گاوداران

فصلنامه ( داخلی ) آموزشی  -علمی  -خبری
سال بیست و دوم /شماره  / 51بهار 97

اتحادیه

شرکت های تعاونی کشاورزی

گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

khorasan R . Industrial Dairy&Livestock Farmers Union

صاحب امتیاز  :اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی
گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

پیام تبریک

Congratulation

مدیر مسئول  :مهندس فرشید صراف
سر دبیر  :مهندس عبداهلل نوروزیان
همکاران این شماره  :مهـــــــندس علی داودیان
مهندس رسول صابری ورانلو  ،مهندس علی جاللی
واحد روابط عمومی و تبلیغات  :مهندس علی داودیان
صفحه آرایی  :نجمه فهیمی نیا

جناب آقای دکتر شیرزاد

شمارگان  2000 :نسخه

فهرست مطالب
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 -اثــرات جایگزینــی جــو بــا انــواع ذرت

ـان
ـزد منـ
ـم .از درگاه ایـ
ـی نماییـ
ـرض مـ
ـت عـ
ـک و تهنیـ
ـور تبریـ
ـتایی کشـ
ـاون روسـ
ـازمان تعـ
سـ

فــرآوری شــده بــر عملکــرد ،تخمیــر شــکمبه
فصل نامه گاوداران از ارسال مقاالت و مطالب تخصصی و علمی
اساتید و کارشناسان و دانشجویان محترم استقبال می نماید .
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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 اسالمی ایران و جامعه  .موفق و
سربلند باشید.

 تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهایهلشتاین ایران
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و تعییــن تابــع توزيــع بقــاء در گاوهــای

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

هلشــتاین ایــران
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مسئولیت صحت و سقم مطالب صرفاً به عهده نویسنده و یا

ای و ســودآوری در بــره هــای نــر
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مــزدوج )(cis-9,trans-11و اســيد لينولئیــک شــیر

دهــد ،تغذیــه مــی باشــد .چنانچــه محققيــن عنوان

بنابرایــن جهــت دســتیابی بــه پتانســیل واقعــی

از کارهــای تغذیــه شــده بــا جیــره شــاهد بــود

کانــوال ،گلرنــگ ،ســویا ،تخــم پنبــه و ســایر دانــه

چــرب امــگا ،3-محافظــت ایــن اســیدهای چــرب از

در کارهــای تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان باالتــر
) (p<0/05بیشــترین غلظــت اســید لینولنیــک

شــیر در گاوهــای تغذیــه شــده بــا جیرهــای حــاوی
دانــه کتــان فــرآوری نشــده و دانــه تفــت شــده و
غلطــک شــده مشــاهده شــد ) (p<0/05قابلیــت

جهــت بهبــود الگــوی اســیدهای چــرب شــير،

افزایــش اســيد لينولئيــك مــزدوج )(cis-9,trans-11

و اســيد لينولنیــک ،بــدون هیچگونــه تاثیــر منفــی

بــر عملکــرد گاوهــای شــیری مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد.

واژگان کلیــدی :دانــه کتــان ،روشــهای فــرآوری،

عملکــرد و الگــوی اســیدهای چــرب شــیر

مقدمه
شــیر و لبنیــات یــک منبــع غذایــی مناســب

بــرای تأمیــن مــواد مغــذي شــامل پروتئیــن بــا
کیفیــت ،ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی مــی باشــد

و تحقیقــات فراوانــی بــرای تغییــر و بهبــود ترکیــب
پروتئیــن و چربــی شــیر صــورت گرفتــه اســت.

در مطالعــات مختلــف اهمیــت ترکیبــات موجــود
در شــیر بــر ســامتی انســان نشــان داده شــده
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Email : Azizi @ uok . ac . ir

اســت .از مــوارد بســیار مهمــی کــه امــروزه باعــث

نگرانــی افــکار عمومــی در ارتبــاط بــا مصــرف

شــیر و مــواد لبنــی شــده اســت ،مقادیــر قابــل
توجــه اســيدهای چــرب اشــباع در ایــن محصــوالت

مــی باشــد (درینوفســکی  .)۲۰۱۱اســیدهای چــرب
اشــباع مــی تواننــد احتمــال بــروز بیمــاری هــای

