه تغیی وزارتخان
ــر در راســتای  ــای وزی ــه آق ــن نخســتتغییر در معاونت هــای وزارت جهــاد كشــاورزی اســت ك ــی، ای حجت

ــد. ــام می ده ــاورزی انج ــش كش ــت بخ ــود وضعی بهب
ــه عنــوان معــاون امــور تولیــدات دامــی عهــده دار مســئولیت در  حســن ركنــی پیــش از ایــن 5 ســال ب

ــود ــاورزی ب ــاد كش .وزارت جه
ــی ــدات دام ــور تولی ــد ام ــاون جدی ــوان مع ــه عن ــاورزی ب ــاد كش ــر جه ــم وزی ــا حک ــی ب ــی رضای  مرتض

.عهــده دار ایــن مســئولیت شــد
.رضایی پیش از این رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی كشور بوده است

بــه گــزارش فــارس، در جلســه اســتیضاح وزیــر جهــاد كشــاورزی افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز و از بیــن 
ــواردی  ــه م ــرغ از جمل ــت تخم م ــش قیم ــن افزای ــذار و همچنی ــای تخم گ ــادی از مرغ ه ــش زی ــن بخ رفت
ــه آن  ــود كــه نماینــدگان مجلــس در مــورد آن از وزیــر جهــاد كشــاورزی توضیــح خواســته و نســبت ب ب

اعتــراض داشــتند

ــن  ــروز؛ آخری ــرد؛ ام ــام ک ــاورزی اع ــاد کش وزارت جه
ــوالت  ــی محص ــه صادرات ــت یاران ــت و درخواس ــت ثب مهل

ــی لبن
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت جهــاد كشــاورزی، شــاهرخ شــجری در نامــه ای خطــاب بــه 
روســای ســازمان هــای جهــاد كشــاورزی اســتان هــا و همچنیــن رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن كارفرمایــی 
تولیدكننــدگان شیرخشــک صنعتــی اظهــار كرد:آخریــن فرصــت بارگــزاری اطاعــات، ثبــت و درخواســت 
ــماره  ــی ش ــی اباغ ــتورالعمل اجرای ــا دس ــق ب ــی مطاب ــوالت لبن ــدگان محص ــادر كنن ــه ص ــات یاران مطالب

ــت. ــورخ ۱3۹۷/0۱/22 اس ــنبه م ــاورزی روز چهارش ــاد كش ــر جه ۱۱۱۹۷/20 مورخ ۹5/4/2۸وزی
وی خاطرنشــان كــرد كــه عــدم ثبــت اطاعــات و ارایــه در خواســت تــا تاریــخ یادشــده بــه منزلــه انصــراف 

از دریافــت یارانــه مذكــور بــوده و وزارت جهــاد كشــاورزی مســئولیتی در قبــال آن نخواهــد داشــت.
شــجری در ایــن نامــه درخواســت كــرده اســت تــا بــا قیــد فوریــت مراتــب بــه صــادر كننــدگان محصــوالت 
لبنــی اطــاع رســانی شــود همچنیــن گفتــه مــی شــود كــه ایــن تغییــر بنــا بــه درخواســت حســن ركنــی 
كــه بــه دنبــال بازنشســتگی خــود بــوده اســت اتفــاق افتــاده وگرنــه حجتــی قصــدی بــرای تغییــر در ایــن 

معاونــت نداشــته اســت

ــاورزی  ــوالت کش بذرمحص
ــرکت های  ــار ش در انحص

ــی چندملیت
ــزاری ــادی خبرگ ــروه اقتص ــزارش گ ــه گ  ب
ــت ــر صنع ــه اخی ــه ده ــی س ــارس، ط  ف
ــته ــم گیری داش ــول چش ــا تح ــذر دنی  ب
از برخــی  بــرای  زیــادی  چالش هــای   و 
ــن ــا ای ــت. ب ــرده اس ــاد ك ــورها ایج  كش
ــی از ــذر در خیل ــت ب ــت صنع ــال اهمی  ح
ــی ــه خوب ــا ب ــور م ــون، كش ــورها همچ  كش
ــن ــرای درک بهتــر ای  درک نشــده اســت. ب
ــان ــدا ذینفع ــت، ابت ــروری اس ــوع ض  موض
 اصلــی تولیــد و تجــارت بــذر در دنیــا
ــی ــد جهان ــد تولی ــده و رون ــایی ش  شناس

ــود ــی ش ــذر بررس .ب

)Agri-Food Chain( وزن اقتصادی صنعت بذر در زنجیره کشاورزی- غذا

 صنعــت جهانــی بــذر اغلــب توســط چنــد شــركت خــاص اداره می شــود و شــركتهای غول پیکــر چندملیتــی، بازیگــران اصلــی بــذر در دنیــا هســتند.
 بــر اســاس گزارشــهای ســال 20۱6 ارزش تجــاری بــذر در دنیــا برابــر بــا 4۸/5 میلیــارد دالر آمریــکا بــوده كــه از ایــن میــزان مبلــغ 2۷ میلیــارد دالر

.بــه ۱0شــركت اول اختصــاص داشــت. بــر ایــن اســاس بیــش از 55 درصــد صنعــت بــذر جهــان در اختیــار ۱0شــركت اول تولیــد بــذر قــرار دارد

 نمــودار)۱( میــزان فــروش ۱0شــركت اول بخش هــای مختلــف زنجیــره كشــاورزی- غذایــی شــامل بــذر، ســموم كشــاورزی؛ فــرآوری غــذا؛ نوشــیدنی
 هــا و تنباكــو؛ توزیــع مــواد غذایــی و دارو و ســامت را نشــان می دهــد. اگرچــه ســهم صنعــت بــذر نســبت بــه حوزه هــای دیگــر كــم اســت )حــدود
 یــک درصــد از كل ارزش تجــاری زنجیــره كشــاورزی- غذایــی( امــا بــا توجــه بــه اینکــه بــذر پایــه زنجیــره كشــاورزی- غذایــی محســوب می شــود،

.لــذا ایــن نهــاده فناورانــه یکــی از مهمتریــن مؤلفه هــای امنیــت غذایــی اســت

)Agri-Food Chain( وزن اقتصادی صنعت بذر در زنجیره كشاورزی- غذا

ــر  ــتند. ب ــا هس ــذر در دنی ــی ب ــران اصل ــی، بازیگ ــر چندملیت ــركتهای غول پیک ــود و ش ــاص اداره می ش ــركت خ ــد ش ــط چن ــب توس ــذر اغل ــی ب ــت جهان صنع
اســاس گزارشــهای ســال 20۱6 ارزش تجــاری بــذر در دنیــا برابــر بــا 4۸/5 میلیــارد دالر آمریــکا بــوده كــه از ایــن میــزان مبلــغ 2۷ میلیــارد دالر بــه ۱0شــركت 
اول اختصــاص داشــت. بــر ایــن اســاس بیــش از 55 درصــد صنعــت بــذر جهــان در اختیــار ۱0شــركت اول تولیــد بــذر قــرار دارد. نمــودار)۱( میــزان فــروش 
۱0شــركت اول بخش هــای مختلــف زنجیــره كشــاورزی- غذایــی شــامل بــذر، ســموم كشــاورزی؛ فــرآوری غــذا؛ نوشــیدنی هــا و تنباكــو؛ توزیــع مــواد غذایــی 
و دارو و ســامت را نشــان می دهــد. اگرچــه ســهم صنعــت بــذر نســبت بــه حوزه هــای دیگــر كــم اســت )حــدود یــک درصــد از كل ارزش تجــاری زنجیــره 
ــن  ــه یکــی از مهمتری ــن نهــاده فناوران ــذا ای ــی محســوب می شــود، ل ــره كشــاورزی- غذای ــه زنجی ــذر پای ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ــا ب ــی( ام كشــاورزی- غذای

ــت. ــی اس ــت غذای ــای امنی مؤلفه ه

 شرکت های بذر غولپیکر و مبدأ
آنها

دنیــا در  بــذر  شــركت   ۷500  حــدود 
ــان ــاس فعالیتش ــر اس ــه ب ــود دارد ك  وج
 بــه ســه دســته تقســیم می شــوند؛ 
ــه از ــه برگرفت ــركتهایی ك ــته اول، ش  دس
 صنایــع شــیمیایی هســتند. ایــن شــركتها
 بزرگتریــن شــركتهای بــذر دنیــا بــوده كــه
ــان و ــاح گیاه ــر در اص ــای نابراب  دخالته

ــد ــذر دارن .فعالیتهــای ب
 دســته دوم، شــركتهای كوچــک و متوســط
 بــذر كــه طــی چنــد دهــه گذشــته
بیــن در  را  خــود  جــای   توانســته اند 

ــد ــظ كنن ــزرگ حف ــركتهای ب .ش
 دســته ســوم، شــركتهای بســیار كوچــک

ــذاب ــبزیها ج ــویا و س ــذر ذرت، س ــده ب ــد كنن ــزرگ تولی ــركتهای ب ــرای ش ــركتها ب ــن ش ــد؛ ای ــص یافته ان ــی تخص ــوالت محل ــذر محص ــد ب ــرای تولی ــه ب  ك
ــامل ــب ش ــه ترتی ــال 20۱6 ب ــا در س ــذر دنی ــد ب ــی تولی ــركت اصل ــازده ش ــالیانه، ی ــروش س ــزان ف ــاس می ــر اس ــتند. ب ــکا(، ( Monsanto :نیس  DuPontآمری
 Rijk Zwaan )ژاپــن(، Sakata )دانمــارک(، Dif Trifoliun )آلمــان(، Bayer )آلمــان(، KWS  )فرانســه(، Dow  )فرانســه(، Limagrain )ســوئیس(، Syngenta)آمریــکا(، 

ــد( و ــودار2( BASF )هلن ــتند )نم ــارک( هس ــان- دانم .)آلم

دالیل افزایش قیمت گوشت 
گوسفندی به ۴۸هزارتومان

علــی اصغــر ملکــی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
مهــر بــا بیــان اینکــه قیمــت هــر كیلوگــرم 
ــا 4۸  ــه 4۷ ت ــازار ب ــدون دنبــه در ب شــقه ب
ــه  ــاره اینک ــت، درب ــیده اس ــان رس هزارتوم
آیــا تــک نرخــی شــدن ارز  از ســوی دولــت 
تاثیــری بــر قیمــت ایــن كاال طــی روزهــای 
ــدوار  ــت: امی ــت، گف ــد داش ــده خواه آین
هســتیم چنیــن اتفاقــی رخ دهــد امــا آنچــه 
ــر دارد  ــه تاثی ــن زمین ــتر در ای ــه بیش ك

ــت. ــور اس ــروج دام از كش خ
وی اظهارداشــت: دیــروز بنــده بــا مســئوالن 
ــه  ــن زمین ــاورزی در ای ــاد كش وزارت جه
ــان اطــاع  ــه آن صحبــت و ایــن مســاله را ب
ــاه مبــارک  ــا م رســانی كــردم؛ چــرا كــه م
رمضــان را نیــز پیــش رو داریــم و بایــد ایــن 
ــام  ــا در آن ای ــم ت ــرل كنی ــاله را كنت مس

ــویم. ــکل نش ــار مش دچ
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی دربــاره 
اینکــه آیــا خــروج دام از كشــور بــه صــورت 
قاچــاق انجــام مــی شــود یــا قانونــی 
ــود را  ــای خ ــه ج ــاق ك ــت: قاچ ــت؟، گف اس
ــن  ــی از ای ــم برخ ــنیده ای ــا ش ــا م دارد ام

ــوز دارد. ــا مج ــروج ه خ
ملکــی تصریــح كــرد: اگــر بــه ایــن مســاله 
ــاز  ــده ب ــه آین ــی هفت ــود ط ــیدگی نش رس
هــم بــا افزایــش قیمــت گوشــت گوســفندی 

ــازار مواجــه خواهیــم بــود در ب
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ــش ــه آفت ك ــیمیایی ك ــواد ش ــركت م ــد ش ــه ۱۹۹0 چن  در ده
 تولیــد می كردنــد، بخــش تولیــد بــذر را راه انــدازی كــرده
از دالیــل ایــن بخــش ســرمایه گذاری كردنــد. یکــی   و در 
ــود. ــر ب ــی بهت ــار بازده ــذر انتظ ــش ب ــرمایه گذاری در بخ  س
ــت ــعه و ثب ــق و توس ــای تحقی ــه ه ــه هزین ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــذا ــود ل ــذر ب ــد ب ــتر از تولی ــیار بیش ــد بس ــش جدی ــک آفتک  ی

ــت ــش یاف ــذر افزای ــد ب ــرای تولی ــرمایه گذاری ب .س
ــج  ــزرگ” )The Big Six(پن ــش ب ــه “ش ــروف ب ــركتهای مع  ش
 Syngenta ،)ــکا ــکا(، DuPont )آمری ــركت Monsanto )آمری ش
بــه همــراه  )آلمــان(   Bayer و  )آمریــکا(   Dow )ســوئیس(، 
شــركت BASF )آلمــان( ) كــه در حــال حاضــر روی تولیــد بــذر 
 The Big Six ســرمایه گذاری می كنــد( معــروف بــه گــروه 
»شــش شــركت بــزرگ« بزرگتریــن شــركتهای تجــاری در زمینــه 

ــودار3(. ــتند )نم ــاورزی هس ــذور كش ــموم و ب ــد س تولی

ــركتهای ــودDuPontو  Monsanto ش ــروش خ ــده ف ــش عم   بخ
ــی كــه شــركتهای ــد، در حال ــذر اختصــاص داده ان ــد ب ــه تولی  را ب

Syngenta  ،Bayer  ،Dowو  

BASF ــزرگ« در بخش هــای مختلــف صنایــع شــیمیایی غیــر از بخــش ــه فــروش می رســانند. برخــی از ایــن شــركتهای عضــو »شــش شــركت ب ــًا آفت كش هــا را ب  عمدت
.كشــاورزی ماننــد دارو و بخــش مــواد شــیمی پایــه فعالیــت میکننــد. بنابرایــن، تعــدادی از شــركتهای اصلــی بــذر فعالیتهــای غیــر از بــذر دارنــد

ترند شركتهای تولید بذر
همان طــور كــه در نمــودار )4( مشــاهده می شــود ترنــد 5 شــركت اول تولیــد بــذر طــی 20 ســال اخیــر بــه صــورت معنــی دار افزایــش یافتــه اســت. افزایــش قابــل توجــه 

ترنــد 5 شــركت اول تولیــد بــذر از ســال 2000 بــوده كــه مربــوط بــه تولیــد بــذور GM اســت.
ــذر دنیــا جــا  ــذر تولیــد شــدند و به مــرور طــی یــک دهــه خــود را در صنعــت ب ــذور GM  توســط شــركتهای غول پیکــر ب در حــدود دو دهــه پیــش اولیــن نســلهای ب
انداختنــد به طــوری كــه امــروزه 30 درصــد از صنعــت تجــارت جهانــی بــذر بــه بــذور GM  اختصــاص دارد. همچنیــن، افزایــش بــا شــیب زیــاد، ترنــد 5 شــركت بــزرگ 

بــذر در ســال 20۱6، ناشــی از ادغــام شــركتها بــا یکدیگــر اســت.
ــركتهای Dow  و  ــال 20۱5 ش ــدند. در س ــام ش ــذر ادغ ــی ب ــازار جهان ــر ب ــتر ب ــلط بیش ــور تس ــه منظ ــذر ب ــر ب ــركتهای غول پیک ــب ش ــا 20۱۷ اغل ــالهای 20۱5 ت در س
ــغ 43  ــا مبل ــركت Syngenta را ب ــت ش ــیمیایی اس ــواد ش ــركت م ــک ش ــه ی ــی ChemChina ك ــركت چین ــال 20۱6 ش ــدند. در س ــب ش ــم تركی DuPont-Pioneer باه
میلیــارد دالر خریــد. همچنیــن، در ســال 20۱6 شــركت Bayer آلمــان شــركت Monsanto را بــا مبلــغ 66 میلیــارد دالر خریــداری كــرد. بــا توجــه بــه چنــد ملیتــی بــودن 
ایــن شــركتها برخــی معامــات بیــن شــركتهای فــوق همچنــان در حــال انجــام اســت. بنابرایــن، از ســال 20۱۷ بــه بعــد چهــار گــروه بــزرگ )The Big Four( شــکل گرفــت 

كــه در حــال حاضــر بیــش از 40 درصــد تجــارت جهانــی بــذر را  در اختیــار دارنــد )نمــودار 4(.
جمع بندی

بخــش عمــده صنعــت تولیــد و تجــارت جهانــی بــذر در اختیــار تعــداد محــدودی شــركت چندملیتــی اســت. ایــن شــركتها  همــواره بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود از 
ــد. ــن هــدف از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده می كنن ــه ای ــرای رســیدن ب ــذر هســتند و ب ــی ب تجــارت جهان

شــركتهای فــوق بــا جمــع آوری بذرهــای بومــی مناطــق مختلــف دنیــا، اقــدام بــه اصــاح و تولیــد تجــاری بذرهایــی بــا عملکــرد بــاال می كننــد. برخــی از ارقــام تولیــد 
ــر كســب درآمــد كان  شــده ایــن شــركتها آفتکــش یــا ســوم مخصوصــی نیــاز دارد كــه خــود شــركت ســم مــورد نظــر را نیــز تولیــد می كنــد. ایــن شــركتها عــاوه ب

The Big Four نمودار4- ادغام شركتهای تولید بذر و ایجاد گروه موسوم به

ادغام شركتهای تولید بذر

از محــل فــروش بــذر و ســموم شــیمیایی، آســیبهای انســانی و زیســت 
محیطــی زیــادی در كشــورهای وارد كننــده بــذر، بــر جــای می گذارنــد. 
ــداپ  ــش ران ــه علف ك ــاوم ب ــاال و مق ــرد ب ــا عملک ــویا ب ــم س ــد رق تولی

توســط شــركت مونســانتو یــک مثــال از ایــن ادعــا اســت.
در حالــی كــه طبــق گزارشــهای آژانــس بین المللــی تحقیقــات ســرطان 
ســم  مصــرف   )International Agency for Research on Cancer(
ــت یابی  ــه دس ــه بهان ــركت ب ــن ش ــی ای ــت، ول ــرطانزا اس ــداپ، س ران
ــه  ــود را ب ــدی خ ــداپ تولی ــم ران ــذر و س ــاال ب ــرد ب ــه عملک ــاورز ب كش
ــتی  ــای زیس ــود كان تهدیده ــب س ــر كس ــاوه ب ــانده و ع ــروش رس ف
ــای  ــر از ابزاره ــی دیگ ــذارد. یک ــای می گ ــدف برج ــورهای ه در كش
ــیون  ــذر، كنوانس ــی ب ــارت جهان ــر تج ــی ب ــركتهای چندملیت ــلطه ش س

ــت. ــی )UPOV( اس ــد گیاه ــام جدی ــت از ارق ــی حمای بین الملل
ــال های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۱  ــب و در س ــال ۱۹6۱ تصوی ــیون در س ــن كنوانس ای
دچــار تغییــرات شــد. اهــداف اصلــی كنوانســیون اعمــال محدودیتهایــی 
ــردن  ــن ب ــا، از بی ــف دنی ــق مختل ــی در مناط ــود مصرف ــذر خ ــرای ب ب
گونه هــای بومــی كشــورها بــه بهانــه نداشــتن اســتانداردهای الزم بــرای 
تولیــد، افزایــش هزینه هــای واردكننــدگان بــذر و وابســته ســازی بیــش 

ــذر مــورد نیازشــان اســت. ــرای تأمیــن ب از پیــش كشــورها ب
ــی- ــره غذای ــذر در زنجی ــت ب ــت صنع ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
ــش  ــركت های دان ــت از ش ــر حمای ــاوه ب ــت ع ــروری اس ــاورزی  ض كش
بنیــان ایــن بخــش جهــت بــازار رســانی دســتاوردهای تحقیقاتــی خــود، 
ــر  ــیمیایی ب ــموم ش ــذور GM و س ــک از ب ــر ی ــرف ه ــه مص ــار ثانوی آث
ــرد  ــی قرارگی ــورد بررس ــت م ــه دق ــت ب ــط  زیس ــه و محی ــامت جامع س
ــور  ــرف در كش ــامت، از واردات و مص ــدم س ــاهده ع ــورت مش و در ص

ــرد. ــری ك جلوگی

دالر دولتی برای خوراک دام و طیور داده ایم؛ تجار بهانه نیاورند
مدیــركل دفتــر تنظیــم بــازار وزارت كشــاورزی گفــت: میــزان دقیــق پرداخــت دالر دولتــی بــرای واردات 
ــرای  ــه ای ب ــچ بهان ــن هی ــت؛ بنابرای ــخص اس ــده كاال مش ــركت های واردكنن ــور و ش ــوراک دام و طی خ
ــده  ــام ش ــی انج ــدازه كاف ــه ان ــا ب ــت و واردات نهاده ه ــرش نیس ــل پذی ــود قاب ــا كمب ــت ی ــش قیم افزای

اســت.
بــه گــزارش ایســنا، طــی ماه هــای اخیــر و در پــی نوســانات بــازار ارز، برخــی محصــوالت اساســی ماننــد 
نهاده هــای اساســی مــورد نیــاز تولیــد بــرای گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز بــا افزایــش قیمــت مواجــه 
شــده اند كــه مرغــداران و دامــداران دلیــل آن را افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت اساســی )خــوراک دام  
و طیــور( عنــوان می كننــد. البتــه مســئوالن از تخصیــص دالر 4200 تومانــی و پرداخــت مابه التفــاوت 400 
تومانــی )بــا توجــه بــه دالر مبادلــه ای ســابق 3۷00 تومانــی( بــرای واردات محصــوالت اساســی از جملــه 

خــوراک دام و طیــور خبــر می دهنــد.
ــدود دو  ــاورزی از واردات ح ــاد كش ــر جه ــع وزی ــی و صنای ــعه بازرگان ــاون توس ــرد، مع ــر مهرف ــی اكب عل
میلیــون تنــی كاالهــای اساســی مــورد نیــاز بــرای تولیــد گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز بــا دالر 3۸00 
تومانــی در هفته هــای گذشــته بــه ایســنا خبــر داده و گفتــه بــود كــه بــه زودی بــازار ایــن محصــوالت 
پروتئینــی آرام مــی شــود، امــا دســتگاه های نظارتــی بایــد دقــت بیشــتری روی بــازار داشــته باشــند و 