قلبــی عروقــی را بــا ایجــاد صفحــه هایــی از جنــس

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

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 کتــان بــر توليــد و تركيــب شــير و الگــوی اســیدهای چــرب شــير،
دوازده راس گاو شــیرده هلشــتاین بــا چهــار جیــردی آزمایشــی شــامل  )۱جیــره بــدون دانــه کتــان (شــاهد) )۲ ،دانــه کتــان فــرآوری
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روش کار :دانــه کتــان در دمــای  140الــى  145درجــه ســانتیگراد اکســترود 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
در گاوهــای تغذیــه شــده بــا جیــره هــای حــاوی دانــه کتــان اکســترود شــده کاهــش یافــت) (p<0/05غلظــت اســيد لينولئيــك

از متخصصیــن تغذیــه بــر ایــن باورنــد کــه بایســتی

اســیدهای چــرب غیــر اشــباع جانشــین اســیدهای

چــرب اشــباع در شــير گــردد (ويليــت .)۱۹۹۹

روغنــی از قبیــل دانــه کتــان در تغذيــه انســانی

عمومیــت ندارنــد و شــیر بــه عنــوان یــک خــوراک

مصرفــی بــه ســهولت و فراوانــی در تغذیــه انســانی
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ،در نتیجــه مــی
تــوان از دانــه هــای روغنــی از جملــه دانــه کتــان
در تغذیــه گاوهــای شــیرده ،بــه منظــور افزایــش

ترکیبــات بهبــود دهنــده ســامت انســانی اســتفاده

نمــود.

افــزودن دانــه کتــان بــه جیــره گاوهــای شــیرده

مــی توانــد افزایــش میــزان اســیدهای چــرب
امــگا ،3-افزایــش نســبت اســیدهای چــرب امــگا-

 ۳بــه امــگا 6-و همچنیــن افزایــش ســطح اســيد
لينولئيــك مــزدوج را در پــی داشــته باشــد .از نکات

قابــل تامــل در اســتفاده از دانــه هــای روغنــی از

جملــه دانــه کتــان بــه عنــوان یــک منبــع سرشــار
از اســیدهای چــرب امــگا ،3-ایــن اســت کــه

مقادیــر قابــل توجهــی از اســید لینولنیــک در دانــه
کتــان بوســیله میکروارگانیســم هــای شــکمبه
دچــار بیــو هیدروژناســیون شــده و در نتیجــه ایــن

اســید چــرب كمتــر از  ٪۱كل اســیدهای چــرب

شــیر را تشــکیل مــی دهــد ،در صورتيكــه دانــه
کتــان از طريــق كانــوالی روده ای در روده قــرار داده

شــود ،ایــن میــزان بــه  ٪ 14كل اســیدهای چــرب
افزایــش مــی یابــد (پتیــت و همــکاران  .)۲۰۰۲از

دیگــر اثــرات مخــرب بيوهیدروژناســیون اســیدهای
چــرب در شــکمبه ،افزایــش اســیدهای چــرب

ناشــی از بیوهیدورژناســیون ناقــص در شــكمبه مــی

باشــد کــه از جملــه ی آنهــا مــی تــوان بــه افزایــش
اســیدهای چــرب ترانــس غيــر مــزدوج اشــاره کــرد
کــه مــی توانــد یکــی از عوامــل موثــر در کاهــش

یکــی از اصلــی تریــن فاکتورهایــی کــه

چربــی شــیر هاوکینــز و همــکاران  )۲۰۱۳و افزایــش

نشــخوارکنندگان را مــی توانــد تحــت تأثیــر قــرار

کننــدگان (طالیــی و همــکاران  )۲۰۱۳باشــد.

میــزان اســیدهای چــرب غیــر اشــباع شــير

دهنــده عارضــه هــای قلبــی  -عروقــی در مصــرف

مــی باشــد (كورتــس و همــکاران  .)۲۰۱۰همچنیــن از

مــوارد بســیار مهــم در تغذيــه دانــه هــای روغنــی،
تاثیــرات منفــی اســیدهای چــرب غیــر اشــباع

بــر تخميــر شــكمبه ای مــی باشــد .بــا افزایــش
ســطح اســیدهای چــرب غیــر اشــباع در شــكمبه
اختــال در تخميــر ،توقــف رشــد گــروه هــای

مختلــف میکروارگانیســم هــا و در نهایــت کاهــش
هضــم در شــكمبه حــادث مــی شــود (جنكينــز

 .)۱۹۹۳یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر میــزان

تاثیــرات منفــی اســیدهای چــرب غیــر اشــباع،

نــرخ آزادســازی اســیدهای چــرب غیــر اشــباع از
منابــع اســیدهای چــرب مــورد اســتفاده می باشــند.