بــا گرانفروشــان و متخلفــان در ایــن زمینــه برخــورد كننــد.
ــده دالر  ــرر ش ــازار ارز مق ــه ب ــد در زمین ــذاری جدی ــت گ ــت و سیاس ــه دول ــق مصوب ــه وی، طب ــه گفت ب
ــرای واردات  ــود و ب ــه ارز داده ش ــدان ب ــه  نیازمن ــدگان و هم ــدگان واردكنن ــه تولیدكنن ــی ب 4200 تومان
ــز  ــرغ و گوشــت قرم ــد گوشــت م ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــد نهاده هــای اساســی م كاالهــای اساســی مانن
مابــه التفــاوت 400 تومانــی نیــز بــه واردكننــدگان اختصــاص داده شــود تــا ارز مــورد نیــاز آنهــا بــه نــرخ 
ــا وجــود تســهیات در نظــر گرفتــه شــده بــرای واردات ایــن محصــوالت، هنــوز  3۸00 تومــان برســد. ب
ــد كــه قیمــت نهاده هــای  ــر ایــن مســئله تاكیــد دارن اتفــاق خاصــی نیفتــاد و مرغــداران و دامــداران ب
ــه دستشــان می رســد و اتفاقــی در  ــرخ ارز غیردولتــی ب ــا ن اساســی مــورد نیــاز تولیدشــان همچنــان ب
ــد  ــازار خــوراک دام و طیــور نیفتــاده اســت. البتــه تولیدكننــدگان ایــن محصــوالت پروتئینــی معتقدن ب
ــی داده  ــی و مابه التفــاوت 400 تومان ــه آنهــا دالر 4200 تومان شــاید تاجــران درســت می گوینــد و هنــوز ب

نشــده اســت.
مســعود بصیــری- مدیــركل دفتــر برنامه ریــزی، تامیــن، توزیــع، تنظیــم بــازار و ذخایــر راهبــردی وزارت 
ــه ایســنا گفــت كــه بارهــا از ســوی دســتگاه های متولــی و نظارتــی ماننــد  ــاره ب كشــاورزی- در ایــن ب
ــاوت 400  ــی و مابه التف ــان دالر 4200 تومان ــی هم ــاز یعن ــورد نی ــه ارز م ــده ك ــام ش ــزی اع ــک مرك بان
تومانــی بــه واردات محصــوالت اساســی پیــش بینــی شــده از جملــه خــوراک دام و طیــور داده شــده و 

ــد. ــت كرده ان ــران آن را دریاف تاج

ــی  ــل گران ــی از عوام یک
مــرغ و گوشــت ســودجویی 

ــار اســت ــی تج برخ
وی افــزود: طــی روزهــای گذشــته جلســه ای 
ــی  ــتگاه های نظارت ــئوالن دس ــور مس ــا حض ب
ــای  ــن كااله ــت ای ــز قیم ــد و آنالی ــزار ش برگ
ــق  ــور( و مصادی ــوراک دام و طی ــی )خ اساس
آن را نیــز اعــام كرده ایــم كــه مســلما 
دســتگاه های نظارتــی نیــز بــر اســاس قانــون 
بــا متخلفــان برخــورد خواهنــد كــرد و مــردم 
نیــز بایــد در ایــن زمینــه مشــاركت و كمــک 
كننــد، چراكــه یکــی از عوامــل گرانــی 
ــودجویی  ــز س ــت قرم ــرغ و گوش ــت م گوش
ــای  ــران نهاده ه ــدگان و تاج ــی واردكنن برخ

ــت. ــد اس تولی
تامیــن،  برنامه ریــزی،  دفتــر  مدیــركل 
ــردی  ــر راهب ــازار و ذخای ــم ب ــع، تنظی توزی
ــق  ــار دقی ــه داد: آم ــاورزی ادام وزارت كش
پرداخــت ارز از نظــر میــزان تخصیــص و محل 
تخصیــص )شــركت واردكننــده كاال( مشــخص 
ــه  ــار هم ــز آم ــاس نی ــن اس ــر ای ــت. ب اس
دریافــت كننــدگان ارز دولتــی و مابه التفــاوت 
ــرای واردات خــوراک  در نظــر گرفتــه شــده ب
ــال  ــی ارس ــتگاه نظارت ــه دس ــور ب دام و طی
ــرای  ــه ای ب شــده اســت؛ بنابرایــن هیــچ بهان
افزایــش قیمــت آن یــا كمبــود قابــل پذیــرش 
ــی،  ــای روغن ــواع دانه ه ــه ان ــت، چراك نیس
ــی  ــدازه كاف ــه ان ــویا و … ب ــه س ذرت، كنجال
در كشــور وجــود دارد و تعــداد واردكننــدگان 

ــت. ــرده اس ــدا ك ــش پی ــز افزای نی
بصیــری تاكیــد كــرد: هیــچ مشــکلی از نظــر 
ــور  ــور در كش ــوراک دام و طی ــودی خ موج
ــی  ــدازه كاف ــه ان ــه ب ــرا ك ــدارد، چ ــود ن وج
ــده و در  ــور وارد ش ــه كش ــوالت ب ــن محص ای
اســتان های مختلــف وجــود دارد. شــاید 
افزایــش دســتمزد كارگــران یــا دیگــر 
ــت  ــرغ و گوش ــت م ــد گوش ــای تولی پارامتره
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــدری نس ــز ق قرم
ــت  ــش قیم ــا افزای ــد ام ــرده باش ــر ك تغیی
محصــوالت پروتئینــی معمــوال بــه بــاال بــودن 
قیمــت  نهاده هــای تولیــد و خــوراک دام 
طیــور برمی گــردد كــه برخــی واردكننــدگان 
ــد ــتفاده می كنن ــوء اس ــرایط س ــن ش از ای

ــارت  ــس اداره نظ ــد ریی ــورد بازدی ــاندیز م ــنتی دام ش ــتارگاه س کش
ــت ــرار گرف ــتان ق ــکی اس دامپزش

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی طرقبــه شــاندیز، دكتــر غامحســین صاحبــی ، رییــس اداره 
 نظــارت اداره كل دامپزشــکی اســتان ، از واحد كشــتارگاه ســنتی دام شــاندیز در ایــن شهرســتان بازدید نمود .
رییس شــبکه دامپزشــکی طرقبه – شــاندیز گفت : این شهرســتان واجد دو كشــتارگاه ســنتی دام در شهرهای 
طرقبــه و شــاندیز بــوده كــه نظــارت ناظریــن بهداشــتی و شــرعی بــه جهــت تولیــد فــرآورده هــای ســالم و 
 حــال در ایــن كشــتارگاه هــا با حضــور نیــروی دامپزشــکی و روحانی مســتقر در كشــتارگاه صورت مــی گیرد.

دكتــر هــادی شایســته تصریــح كــرد: در همیــن راســتا ، دكتــر غامحســین صاحبــی رئیــس اداره نظــارت 
ــای  ــش ه ــتان از بخ ــای اس ــتارگاه ه ــر كش ــارت ب ــناس نظ ــابی كارش ــین حس ــر حس ــاق دكت ــه اتف ، ب
مختلــف كشــتارگاه شــاندیز اعــم از ســالن كشــتار- ســالن آالیــش – ســردخانه هــا و … بازدیــد نمــوده 
ــد. ــه نمودن ــتی ارائ ــالم و بهداش ــت س ــد گوش ــر و تولی ــات بهت ــه خدم ــت ارائ ــای الزم را جه ــی ه  راهنمای

در ادامــه بازدیــد ، طــی دیــدار و جلســه ای بــا شــهردار شــاندیز در خصــوص وظایــف نظارتــی دامپزشــکی 
بویــژه بــر رســتوران هــا و واحدهــای پذیرایــی شهرســتان بویــژه بخــش  شــاندیز و همچنیــن مــوارد مربــوط 

بــه كشــتارگاه دام بحــث و تبــادل نظــر صــورت پذیرفــت .
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اعطای تسهیات ارزان قیمت کشاورزی با اقساط بلندمدت
رئیــس مدیریــت بحــران كشــور بابیــان اینکــه دولــت ســاالنه یــک هــزار و 400 میلیــارد تومــان بــه صنــدوق بیمــه توســعه كشــاورزی كمــک می كنــد، 

ــود. ــه می ش ــدت ارائ ــاط بلندم ــا اقس ــاورزی ب ــت كش ــهیات ارزان قیم ــت: تس گف
ــروز  ــزارش از ب ــرد: پــس از دریافــت گ ــان ك ــه خســارات وســیع ســرمازدگی در ســطح كشــور بی ــا مهــر، ضمــن اشــاره ب اســماعیل نجــار در گفتگــو ب
ســرمازدگی به خصــوص در واپســین روزهــای فرودیــن مــاه۹۷، بافاصلــه كارشناســان جهــاد كشــاورزی بــرای بــرآورد خســارات بــه ســطح كشــور اعــزام 

شــدند و تــا امــروز در حــال بــرآورد خســارات هســتند.
وی افــزود: بــا پایــان بررســی عوامــل جهــاد كشــاورزی می تــوان بــه نحــو مشــخص تری دربــاره میــزان خســارات ســرمازدگی در ســطح كشــور اظهارنظــر 
كــرد امــا تــا آن موقــع بایــد گفــت مــا امیدواریــم بــه زودی پیشــنهادهایی را بــرای كاهــش آالم كشــاورزان بــه دولــت و مجلــس ارائــه كنیــم تــا ایــن دو قوه 

نیــز تمهیــدات و اعتبــارات خوبــی را در حــوزه خســارات ســرمازدگی اختصــاص دهند.
خسارات گسترده سرمازدگی در 22 استان كشور

معــاون وزیــر كشــور گفــت: امــروز 22 اســتان خســارات ســنگین بخــش كشــاورزی در مقولــه ســرمازدگی را متحمــل شــده اند كــه ســمنان نیــز یکــی از 
همیــن اســتان ها محســوب می شــود امــا بحــث عمــده در مقابلــه بــا پدیــده ســرمازدگی، حركــت بــه ســمت توســعه بیمــه كشــاورزی اســت تــا شــاهد 

چنیــن مشــکاتی نباشــیم.
ــرای پوشــش های بیمــه ای كشــاورزان در پدیده هایــی ماننــد خشک ســالی  نجــار تأكیــد كــرد: صنــدوق توســعه بیمــه كشــاورزی اقدامــات مناســبی را ب
و ســرمازدگی طــی ســال های اخیــر بــه كار بســته كــه امــروز شــاهد بــركات آن هســتیم و از ســوی دیگــر دولــت بــه ایــن صنــدوق ســاالنه یــک هــزار و 

300 میلیــارد تومــان كمــک می كنــد تــا بتوانــد در ارائــه خدمــات بیمــه ای بــه بهــره بــردان بخــش كشــاورزی عملکــرد بهتــری داشــته باشــد.
ــا  ــرده ب ــاورزان پرداخــت ك ــاوت ۱0 درصــدی آنچــه كش ــا تف ــی از آن ه ــه یک ــی اســت ك ــاورزی دارای مزیت هــای متفاوت ــدوق بیمــه كش ــزود: صن وی اف
آنچــه غرامــت ســرمازدگی دریافــت می كننــد، محســوب می شــود كــه البتــه بایــد تــاش شــود تــا شــرایط ایــن صنــدوق نیــز روزبــه روز بهتــر شــود.

ارائه تسهیات ارزان قیمت كشاورزی با اقساط بلندمدت
رئیــس مدیریــت بحــران كشــور بابیــان اینکــه پرداخــت غرامــات از ســوی صنــدوق توســعه كشــاورزی رونــدی دارد كــه بایــد طــی شــود، تأكیــد كــرد: 
یکــی از كارهایــی كــه در مجموعــه مدیریــت بحــران پیگیــر هســتیم آن اســت كــه بتوانیــم دولــت را متقاعــد كنیــم، علی رغــم مشــکات مالــی افــزون 
ــا در كاهــش آالم كشــاورزان  ــرار دهــد ت ــد ۱00 درصــد اعتبــارات موردنیــاز صنــدوق كشــاورزی را در اختیارشــان ق ــت در بخش هــای مختلــف، بتوان دول

مؤثــر باشــد.
نجــار ســومین اقــدام مدیریــت بحــران در مقابلــه بــا پدیــده ســرمازدگی را تســهیات ارزان قیمــت بــا اقســاط بلندمــدت در بخش هــای كشــاورزی دانســت 
و تأكیــد كــرد: كشــاورزی دارای بخش هــای متنوعــی اســت كــه هركــدام در بحــث اســتحصال شــرایط خــاص خــود رادارنــد از ســوی دیگــر تمــام منابــع 
ــه كشــاورزان در ابعــاد كاشــت، داشــت و برداشــت و همچنیــن مراقبــت از گونه هــای  مــورد برداشــت كشــاورزی نیــز یکســان نیســتند لیکــن كمــک ب

باغــی و زراعــی مــورد تأكیــد قــرار دارد.
وی بــا تأكیــد بــر اینکــه امــروز بایــد نگاهمــان بــه مقولــه كشــاورزی تغییــر كنــد كــه البتــه متولــی ایــن امــر نیــز جهــاد كشــاورزی اســت،  افــزود: بــرای 
مثــال در منطقــه ای محصولــی شــاید بیشــتر نیــاز بــه مطالعــه در مقولــه تغییــرات اقلیمــی داشــته باشــد و در یــک محصــول دیگــر خیــر؛ درنتیجــه بایــد 
بــه ســمت كشــاورزی مــدرن و شــناخت گونه هایــی پیــش برویــم كــه ازلحــاظ مقابلــه بــا ســرمازدگی نیــز مقــاوم باشــد، ایــن امــر كلیــت سیاســت های 

دولــت را كــه همانــا اقدامــات مقابلــه بــا بــروز خســارات كشــاورزی اســت، را تشــریح می كنــد.
جهاد كشاورزی متولی اصلی در برنامه های پیشگیرانه در راستای مقابله با سرمازدگی

ــد از ســوی جهــاد كشــاورزی مطــرح شــود، گفــت: امــروز در بســیاری نقــاط  ــرای ســرمازدگی بای ــر كشــور بابیــان اینکــه تمهیــدات الزم ب معــاون وزی
ــات،  ــز تحقیق ــا همراهــی جهــاد و مرك ــر نشــان می دهــد كشــاورزان ب ــن ام ــه ای ــد ك ــرورش می یابن ــه ای پ ــه روش گلخان ــه باغــات ب كشــور هســتند ك

ــد. ــورت دهن ــات الزم را ص ــا اقدام ــردن آن ه ــرف ك ــرای برط ــایی و ب ــرما را شناس ــوذ س ــطح نف ــته اند س توانس
ــا تغییــر اقلیــم در سراســر كــره زمیــن و ایــران اســامی، امــروز بایــد بســیار بیشــتر از گذشــته در راســتای ترویــج، كاشــت گونه هــای  نجــار گفــت: ب
مقــاوم، توســعه كشــاورزی نویــن، فنــاوری روز و … گام برداریــم تــا شــاهد بــروز خســارات نباشــیم كــه درنهایــت بخواهیــم بــرای كاهــش تبعــات ســوء 

آن اقــدام كنیــم.
وی افزود: قطعًا كشاورزان سخت كوش از طرح های مقابله با پدیده سرمازدگی تمکین خواهند كرد و در این حوزه موفق نیز خواهیم بود

ــاده  ــع نه ــاز توزی آغ
ــم  ــرای تنظی ــی ب دولت

ــازار ب
 رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران، بــا بیــان
ــنبه ــور دام از روز چهارش ــتیبانی ام ــركت پش ــه ش  اینک
ــرده، ــاز ك ــدگان را آغ ــن تولیدكنن ــاده بی ــع نه  توزی
ــیر ــت ش ــازار، قیم ــم ب ــتاد تنظی ــم س ــت: منتظری  گف

ــد ــی كن ــام را نهای .خ
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــیداحمد مقدس س
ــی  ــای دام ــاده ه ــازار نه ــت ب ــن وضعی ــاره آخری درب
ــرده ارز 3۸00  ــت اعــام ك ــه دول ــودی ك ــا وج گفــت: ب
ــای  ــاده ه ــد نه ــی مانن ــای اساس ــرای كااله ــی ب تومان
ــرا  ــت چ ــخص نیس ــد،  مش ــی ده ــاص م ــی اختص دام
ــازار  ــائل ب ــر مس ــی ب ــی، كنترل ــای نظارت ــتگاه ه دس

ــد. ندارن
وی افــزود: قیمــت كنجالــه ســویا بــا ارز 3۸00 تومانــی، 
نبایــد بیــش از 2۱50 تومــان و ذرت بیشــتر از ۱050 
تومــان باشــد؛ در حالــی كــه هــم اكنــون قیمــت ذرت، 
ــز بیــن 2500  ــه ســویا نی ۱۱۸0 تومــان در بنــدر و كنجال

ــت. ــدر اس ــان در بن ــا 2600 توم ت
مقدســی بــا بیــان اینکــه شــركت پشــتیبانی امــور دام 
ــع نهــاده هــای دامــی  از روز چهارشــنبه گذشــته، توزی
ــز  ــركت در مراك ــن ش ــت: ای ــت، گف ــرده اس ــاز ك را آغ
اســتانها، ذرت را كیلویــی ۱۱00 تومــان و كنجالــه ســویا را 

۱۹50 تومــان توزیــع مــی كنــد.
ــركت  ــدام ش ــن اق ــر ای ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پشــتیبانی نبــود، تجــار تولیدكننــدگان را بیچــاره مــی 
ــده،  ــای آین ــی روزه ــور ط ــدام مذك ــزود: اق ــد، اف كردن

ــذارد. ــی گ ــر م ــا تاثی ــازار نهاده ه ــرایط ب ــر ش ب
ــتاد  ــم س ــه منتظری ــان اینک ــا بی ــن ب ــی همچنی مقدس
تنظیــم بــازار، قیمــت شــیرخام را در دســتور كار خــود 
قــرار دهــد، گفــت: هــر چــه زودتــر بایــد تکلیــف ایــن 
مســاله روشــن شــود؛ چراكــه دامــداران در حــال زیــان 

و نابــودی هســتند.
وی ادامــه داد: خریــد توافقــی شــیرخام نیــز در برخــی 
ــاد  ــم آن زی ــا حج ــت؛ ام ــام اس ــال انج ــتانها در ح اس

ــت نیس

کلید تضمین خودکفایی گندم در دستان مجلس
 بــه گــزارش خبرنــگار باشــگاه خبــری توانــا خبرگــزاری فــارس، مطابــق تبصــره هــای ۱ و 2  قانــون تضمیــن
 خریــد محصــوالت اساســی كشــاورزی )مصــوب شــهریورماه 6۸(، دولــت موظــف اســت همــه ســاله قبــل از
 آغــاز ســال زراعــی جدیــد یعنــی تــا پایــان شــهریور مــاه نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک
ــت ــون، دول ــن قان ــره 6 ای ــا تبص ــق ب ــد. مطاب ــام كن ــای را اع ــد و چ ــدر قن ــه، چغن ــدم، پنب ــه گن  از جمل
ــال ــا در س ــد. ام ــش ده ــورم افزای ــرخ ت ــا ن ــب ب ــوالت را متناس ــن محص ــی ای ــد تضمین ــرخ خری ــد ن  بای
 هــای اخیــر، دولــت از اجــرای ایــن قانــون خــودداری كــرده اســت بــه گونــه ای كــه ســال ۹5 نــرخ خریــد
 تضمینــی گنــدم بــا چنــد مــاه تاخیــر اعــام شــد و تنهــا دو درصــد افزایــش یافــت و ســال ۹6 نیــز نــرخ
 خریــد تضمینــی گنــدم اعــام نشــد. نهایتــا چنــد هفتــه بعــد از آغــاز فصــل برداشــت محصــوالت اساســی
ــه ســیلوهای ــن محصــوالت ب ــل ای ــی و گرمســیری توســط كشــاورزان و تحوی  كشــاورزی در نواحــی جنوب
ــت و ــخنگوی دول ــت، س ــاب، محمدباقر نوبخ ــی الحس ــورت عل ــه ص ــی ب ــی دولت ــت بازرگان ــركت مدیری  ش
ــؤال كه ــه این س ــخ ب ــاه در پاس ــن م ــری 2۱ فروردی ــت خب ــور در نشس ــس سازمان برنامه وبودجه كش  رئی
ــال ۹۱، ــدم در س ــی گن ــد تضمین ــود، گفت: »قیمت خری ــام نمی ش ــدم اع ــی گن ــرخ خرید تضمین ــرا ن  چ
ــورم ــرخ ت ــش از ن ــه بی ــت ك ــیده اس ــان رس ــاری به ۱300 توم ــی ج ــال زراع ــه در س ــود ك ــان ب  400 توم
 ســاالنه اســت. دولــت در شــرایط فعلــی توانایــی پرداخــت بیــش از ۱300 تومــان بــرای خریــد تضمینــی هــر

ــدارد .»كیلوگــرم گندم را ن
 ایــن اتفــاق در حالــی رخ مــی دهــد كــه تــداوم خودكفایــی كشــور در تولیــد اجــزاء اصلــی ســبد مصرفــی
 خانوارهــا ماننــد گنــدم، نقــش مهمــی در حفــظ اســتقال كشــورمان دارد و الزمــه ایــن امــر هــم تقویــت
ــول ــن محص ــی ای ــد تضمین ــت خری ــع قیم ــه موق ــام ب ــا اع ــدم ب ــت گن ــه كش ــاورزان ب ــزه كش  انگی
 اســتراتژیک اســت، قیمتــی كــه قانونــا بایــد متناســب بــا نــرخ تــورم افزایــش یابــد. بــا توجــه بــه همیــن
ــا ۹3 ــال های ۹۱ ت ــدم در س ــی گن ــد تضمین ــت خری ــع قیم ــام به موق ــه اع ــم ك ــاهد بودی ــم ش ــوع ه  موض
 تأثیــر مثبــت فراوانــی در افزایــش میــزان تولیــد گنــدم از ۹ میلیــون تــن بــه بیــش از ۱4٫5 میلیــون تــن و
 حصــول خودكفایــی در ســال ۹5 بــر جــای گذاشــت. امــا متاســفانه تأخیــر در اعــام قیمــت خریــد تضمینــی
 محصــوالت اساســی كشــاورزی و همچنیــن عــدم افزایــش ایــن قیمــت متناســب بــا نــرخ تــورم از ســال ۹5
 مجــددا بــه رویــه دولــت تبدیــل شــد كــه كاهــش حــدود 2 میلیــون تنــی تولیــد گنــدم كشــور در ســال
 ۹6 را بــه دنبــال داشــت و پیــش بینــی مــی شــود ایــن وضعیــت در ســال جــاری تشــدید گــردد. در جــدول
 زیــر، میــزان تولیــد گنــدم در ســال هــای ۹۱ تــا ۹6 متناســب بــا قیمــت خریــد تضمینــی ایــن محصــول