بــر همیــن اســاس پژوهشــگران مختلــف ســعی بــر
ایــن دارنــد کــه بــا فــرآوری دانــه هــای روغنــی

نــرخ و میــزان بیوهیدروژناســیون و همچنیــن نــرخ
آزاد ســازی اســیدهای چــرب را بــه گونــه ایــی

تغییــر دهنــد کــه ایــن اثــرات مضــر حداقــل و یــا
در صــورت امــکان مرتفــع گــردد .تغييــر ســاختار
دانــه هــای روغنــی بواســطه اعمــال حــرارت ،مــی

توانــد بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای مهــم جهــت
کاهــش آزاد ســازی اســیدهای چــرب غیراشــباع
در شــكمبه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد (اســترک

و همــکاران  .)۲۰۱۱در همیــن راســتا روش هــای
مختلــف فــرآوری از جملــه تفــت دادن میکرونیــزه
کــردن  ،فليــک کــردن یــا اکســترود کــردن مــورد

اســتفاده قــرار مــی گیرنــد (گالســر و همــکاران
 .)۲۰۰۸بنابرایــن هــدف از ایــن مطالعــه ،بررســی

اثــر روش هــای مختلــف فــرآوری دانــه کتــان بــر

تولیــد شــیر ،تركيــب شــير و الگــوی اســیدهای

چــرب شــير گاوهــای شــیرده بــود.

مواد و روشها
فرآوری دانه کتان
در آزمایــش حاضــر روشــهای فــرآوری شــامل تفــت

دادن و ســپس غلتــک زدن ،اکســترود کــردن مــورد

اســتفاده قــرار گرفــت .در روش تفــت دادن ،دانــه
از تونــل هــای گــردان عبــور و بوســیله هــوای
گــرم حــرارت داده شــد بطوریکــه دمــای محصــول

خروجــی حــدود  ۱۶۵ -۱۵۰درجــه ســانتی گــراد

5
G A V D A R A N

نشــده )3 ،دانــه کتــان تفــت شــده و غلطــک شــده و  )4دانــه کتــان اکســترود شــده تغذیــه شــدند.

چربــی در دیــواره رگ هــا افزایــش دهنــد .بســیاری

اســید لینولنیــک مــی باشــد (رایــت و همــکاران

بيوهیدروژناســیون شــكمبه ایــی امــری ضــروری
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4

گاوهای شیرده

 .)۲۰۰۸دانــه کتــان یکــی از منابــع اصلــی و بــا

شــده بــا جیــره شــاهد بیشــترین بــود )(p<0/05

شــده مــی توانــد بــه عنــوان روشــی کاربــردی

سامان لشکری ،عثمان عزیزی و حسین جهانی عزیزآبادی

مــزدوج شــیر خواهــد شــد (گالســر و همــکاران

 .)۱۹۹۸بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف دانــه هــای

حاضــر نشــان داد کــه دانــه کتــان تفــت و غلطــک

اسیدهای چرب شیر و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در

ســبب افزایــش میــزان امــگا ۳-و اســيد لينولئيــك

هضــم اليــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و اليــاف

نتیجــه گیــری نهایــی :نتایــج حاصــل از تحقیــق

اثرات روشهای مختلف فرآوری دانه کتان بر عملکرد ،الگوی

هــای روغنــی) در جیــره غذایــی گاوهــای شــیرده

ارزش اســیدهای چــرب امــگا( ۳-بطــور عمــده آلفــا

نامحلــول در شــوینده اســیدی در گاوهــای تغذیــه

flaxseed

کــرده انــد اســتفاده از دانــه هــای روغنــی (از جملــه

دانــه کتــان جهــت غنی ســازی شــیر بــا اســیدهای

جدول  – 1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی

Table 1-ingredients and chemical composition of the experimental diets

جیره های آزمایشی

Experimental diete

حاوی دانه کتلن

Containing flaxseed

شاهد ( بدون دانه کتان )

)Control (without flaxseed

19.85
25.00
رســید .محصــول خروجــی مراحــل ســرد شــدن را

ثبــت رکوردهــا و نمونــه بــرداری اختصــاص یافــت.