:اســتراتژیک و زمــان اعــام ایــن قیمــت آمــده اســت

توهم پایین بودن قیمت جهانی گندم نسبت به نرخ خرید تضمینی آن

 مهمتریــن توجیــه مســئوالن دولتــی بــرای عــدم افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم، پاییــن بــودن قیمــت جهانــی ایــن محصــول اســتراتژیک نســبت بــه نرخ
 خریــد تضمینــی آن اســت. ایــن در حالــی اســت كــه بررســی ها نشــان میدهــد قیمــت تمام شــده گنــدم وارداتــی تقریبــًا بــا نــرخ خریــد تضمینــی برابــر بــوده
 اســت. براســاس محاســبات در ســال ۹6، بــا در نظرگرفتــن متوســط قیمــت جهانــی هــر كیلوگــرم گنــدم معــادل 0٫۱54 دالر و متوســط نــرخ دالر 44000 ریــال، و

.بــا احتســاب ســایر هزینه هــای واردات، قیمــت تمام شــده تهیــه ایــن محصــول حــدود ۱2000ریــال بــوده اســت
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یکــی دیگــر از دالیــل كوتاهــی دولــت در اجــرای 
قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی 
ــا  ــب ب ــع و متناس ــه موق ــام ب ــاورزی و اع كش
نــرخ تــورم، قیمــت خریــد تضمینــی ایــن 
ــرای  ــر اج ــد ب ــدم، تاكی ــوص گن ــوالت بخص محص
سیاســت قیمــت تضمینــی محصــوالت كشــاورزی 
ــش  ــون افزای ــون قان ــاده 33 قان ــه م ــتناد ب ــا اس ب
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش كش ــره وری بخ به
ــی  ــار مال ــش ب ــور كاه ــه منظ ــوب ۸۹( و ب )مص
ــود،  ــن وج ــا ای ــت. ب ــه اس ــن زمین ــت در ای دول
تجربــه شکســت خــورده دولــت یازدهــم در 
ــدادی  ــرای تع ــت ب ــن سیاس ــی ای ــرای آزمایش اج
از محصــوالت اساســی كشــاورزی در ســال ۹4 
نشــان مــی دهــد زیرســاخت هــای اجرایــی ایــن 
سیاســت در كشــورمان هنــوز فراهــم نشــده 
ــازوكار  ــاح س ــم اص ــر ه ــرف دیگ ــت. از ط اس
تعییــن قیمــت محصــوالت اساســی كشــاورزی در 
ــی  ــن محصــوالت منافات ــد ای ــون تضمیــن خری قان
بــا اجــرای سیاســت قیمــت تضمینــی بــرای آنهــا 
در ســال هــای آتــی نخواهــد داشــت زیــرا در هــر 
ــد  ــت را در موع ــن قیم ــد ای ــت بای ــورت، دول ص
مقــرر و متناســب بــا نــرخ تــورم مشــخص كنــد تــا 
مبنــای قیمــت گــذاری ایــن كاال در بــورس باشــد.

ــش ۱5 ــه افزای ــه ب ــا توج ــز ب ــال ۹۷ نی ــرای س  ب
ــر ــرای ه ــی )0٫۱۹2 دالر ب ــت جهان ــدی قیم  درص
ــا فــرض قیمــت دالر 42000  كیلوگــرم گنــدم( و ب
 ریالــی، هزینــه واردات گنــدم برای دولــت حداقل
 ۱4500 ریــال، یعنــی باالتــر از نــرخ خریــد
ــود. ــد ب ــال( خواه ــال ۹6 )۱3000 ری ــی س  تضمین
ــوردار ــتری برخ ــت بیش ــی از اهمی ــوع وقت  موض
 مــی شــود كــه در محاســبات، نوســانات شــدید
 ارزی از ابتــدای دهــه نــود تاكنــون و حتــی
 احتمــال افزایــش قیمــت جهانــی گنــدم در مــاه
 هــای آتــی را در نظــر بگیریــم. بــه عنــوان مثــال،
 در صــورت افزایــش نــرخ ارز بــه 55000 ریــال در
ــدم ــرم گن ــر كیلوگ ــه ه ــی، هزین ــای آت ــاه ه  م
ــود ــرآورد می ش ــال ب ــش از ۱6000 ری ــی بی  واردات
 كــه حــدود 25 درصــد بیشــتر از قیمــت خریــد

ــت ــال ۹6 اس ــی س .تضمین

چه باید كرد؟ 
ــرا ــا ف ــاورزی ت ــی كش ــوالت اساس ــی محص ــت تضمین ــام قیم ــا در اع ــت ه ــرر دول ــر مک  تاخی
 رســیدن فصــل برداشــت نشــان می دهــد ایــن قانــون »ضمانــت اجرایــی« مناســبی نــدارد كــه
ــون تضمیــن خریــد محصــوالت ــه موقــع قان ــه اجــرای ب  نتوانســته اســت دولــت هــا را ملــزم ب
ــه همیــن دلیــل هــم در ســال هــای مختلــف، »تذكــر و خواهــش«  اساســی كشــاورزی كنــد. ب
 تنهــا ابــزار اقشــار و گــروه هــای مختلــف حتــی نماینــدگان مجلــس از دولــت هــا بــرای اجــرای
 بــه موقــع ایــن قانــون بــوده كــه عمومــا هــم نتیجــه خاصــی در پــی نداشــته اســت. بــرای اصاح
 ایــن وضعیــت و بــا هــدف پیــش بینــی پذیــری اقتصــاد و معیشــت كشــاورزان و مصــون مانــدن
 آنهــا از تکانه هــای غیرمنتظــره اقتصــادی، اخیــرا یکــی از مراكــز پژوهشــی كشورپیشــنهاد داده
 اســت: تبصــره 6 قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی كشــاورزی توســط مجلــس اصــاح
 شــود و حداقــل قیمــت تضمینــی محصــوالت اساســی كشــاورزی موضــوع ایــن قانــون از جملــه
 گنــدم، به صــورت خــودكار ســاالنه معــادل نــرخ تــورم افزایــش یافتــه و تــا پایــان شــهریور مــاه
 اعــام شــود. البتــه در صورتــی  كــه دولــت تمایــل داشــته باشــد قیمــت برخــی یــا همــه ایــن
 محصــوالت را فراتــر از نــرخ تــورم افزایــش دهــد، تــا پایــان شــهریورماه فرصــت دارد ایــن كار
 را انجــام داده و ایــن قیمــت هــا را اعــام نمایــد. ایــن مركــز پژوهشــی معتقــد اســت افزایــش
 قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم و ســایر محصــوالت اساســی كشــاورزی متناســب بــا نــرخ تــورم
ــا واردات ــه ب ــت در مقایس ــرای دول ــه ای ب ــی اضاف ــار مال ــوق، ب ــازوكار ف ــاس س ــالیانه و براس  س
ــرای ــس از اج ــال ها پ ــا س ــرا ت ــت زی ــد داش ــراه نخواه ــه هم ــاورزی ب ــی كش ــوالت اساس  محص
ــده در ــت تمام ش ــر از قیم ــی كمت ــاورزی افزایش ــی كش ــوالت اساس ــی محص ــت تضمین  آن، قیم

.محصــوالت مشــابه وارداتــی را تجربــه خواهــد كــرد
 در مجمــوع، ضــرورت دارد نماینــدگان مجلــس بخصــوص اعضــای كمیســیون كشــاورزی مجلــس،
ــون تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی كشــاورزی را در  هــر چــه زودتــر اصــاح تبصــره 6 قان
 دســتور كار قــرار دهنــد تــا شــاهد تکــرار رونــد نامطلــوب ســال هــای اخیــر در ســال زراعــی
 ۹۷-۹۸ نباشــیم. قطعــا ایــن موضــوع، گام مهمــی در راســتای تــداوم خودكفایــی گنــدم قلمــداد
 مــی شــود و اقــدام بزرگــی در راســتای اجــرای سیاســت هــای كلــی اقتصــاد مقاومتــی و بخصوص

تامیــن امنیــت غذایــی كشــور خواهــد بــود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:
جلســه هــم اندیشــی معاونیــن برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمانهای جهــاد كشــاورزی اســتانهای خراســان رضــوی ، خراســان جنوبــی ، خراســان 
شــمالی ، ســمنان و یــزد بــا مدیــران شــعب بانــک كشــاورزی اســتانهای یــاد شــده روز دهــم اردیبهشــت مــاه بــا حضــور رئیــس ســازمان جهــاد كشــاورزی 

خراســان رضــوی و مســئولین بانــک كشــاورزی كشــور برگــزار شــد.
ریاســت دوره  در  داشــت:  اظهــار  ســخنانی  طــی  جلســه  ایــن  در  رضــوی  خراســان  كشــاورزی  جهــاد  ســازمان   رئیــس 
جمهــور ی جنــاب آقــای دكتــر روحانــی ووزارت جنــاب آقــای مهنــدس حجتــی قدمهــای بزرگــی بــرای بخــش برداشــته شــده اســت،در 
ــه  ــم ك ــه بودی ــهرها مواج ــه ش ــاورزی ب ــش كش ــرمایه بخ ــدیدی از س ــه و ش ــی روی ــرار ب ــک ف ــا ی ــش ب ــال پی ــد س ــوی در چن ــان رض خراس
ــود . ــارج ب ــز خ ــق نی ــل و منط ــه از عق ــود بلک ــادی نب ــا اقتص ــه تنه ــروری ن ــاورزی ، دامپ ــای كش ــون فعالیته ــود چ ــده ب ــران كنن ــاده نگ ــوق الع  ف
ــزان  ــن می ــش از 2 برابرمیانگی ــی بی ــی ۱٫۱3 یعن ــدد منف ــوی ع ــان رض ــهر در خراس ــه ش ــتا ب ــرت از روس ــن مهاج ــزود: میانگی ــی اف ــی مزروع مجتب

ــال آب ،  ــاری ، انتق ــای آبی ــرای طرحه ــت اج ــاله در جه ــا 5 س ــذاری 4 ت ــرمایه گ ــد )س ــی مانن ــا اقدامات ــا ب ــه ب ــود ك ــور ب ــطح كش ــرت در س مهاج
ــی  ــت (،از طرف ــورت گرف ــالهای ۹3و ۹4 و ۹5 ص ــه در س ــاورزی ك ــای كش ــاده ه ــن نه ــور دام و تامی ــه ام ــه ب ــه ا ی( و ) توج ــتهای گلخان ــعه كش توس
ــه  ــرمایه ك ــذب س ــی ج ــای منف ــه ه ــا جاذب ــورد ب ــن “برخ ــر ای ــاوه ب ــد و ع ــاد ش ــرغ ایج ــز و م ــت قرم ــیر و گوش ــث ش ــرای بح ــازار ب ــه در ب ــی ك تعادل
ــید. ــم رس ــش ده ــت ش ــه مثب ــی ۱٫۱3 ب ــتان را از منف ــت در اس ــد جمعی ــا، رش ــری ه ــر كارب ــد تغیی ــد” مانن ــی ش ــش م ــا از بخ ــرمایه ه ــروج س ــث خ  باع

وی بــا اشــاره بــه بحــث ارائه تســهیات اشــتغا ل پایدارروســتایی اد امــه داد: واحــد های دامــداری ما نمــی توانند از ســرمایه در گــردش برای شــهرهای زیــر ۱0 هزار 
 نفــر اســتفاده كننــد، همچنیــن ســرمایه در گــردش ۹ ماهــه در بخــش كشــاورزی چــه در دام ســبک ، چــه در كشــت گنــدم ، جواب نمــی دهد كــه باید اصاح شــود.
ــد. ــا برگردان ــه م ــرمایه را ب ــد و س ــد كن ــل تولی ــک دوره كام ــد ی ــرد بتوان ــه ف ــد ك ــاله باش ــد ۱٫5س ــاورزی بای ــش كش ــردش در بخ ــرمایه در گ ــت: س  وی گف

رئیــس ســازمان جهــاد كشــاورزی خراســان رضــوی تاكید كــرد : مــادر بحث دام بشــدت نیازمنــد تســهیات ســرمایه در گردش و ســرمایه ثابــت از محل تســهیات 
 اشــتغال پایــدار هســتیم كــه مــی توانــد بخــش عمــده ای از نیازها ، عقــب ماندگی هــا و كمبود هــا را بوســیله آن جبــران كرد كه هنــوز این امر حاصل نشــده اســت.

ــک كشــاورزی كشــور  ــه از مســئولین بان ــه و برادران ــرای خدمــات شایســته و صادقان ــک كشــاورزی اســتان ب مجتبــی مزروعــی ضمــن تشــکر از همــکاران بان
درخواســت نمــود كــه یــک آســیب شناســی در خصــوص تســهیات اشــتغال پایــدار روســتایی صــورت گیــرد تــا ایــن تســهیات در جهــت ایجــاد اشــتغال وخلــق 

ثــروت در بخــش كشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
 میلیــون تــن گوشــت ســفید در کشــور تولیــد مــی شود/توســعه تولیــد دام هــای۴/۲

ســبک پربــازده بــرای تامیــن گوشــت قرمــز
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل از وزارت جهــاد كشــاورزی، محمــود حجتــی در نشســت علنــی امــروز 
)سه شــنبه( مجلــس شــورای اســامی در جلســه ســوال از وزیــر جهــاد كشــاورزی كــه شــهروز برزگــر نماینــده مــردم 
ســلماس از وی در خصــوص علــت نوســانات قیمــت گوشــت ســفید، قرمــز و عــدم تنظیــم بــازار ایــن دو محصــول، علــت 
صــادر نشــدن ســیب، مركبــات و محصــوالت كشــاورزی داخلــی، علــت كاهــش تعرفــه ی واردات محصــوالت كشــاورزی و 
علــت نبــود ســاز و كار مناســب بــرای جبــران خســارت رخدادهــای طبیعــی بــرای كشــاورزان و دامداران پرســید، پاســخ 
داد: در ایــام عیــد و ســایر ایــام امســال از ذخایــر بــه گوشــت منجمــد در ســردخانه ها نیــاز بــازار را تامیــن می كنیــم تــا 

بــه مصــرف كننــدگان نیــز احجــاف نشــود. قیمت هــا در بــازار پاییــن اســت.
وی بــا اشــاره بــه قیمــت كنجالــه ســویا و ذرت گفــت: قیمــت كنجالــه ســویا و ذرت در بــازار جهانــی بــه ترتیــب 30 تــا 
۱5 درصــد افزایــش یافتــه اســت. امــا دولــت بــا دالر 3۸00 تومــان ایــن نهاده هــا را وارد می كنــد. تعرفــه ایــن نهاله هــا 
ــتغال   ــا اش ــود ت ــویا وارد ش ــه س ــا دان ــم ت ــت می كنی ــز مدیری ــویا نی ــه س ــای كنجال ــه ج ــته ایم. ب ــه داش ــن نگ را پایی

صنایــع مرتبطــه حفــظ شــود.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد گوشــت قرمــز در كشــور گفــت: در تولیــد گوشــت قرمــز دچــار مشــکل هــم در كاهــش 
تولیــد و هــم عرضــه هســتیم؛ چــون تولیــد گوشــت قرمــز بــه شــیوه ســنتی دیگــر بــرای تولیــد كننــدگان اقتصــادی 

. نیست
وی ادامــه داد:  بــر اســاس سیاســتی كــه اتخــاذ كرده ایــم دام ســبک و پربــازده را بــه ســرعت در حــال توســعه داریــم. 
گوشــت قرمــز متاثــر از دام ســبک اســت. جهــت كنتــرل قیمــت گوشــت قرمــز نیــز تســهیاتی را بــرای واردات گوشــت 

دام گــرم ســبک اختصــاص داده ایــم. امیدواریــم مشــکل بــاال بــودن قیمــت گوشــت قرمــز دام ســبک حــل شــود.
ــوالت  ــایر محص ــات و س ــیب، مركب ــادرات س ــد و ص ــت تولی ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
كشــاورزی گفــت: در بخــش تولیــد ســیب، مركبــات، كشــمش و مــوز از طریــق اعمــال تعرفــه ترجیحــی ایــن محصــوالت 
بــا تعرفــه 5 درصــد وارد می شــود. در غیــر ایــن صــورت واردت كننــده بایــد بــا تعرفــه  20 درصــد وارد كنــد. در ســال 
گذشــته 60۹ هــزار تــن ســیب درختــی بــه پاكســتان و هندوســتان صــادر كردیــم كــه البتــه ایــن كار آســان نبــود امــا 
بــا اعمــال سیاســت واردات برنــج صــادرات، ســیب و مركبــات را انجــام دادیــم و در حــال حاضــر كمتــر از 50 تــن ســیب 

ــم. ــور داری ــر كش ــردخانه های سراس ــیب در س ــن س ــزار ت ــر از 30 ه ــلماس و كمت ــردخانه های س در س
وی ادامه داد:  همین سیاست را در مركبات نیز دنبال كردیم. البته در این بخش بازاریابی ها ضعیف است.

وی امضــاء مقدماتــی صــادرات مركبــات بــه بــازار اوراســیا را كــه چنــد روز قبــل انجــام شــد مــورد یــادآوری قــرار داد و 
بــر تــاش وزارت جهــاد كشــاورزی بــرای اجرایــی كــردن آن در ابعــاد وســیعتر تاكیــد كــرد.

ــت و  ــی دانس ــد طبیع ــر از ح ــاورزی را باالت ــوالت كش ــذاری محص ــه گ ــش در تعرف ــه متبوع ــاف وزارتخان ــی انعط حجت
افــزود:  بــه طــور مثــال در حبوبــات بــه ویــژه لوبیــا 40 درصــد افزایــش قیمــت را شــاهد بودیــم مــا نیــز بــا ماحظــه 
مصــرف كننــده و تولیــد كننــده بــا اقدامــات مقطعــی و در پــی مشــخص شــدن نــرخ ارز توانســتیم نیــاز داخلــی حبوبــات 

را تامیــن كنیــم.
وی حجــم خســارات طبیعــی در بخــش كشــاورزی در ســال گذشــته را ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان اعــا مکــرد و افــزود: 
ــز  ــان نی ــه كرم ــت. در منطق ــان اس ــارد توم ــر 5000 میلی ــغ ب ــز بال ــاری نی ــال ج ــی در س ــخ زدگ ــی از ی ــارات ناش خس
ــه دلیــل خشکســالی های پــی در پــی تولیــد ” پســته” دچــار مشــکل اســت. خشکســالی بخــش عمــده ی اســتانهای  ب

ــت. ــرده اس ــودش ك ــر خ ــه درگی ــت ك ــور را سال هاس كش
ــام  ــای انج ــه ریزی ه ــا برنام ــزود: ب ــت و اف ــی دانس ــکر را افزایش ــد ش ــزان تولی ــخنانش می ــری از س ــش دیگ وی  در بخ
شــده میــزان تولیــد شــکر از ۱٫2 میلیــون تــن در ســال ۹2 بــه 2 میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت كــه ایــن افزایــش 

بــه دلیــل بهبــود راندمــان تولیــد اتفــاق افتــاد .
ــد  ــد قن ــات تولی ــا كارخانج ــکر تمام ــدگان ش ــی وارد كنن ــی مابق ــی دولت ــركت بازرگان ــز ش ــه ج ــی، ب ــه حجت ــه گفت ب

ــتند. هس
حجتــی در پایــان بــا اشــاره بــه تعرفــه ی واردات محصــوالت كشــاورزی گفــت: تعرفه هــای مصــوب دولــت نظــر بنــده را 
تامیــن نمی كنــد و شــما از بنــده بایــد بــه انــدازه ی اختیــارم توضیــح بخواهیــد. بــا همــه مشــکاتی كــه در ایــن بخــش 

وجــود دارد بــاز كمتریــن مشــکل را در زمینــه ی تعرفــه داریــم.

یونجه ایرانی هم قاچاق می شود
ــد  ــید احم ــنیم، س ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاره  ــن اش ــو ضم ــا رادی ــه ب ــی در مصاحب مقدس
بــه اینکــه موضــوع مزبــور در كشــور مســبوق بــه 
ــی و  ــای نظارت ــتگاه ه ــزود: دس ــت، اف ــابقه اس س
ــا را  ــه از مرزه ــروج یونج ــوی خ ــد جل ــی بای كنترل

ــد. ــد كنن س
ــر  ــا بیــان اینکــه یونجــه گیاهــی پ وی در ادامــه ب
ــن  ــد هرت ــرای تولی ــت: ب ــت، اظهارداش ــر اس آب ب
یونجــه خشــک بــه 200 تــن آب مــورد نیــاز اســت.
ــی گاوداران  ــن صنف ــره انجم ــت مدی ــس هیئ رئی
ــم  ــث ك ــا بح ــه ب ــل مواج ــه دلی ــران ب ــت: ای گف
آبــی از ســه تــا چهــار ســال گذشــته یونجــه را از 

ــد. ــی كن ــا وارد م ــوب اروپ ــورهای جن كش
ــه  ــادرات یونج ــه ص ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ــی  ــم دام ــذای مه ــن غ ــزود: ای ــت، اف ــوع اس ممن
زمانــی از كشــور خــارج مــی شــود كــه دامــداران 
در تامیــن علوفــه مــورد نیــاز جهــت تعلیــف دام بــا 

ــتند. ــه هس ــدید مواج كمبودش
ــب  ــه موج ــاق یونج ــرد: قاچ ــح ك ــی تصری مقدس
ــی و در نتیجــه رشــد  ــه دام ــش قیمــت علوف افزای
ــه  ــی در جامع ــی و پروتئین ــوالت لبن ــرخ محص ن

ــد. ــد ش خواه
ــه  ــل ب ــد داخ ــه تولی ــاله یونج ــت: هرس وی گف
ــورت  ــوب بص ــروش خ ــب و ف ــت مناس ــبب قیم س
قاچــاق از جنــوب كشــور روانــه بازارهــای ممالــک 

ــود. ــی ش ــارس م ــج ف ــیه خلی حاش
ــی گاوداران  ــن صنف ــره انجم ــت مدی ــس هیئ رئی
ضمــن اشــاره بــه اینکــه نقــش و اهمیــت گیاهــان 
ــف دام و در  ــه در تعلی ــص یونج ــه ای باالخ علوف
ــی  ــر كس ــی ب ــن حیوان ــه تامیــن پروتئی نتیج
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــت، یادآورش ــیده نیس پوش
اســتان هــای همــدان، قــم، اصفهــان و خوزســتان 
ــور  ــه در كش ــد یونج ــده تولی ــز عم ــه مراك از جمل

ــتند هس
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ــد ــره تولی ــل زنجی ــرای تکمی ــی ب ــتایی فرصت ــعه روس ــهیات توس  تس
ــاورزی در 9 ــعه کش ــدوق توس ــدازی صن ــت/راه ان ــاورزی اس  کش