شــدند بــه صورتــی کــه دیــواره دانــه شکســته

شیردوشــی (ســه بــار دوشــش در روز) ثبــت شــد

طــی کــرد و دانــه هــای تفــت شــده غلطــک زده

شــد امــا روغــن آن بــه بیــرون تــراوش نکــرد.
همچنیــن جهــت اکســترود کــردن دانــه کتــان ،از
روش اکســترود خشــک در دمــای  ۱۶۵ -۱۵۰درجــه
اکســترود شــد.

مشــخصات گاوهــای مــورد آزمایــش و مديريــت
آنهــا

تعــداد  ۱۲راس گاو هلشــتاین شــیرده چنــد شــکم
زایــش ( ۳تكــرار بــرای هــر جیــره آزمایشــی) بــا

میانگیــن تولیــد ***در قالــب طــرح تکــرار در
زمــان بــا  ۲دوره  ۲۱روزه اجــرا شــد کــه  ۷روز نهایی

هــر دوره بــرای جمــع آوری داده هــا اختصــاص داده

شــد .جیــره هــای آزمایشــی روزانــه ســه مرتبــه

بصــورت جيــره کامــا مخلــوط و در حــد اشــتها
بــه دام هــا عرضــه شــدند .خــوراک مصرفــی روزانــه
بــه طــور دقیــق وزن و ثبــت گردیــد و در روز بعــد

قبــل از خــوراک دهــی ،باقــی مانــده خــوراک قبلــی
جمــع آوری و بــه دقــت وزن گردیــد .گاوهــا در ســه

نوبــت ،در ســاعات  ۱۳ ،۵و  ۲۱شیردوشــی شــدند و
میــزان شــیر تولیــدی آنهــا روزانــه ثبــت گردیــد.

قبــل از شــروع آزمایــش  ۲۰روز جهــت عــادت
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جیــره هــای آزمایشــی در نظــر گرفتــه شــد .جیــره
هــای آزمایشــی و مــواد خوراکــی مــورد اســتفاده در

راســتای اهــداف پژوهــش  4جيــره آزمایشــی تهیــه
و آمــاده شــد (جــدول شــماره :)۱
-1جيره شاهد (بدون دانه کتان)
 -۲جيــره حــاوی  5/5درصــد دانــه کتــان فــرآوری

نشــده

 -٣جیــره حــاوی  5 / 5درصــد دانــه کتــان تفــت

و غلطــک شــده

 -4جيــره حــاوی  ۵ / ۵درصــد دانــه کتــان

اکســترود شــده

و در طــول ســه روز آخــر هــر دوره نیــز عــاوه بــر
رکــورد بــرداری ،نمونــه گیــری از شــیر در هــر نوبت

شیردوشــی انجــام گرفــت .نمونــه هــای شــیر بــا

هــم مخلــوط شــده و در نهایــت از شــیر تولیــدی در
ظــرف جداگانــه بــه ترتيــب جهــت تعييــن پروفیــل
اســیدهای چــرب و تعییــن ترکیبــات شــیر نمونــه

بــرداری شــد و بالفاصلــه در  -۲۰درجــه ســانتی
گــراد ذخيــره شــد .مقاديــر چربــی ،الكتــوز و
پروتئیــن شــیر بــا دســتگاه میلکــو اســكن ( Funke

 )Gerberتعييــن گرديــد ( .جــدول شــماره )1

نمونــه بــرداری از جیــره کامــا مخلــوط ،باقیمانــده

خــوراک و همچنیــن مدفــوع در  5روز آخــر هــر
دوره صــورت گرفــت .نمونــه هــای مدفــوع چهــار

ســاعت پــس از خــوراک دهــی ازطريــق ركتــوم
گرفتــه شــد .نمونــه هــا تــا زمــان انجــام آناليــز در