ــده ــتان باقیمان شهرس
بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومــی اســتانداری خراســان رضــوی ، علــی رضــا رشــیدیان در جلســه 
شــورای كشــاورزی اســتان افــزود : امســال ۱2هــزار میلیــارد تومــان تســهیات ویــژه توســعه مناطــق 
روســتایی و محــروم از ســوی دولــت تعییــن شــده كــه ســهم اولیــه خراســان رضــوی از ایــن رقــم 6۱0 
میلیــارد تومــان اســت كــه اگــر در مهلــت تعییــن شــده بتوانــد رقــم خوبــی از آن را جــذب كنیــم مــی 

تــوان از ایــن تســهیات رقــم هــای بیشــتری را نیــز دریافــت كــرد .
 وی تصریــح كــرد : از ســهم 6۱0 میلیــارد تومــان تعییــن شــده تــا كنــون 305 میلیــارد تومــان آن بــه 
اســتان اختصــاص یافتــه كــه بایــد تــا مردادمــاه جــذب شــود كــه مــی تــوان رقــم خوبــی از آن را بــه 

حــوزه هــای كشــاورزی اعــم از دامــداری ، باغــداری ، زراعــت و شــیات بــرد .
رشــیدیان گفــت : بــا بهــره گرفتــن از ایــن تســهیات بــرای تکمیــل چرخه هــای تولیــد كشــاورزی در 
مناطــق روســتایی ومحــروم اســتان كــه عمومــا متمركــز بــر اقتصــاد كشــاورزی هســتند مــی تــوان در 

راســتای كوتــاه كــردن فاصلــه بیــن تولیــد كننــده و مصــرف كننــده هــم گام هــای موثــری برداشــت.
ــدی  ــای تولی ــه ه ــئوالن اتحادی ــر از مس ــن ام ــق ای ــتای تحق ــوی در راس ــان رض ــتاندار خراس اس
ــا بســیج ظرفیــت و تــوان خــود در زمینــه اطــاع رســانی  كشــاورزی و بخــش خصوصــی خواســت ب
ــرای اســتفاده از  ــوان بخــش تولیــدی در مناطــق روســتایی و دورافتــاده ب ایــن موضــوع و تجمیــع ت

ــد. ــام دهن ــری انج ــدام موث ــهیات اق تس
ــای  ــش ه ــه در بخ ــادی ك ــرح اقتص ــزار ط ــته از 20 ه ــاه گذش ــه م ــی دو ، س ــرد : ط ــوان ك وی عن
مختلــف بــرای اســتفاده از ایــن تســهیات در اســتان ارائــه شــده بــود بیــش از۱5 هــزار مــورد توجیــه 
اقتصــادی نداشــت ، در حالــی اتحادیــه هــا و تشــکلها بــا توجــه بــه شــناخت ظرفیــت هــا و تخصــص 

و تجربــه مــی تواننــد در ایــن حــوزه بســیار موثــر باشــند.
 وی گفــت : بایــد تشــکل هــا و اتحادیــه هــا بــا اســتفاده از تــوان و تجمیــع ظرفیــت تولیــد كننــدگان 
ــن تســهیات  ــه اقتصــادی و مناســب از ای ــه طــرح هــای دارای توجی ــه ارائ بخــش و هدایــت آنهــا ب
بــرای تکمیــل زنجیــره هــای تولیــدی بخــش بهــره برنــد در غیــر اینصــورت ســودی عــادی بخــش 
نمــی شــود و رشــد نخواهــد كــرد ضمــن آنکــه ایــن بودجــه از اســتان خــارج مــی شــود و متضــرر 

مــی شــویم.
وی اظهــار كــرد : اگــر بتوانیــم ایــن حجــم گســترده تســهیات ارزان قیمــت را جــذب كنیــم ، مــی 
تــوان از ســایر منابــع و ظرفیــت هــای كشــوری هــم در توســعه وتقویــت ایــن حــوزه اســتفاده نمــود.
 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رقــم 22 میلیــارد تومانــی كمــک هــای فنــی و اعتبــاری كــه بــرای ارائــه 
تســهیات ارزان قیمــت بــه بخــش تولیــدی بــا وجــود همــه تنگناهــا اختصــاص یافتــه بــود ، گفــت : 

امســال هــم تــاش بــر آن اســت ایــن رقــم بــه 25  میلیــارد تومــان افزایــش یابــد.
وی تصریــح كــرد : در ایــن راســتا امســال نیــز بــرای واحدهایــی كــه مشــمول اســتفاده از تســهیات 
توســعه روســتایی نمــی شــوند ، ایــن تســهیات ارزان قیمــت در نظــر گرفتــه مــی شــود كــه امیــد 
اســت بخــش كشــاورزی از هــر دو نــوع تســهیات اعــم توســعه روســتایی و نیــز كمــک هــای فنــی و 

اعتبــاری رقمــی خوبــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.
ــیار  ــش را بس ــدگان بخ ــد كنن ــا تولی ــی ب ــتان در همراه ــاورزی اس ــک كش ــرد بان ــه عملک وی در ادام
خــوب توصیــف و ذكــر كــرد : بــرای جــذب تســهیات توســعه روســتایی و  اطــاع رســانی مناســب 

ایــن موضــوع بایــد حضــور كارشناســان بانــک در شهرســتان هــا حضــور موثــر یابنــد.
 وی عنــوان كــرد : همچنیــن در راســتای كاهــش بوروكراســی در حــوزه بررســی طــرح هــا و اعطــای 
ــرای جــذب ســهم تعییــن شــده  ــادی ب ــرا مهلــت زی ــدام شــود زی تســهیات هــر چــه ســریعتر اق

نداریــم و اگــر ســریعتر اقــدام نشــود اســتان متضــرر مــی شــود.
ــتان  ــاورزی در۹ شهرس ــش كش ــعه بخ ــدوق توس ــدازی صن ــنهاد راه ان ــه پیش ــه ارائ ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان كــه فاقــد ایــن صنــدوق هســتند ،گفــت : در ایــن راســتا 50 میلیــارد تومــان از منابــع اولیــه 
ــاورزی و  ــاد كش ــط جه ــان آن توس ــارد توم ــی ، 22.5 میلی ــش خصوص ــط بخ ــا توس ــدوق ه ــن صن ای

ــان هــم از ســوی اســتانداری تامیــن شــود. ــارد توم 5۔22 میلی
 وی بــا بیــان اینکــه نمونــه ایــن صنــدوق توســعه ای محلــی دربرخــی از اســتان هــای كشــور شــکل 
گرفتــه كــه در بخــش هــای مربوطــه اعــم از كشــاورزی ، صنعــت و گردشــگری بســیار راهگشــا بــوده و 

امیــد اســت بــا راه انــدای آن در اســتان شــاهد تاثیــر آن در بخــش كشــاورزی باشــیم .
رشــیدیان در ادامــه از همــکاری خــوب شــركت آب منطقــه ای اســتان و جهــاد كشــاورزی در مراهــی 
بــا كشــاورزان طــی دو ســال اخیــر بــرای مدیریــت منابــع آبــی و حفــظ تولیــد قدردانــی كــرد و افــزود 

: ایــن همــکاری هــا بایــد تــداوم و ارتقــا یابــد .
ــه  ــه اینکــه خریدتضمینــی محصــوالت كشــاورزی هــم امســال همچنــان ب ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
روال ســال قبــل ادامــه مــی یابــد و گفــت : خریــد تضمینــی گنــدم شــروع شــده و دانــه هــای روغنــی 

چــون كلــزا هــم در حــال انجــام اســت .
 وی ابــراز امیــدواری كــرد : بــا تــداوم همــکاری بخــش دولــت و خصوصــی در خریــد تضمینــی كــه در 
آن حمایــت از عرضــه كننــده  و تولیــد كننــده هــر دو دیــده شــده ،امســال هــم شــاهد خریــد حجــم 

مناســب و مطلوبــی از ســوی دولــت در اســتان بــرای تامیــن نیــاز مــردم باشــیم.
ــت :  ــی گف ــزای مرغ ــاری آنفلوان ــث بیم ــداران در بح ــکاری مرغ ــر از هم ــا تقدی ــه ب ــتاندار در ادام اس
قهرمــان ایــن شــرایط تولیــد كننــدگان طیــور بودنــد كــه نهایــت همــکاری را بــا بخــش هــای مربوطــه 

داشــتند و بیمــاری بــه خوبــی مدیریــت شــد در عیــن آنکــه بــه خوبــی جبــران خســارت نشــد از ایــن رو قــدردان زحمــات و تــاش آنــان هســتیم و امیــد 
اســت ایــن همــکاری و تعامــل درراســتای حفــظ وتــداوم تولیــد ادامــه یابــد.

رشــیدیان در بحــث تامیــن نهــاده هــای دامــی هــم تاكیــد كــرد : اداره كل پشــتیبانی امــور دام و جهــاد كشــاورزی و اتحادیــه هــا بــه واردات ، تامیــن و خریــد 
نهــاده هــای مــورد نیــاز ســریعتر اقــدام و انبارهــا را تکمیــل كننــد.

وی تصریــح كــرد : بــا توجــه بــه اینکــه امــروز وارد جنــگ اقتصــادی بــا اســتکبارجهانی شــده ایــم در عیــن شــرایط متفــاوت مــا بــا چنــد ســال قبــل و همکاری 
بــا كشــورها و شــركت هایــی كــه ظرفیــت تعامــل و همــکاری بــا مــا را دارنــد مــی توانیــم از تحریــم هــای اعمالــی آمریــکا بــه راحتــی عبــور كنیــم امــا الزمــه 

ایــن امــر ســرعت و دقــت عمــل و تمركــز بــر منافــع ملــی و تدبیــر مناســب اســت از ایــن رو بایــد گاه از منافــع كوتــاه مــدت شــخصی و گروهــی عبــور كــرد.
وی اظهــار كــرد : بایــد ظرفیــت هــای خــود را بــرای تولیــد و عرضــه مــواد غذایــی كــه نیــاز محــوری مــردم اســت بــا تدبیــر فعــال نگــه داشــته زیــرا مــردم 
اگــر ارز یــا طــا نخرنــد مشــکلی پیــش نمــی آیــد امــا انتظــار آن اســت نــان ، گوشــت و نیازهــای اولیــه شــان بــا پاییــن تریــن قیمــت در دســترس بــوده و 

تامیــن شــود.
ــه منظــور ورود  ــرای تامیــن تســهیات ارزان و ارز مــورد نیــاز بخــش خصوصــی ب وی تصریــح كــرد : در ایــن راســتا اســتانداری آمــاده هــر نــوع همــکاری ب

ــره ســازی شــود. ــن فرصــت تامیــن و ذخی ــا در كوتاهتری ــور و نهــاده هــای دامــی هســتیم ت خــوراک دام و طی
وی تاكیــد كــرد : بخــش هــای حمــل و نقــل،  بانکــی و گمــركات هــم  در ایــن حــوزه بایــد بــا تولیــد كننــده هــا و اتحادیــه هــا مربوطــه بــرای واردات نهــاده 

هــا همــکاری كننــد.

ــد  ــان ش ــهد بی ــه گاوداران مش ــس اتحادی ــا رئی ــن ب ــدس آنای ــوی ق درگفت وگ
ــت ــوی اس ــان رض ــر درد گاوداران خراس ــکنی ب ــیر مس ــی ش ــد حمایت خری

 واحدهــای گاوداری درمشــهد ایــن روزهــا بــا مشــکات بســیاری دســت و پنجــه نــرم می كننــد كــه در صــورت بی توجهــی و رهــا كــردن آن هــا بایــد منتظــر 
ورشکســتگی یــا تعطیلــی  ایــن واحدهــا بــود.

ایــن در حالــی اســت كــه صنایــع لبنــی طــی ســال های گذشــته بــا افزایــش نــدادن نــرخ خریــد شــیر خــام بــی مهــری فراوانــی بــه دامــداران كردنــد، امــا 
بارهــا قیمــت محصــوالت خــود را قانونــی و غیــر قانونــی افزایــش دادنــد.

ــه اتحادیه هــای مختلــف ســعی  ــازار از جمل ــا ب همــه ایــن اتفاقــات در شــرایطی رخ داده  اســت كــه دســتگاه های اجرایــی و بخش هــای خصوصــی مرتبــط ب
در آرام نــگاه داشــتن بــازار بــرای مــاه رمضــان كردنــد امــا گــران شــدن بــازار لبنیــات بــرای بعــد از مــاه مبــارک مشــکات دیگــری را بــا خــود بــه همــراه 

خواهــد آورد.گفتگــوی اختصاصــی قــدس آنایــن بــا فرشــید صــراف رئیــس اتحادیــه گاوداران مشــهد را بخوانیــد:
*آیا قیمت خرید شیر امسال تغییر كرده است؟ پارسال چه مقدار بوده است؟

**خوشــبختانه بــا پیگیــری هایــی كــه انجــام شــد و تــاش هایــی كــه دولــت در ایــن بــاره داشــت نــرخ پایه۱440تومــان بــرای خریــد حمایتــی شــیر تعییــن 
شــده اســت.ولی بــرای درخصــوص كارخانجــات ایــن قیمــت بــه اختیــار خودشــان اســت.

*این خرید شیر حمایتی چه نفعی برای گاوداران دارد؟
**ایــن خریــد بــرای آن دســته از گاوداران و تولیــد كننــدگان كــه نمی تواننــد شــیر را بــه قیمــت مناســب بــه كارخانــه هــا بفروشــند  بســیار مفیــد اســت 

چــرا كــه ایــن حمایــت از تولیــد ایرانــی  بــه اهدافــی كــه مــد نظربــرای افزایــش ســرانه مصــرف لبنیــات دركشــور  هســت  میتوانیــم برســیم.
*آیا این خرید حمایتی سال قبل هم اعمال میشد؟

ــت  ــن قیم ــفانه ای ــا متاس ــد ام ــاد ش ــورای اقتص ــوب ش ــال ۱3۹3مص ــت ۱440 در س ــنهاد قیم ــه پیش ــان بود.البت ــه ۱300توم ــا پای ــی ب ــد حمایت ــن خری **ای
خریــداری نشــد و گاه حتــی قیمــت بــه زیــر ۱۱00تومــان رســید و دامــدار مــا بــا ایــن وضعیــت خیلــی متضــرر شــد و حتــی در مواقعــی هــم از ایــن قیمــت 
خیلــی نازل تــر مجبــور بــه فــروش شــیر شــد.ولی بــا حمایتــی كــه دولــت از ایــن بحــث كــرد و خریــد تضمینــی كــه در ســال۹3 شــروع كــرد و بعــد خریــد 
حمایتــی در ســال ۹5عمــا وارد عرصــه اجــرا شــد كــه بــا ایــن اقــدام قیمــت شــیر كنتــرل شــد البتــه نمی گویــم قیمــت اینقــدر خــوب بــود كــه دامــدار 

ســود كنــد ولــی وضــع متعــادل شــد.
*پس با این حساب كارخانجات هم ملزم می شوند با همین قیمت خرید كنند؟

**خریــد حمایتــی از ایــن بابــت اســت كــه عرضــه و تقاضــا را در بــازار كنتــرل كنــد .زمانــی كــه ایــن اتفــاق بیفتــد مطمئنــا كارخانجــات هــم نســبت بــه 
افزایــش قیمــت و قیمــت خریــد شــیر خــام ترغیــب خواهنــد شــد.

البتــه بــد نیســت بدانیــد كــه بهــای تمــام شــده شــیر خیلــی بیشــتر از این هــا اســت در ســال گذشــته قیمــت نهاده هــا بــه شــدت بــرای دامــداران گــران 
شــد و همیــن باعــث شــد كــه  مشــکات تولیــد بزرگ تــر شــود لــذا حمایــت دولــت در ایــن شــرایط كمــک خیلــی خوبــی بــود.

*پس االن قیمتی كه برای دامداران تمام می شود بیشتر از خرید حمایتی است ؟
**قیمتــی كــه االن دولــت مصــوب كــرده اســت كــف قیمــت اســت یعنــی اگــر دامــداری نتوانســت شــیرش را بیشــتر بفروشــد بیــاورد و در خریــد حمایتــی 

عرضــه كنــد..االن فقــط قیمــت تصویبــی تضمیــن شــده اســت.
*با این حساب باز هم گاوداری هست كه مجبور به تعطیلی گاوداری اش باشد؟

**مطمئنــا هســت.ما از ســال گذشــته بیــش از30درصدافزایــش در نــرخ نهاده هــا داشــته ایــم وهمانطــور هــم كــه گفتــم قیمــت شــیر خیلــی بیشــتر از آن 
چیــزی اســت كــه فروختــه می شــود.ولی بــه هــر شــکل پروســه تولیــد یــک پروســه چنــد ســاله اســت و میانگیــن ســال گرفتــه می شــود و همیــن قضایــا 
باعــث شــده اســت كــه دامــدار مــا در بعضــی زمان هــا از نقطــه تعادلــی خــارج بشــود و مجبــور بــه تعطیلــی شــود.این اتفــاق رخ داده و رخ هــم خواهــد داد 

ــاز هــم ایــن تعطیلی هــا اتفــاق می افتــاد و بیشــتر هــم میشــد. و اگــر هــم خریــد حمایتــی رخ نمــی داد ب

پرداخــت تســهیات توســعه اشــتغال 
روســتایی و عشــایری بــه 1۶1 طــرح 
در اســتانمعاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
خراســان رضــوی از پرداخــت تســهیات توســعه اشــتغال 
 روســتایی و عشــایری  بــه  ۱6۱ طــرح در اســتان خبــر داد.
اســتانداری  عمومــی  روابــط  كل  اداره  گــزارش  بــه 
ــدار  ــه دی ــدوری در جلس ــد مق ــوی، محم ــان رض خراس
ــا كارآفرینــان روســتایی اســتان كــه بــا حضــور معــاون  ب
توســعه روســتایی و مناطــق محــروم نهــاد ریاســت 
جمهــوری در مشــهد مقــدس برگــزار شــده بــود؛ بــا اعــام 
ــوع  ــای ۹5 و ۹6 در مجم ــال ه ــی س ــت: ط ــر گف ــن خب ای
ــه از  ــد ك ــی ش ــل معرف ــای عام ــک ه ــه بان ــرح ب 33۷ ط
ــد. ــت ش ــهیات پرداخ ــرح تس ــه ۱6۱ ط ــداد، ب ــن تع  ای
ــار  ــه چه ــاورزی ب ــک كش ــه بان ــن ك ــان ای ــا بی وی ب
ــان  ــون توم ــارد و ۱۱0 میلی ــت میلی ــغ هف ــه مبل ــرح ب ط
ــوع  ــزود: از مجم ــت؛ اف ــرده اس ــت ك ــهیات پرداخ تس
ــا اعتبــار ۹۱  ــه بانــک ســینا ب ۱6۷ طــرح معرفــی شــده ب
میلیــارد تومــان نیــز ۷۷ طــرح آن بــا اعتبــار 34 میلیــارد 
تومــان مصــوب شــده كــه تــا كنــون بــه 5۸ طــرح بــا 24 
 میلیــارد تومــان اعتبــار، تســهیات پرداخــت شــده اســت.
ــان  ــتانداری خراس ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــرح  ــم ۱06 ط ــک ه ــت بان ــت: در پس ــار داش ــوی اظه رض
ــج  ــون پن ــا كن ــه ت ــیده ك ــد رس ــه تایی ــرح ب ــا ۸4 ط ب
 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان آن پرداخــت شــده اســت.
صنــدوق  ســهمیه  كــه  ایــن  بیــان  بــا  مقــدوری 
ــان  ــارد توم ــل، ۱5 میلی ــن مح ــد از ای ــی و امی كارآفرین
بــوده اســت؛ ادامــه داد: در ایــن مجموعــه ۱۹ طــرح 
ــون  ــا كن ــه ت ــده ك ــد ش ــتایی تایی ــتغال روس ــعه اش توس
ــت. ــده اس ــت ش ــهیات پرداخ ــان تس ــارد توم  ۱3 میلی

رویکــرد  تغییــر  بــا  كــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
دولــت از توجــه بــه توســعه زیربناهــای روســتایی 
شــاهد  مناطــق،  ایــن  در  اقتصــادی  رشــد  بــه 
ایــم. بــوده  اســتان  و  كشــور  در  خوبــی   تحــوالت 
ــان  ــتانداری خراس ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه  ــا توج ــتان ب ــم در اس ــن مه ــرد: ای ــح ك ــوی تصری رض
بــه تــردد زائــران داخلــی و خارجــی بــه اســتان و 
ــدف  ــتاهای ه ــراوان و روس ــتی ف ــای توریس ــه ه جاذب
اســت. برخــوردار  باالتــری  اهمیــت  از   گردشــگری، 
و  اقتصــادی  حــوزه  سرپرســت  رســولیان  علــی 
ســرمایه گذاری معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
ــن  ــز ضم ــوی نی ــان رض ــتانداری خراس ــع اس ــعه مناب توس
ــتان  ــادی اس ــت اقتص ــن وضعی ــی از اخری ــه گزارش ارائ
ــش  ــت و بخ ــی دول ــا همراه ــته ب ــال گذش ــت: س گف
ایــم. ارزنــده ای بــوده  اتفاقــات   خصوصــی شــاهد 
وی افــزود: ایجــاد ۱23 هــزار و ۹00 فرصــت شــغلی، 
كاهــش نــرخ تــورم و بیــکاری، افزایــش تولیــد در 
بســیاری از كاالهــا بیــن 30 تــا حــدود ۸0  درصــد، 
تســهیات  تومــان  میلیــارد   ۸5 و  هــزار  پرداخــت 
جملــه  از  ترانزیــت  و  صــادرات  افزایــش  ازدواج، 
 دســتاوردهای اقتصــادی طــی ســال گذشــته بــوده اســت.
ــت  ــرمایه گذاری معاون ــادی و س ــوزه اقتص ــت ح سرپرس
ــتانداری  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام هماهنگ
خراســان رضــوی ادامــه داد: بــرای ســال جــاری نیــز بــر 
ــعه،  ــم توس ــتانی شش ــای اس ــه ه ــداف و برنام ــاس اه اس

ــت ــال اجراس ــده و در ح ــی ش ــش بین ــات یپی اقدام
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1. meat  meal
2. placenta
3. Heat index 
4. a. UDP
4. b. Goat
5. a. IDF
5. b. Mare
6. Ablactate
7. Fortify
8.Abomasum
9.feed tank
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10.Metestrus
11. a.VMD
11. b.APF
12. a.CI
12. b.Bee
12. c.LD
13.Navel 
14.days dry
15.Animal day 
16.organ
17. a.UE

17. b.NPN
17. c.NR
18. a.RAM 
18. b.Hay
19. a.calf
19. b.kade
20.pneumonia
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