فریــزر در دمــای  -۲۱درجــه ســانتی گــراد نگهداری

شــدند جهــت تعییــن ترکیبــات شــیمیایی نمونــه
هــای خــوراک و مدفــوع ،ابتــدا نمونــه هــا در دمــای
 60درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت  ۷۲ســاعت در

داخــل آون خشــک و پــس از آســیاب کــردن بــا
الــک بــا قطــر منافــذ  ۱میلــی متــر ،طبــق روش های

پیشــنهادی  AOACتعييــن شــدند .دیــواره ســلولی
و دیــواره ســلولی بــدون همــی ســلولز ،طبــق روش
(ون سوســت و همــکاران ( )۱۹۹۱انــدازه گیــری شــد.

اندازه گیری قابلیت هضم ظاهری

 = δijواریانس بین حیوان در داخل هر تیمار

 = εijkواریانــس بیــن انــدازد گیــری هــا درون

حيوانــات

نتایج و بحث

مصرف ماده خشک ،توليد و تركيب شير
اثــرات روش هــای مختلــف فــرآوری دانــه کتــان

بــر میــزان مصــرف مــاده خشــک ،تولیــد شــیر
و تركيــب شــير گاوهــای شــیرده در جــدول ۲
نشــان داده شــده اســت .اســتفاده از دانــه کتــان

در تحقیــق حاضــر اثــر منفــی بــر مصــرف خــوراک

کتــان مشــاهده نشــد کــه ایــن موضــوع نشــان

مــی دهــد کــه میــزان اســیدهای چــرب و الگــوی
اســید چــرب دانــه کتــان مــورد اســتفاده در ایــن

مطالعــه دارای حداقــل تأثيــر بــر مکانیســم تنظیــم
کوتــاه مــدت مصــرف خــوراک بــود .پاســخ مــاده

خشــک مصرفــی در گاوهــای شــیرده بــه مقــدار

اســیدهای چــرب جيــره پایــه و منبــع اســید چــرب

افــزوده شــده بســتگی دارد (آلــن و همــکاران .)۲۰۰۰
گاگلــی اســترو و چيــارد ( )۱۹۹۱گــزارش کردنــد بــا
افــزودن چربــی بــه جیــره گاوهــای شــیرده میــزان

مصــرف مــاده خشــک کاهــش مــی یابــد .پیــش از

ایــن پالمكویســت و جنكيــز ( )۱۹۸۰گــزارش کردنــد

نامحلــول در اســید بــه عنــوان نشــانگر داخلــی

اســتفاده شــد .خاکســتر نامحلــول در اســید در
خــوراک و مدفــوع بــا اســتفاده از خاکســتر بدســت
آمــده از خــوراک یــا مدفــوع و جوشــاندن در اســید

کلریدریــک  ۲نرمــال تعييــن شــد (ون كويلــن و

یانــگ  .)۱۹۹۷آنالیــز آمــاری داده هــای جمــع آوری

G A V D A R A N

نمونــه بــرداری و انــدازه گیــری پارامترهــای مــورد

بــه شــرح ذیــل بــود:

آزمایشــی در جــدول  ۱گــزارش شــده اســت.

MIXEDانجــام گرفــت .مــدل آمــای مــورد اســتفاده
Yijk=µ+ti+δij+tk+εijk

 = yijkهر یک از مشاهدات

5.52
2.76

2.76

/ Fish maelپودر ماهی

0.28

0.28

/Caco3آهک

0.44

0.44

مصــرف خــوراک را در پــی داشــته باشــد .نــوو و

همــکاران ( )۲۰۱۶نیــز گــزارش کردنــد کــه افــزودن
 ۱۰درصــد دانــه کتــان اکســترود شــده بــه جیــره

هــای آزمایشــی ،تاثیــری معنــی داری بــر مصــرف
مــاده خشــک نســبت بــه تیمــار بــدون دانــه کتــان

نداشــت .او بــا و همــکاران ( )2009بــا مقایســه دانــه
کتــان فــرآوری نشــده بــا دانــه کتــان غلطــک

شــده  ،اختــاف معنــی داری بیــن جیــره هــای

آزمایشــی گــزارش نکردنــد.

در بررســی حاضــر تولیــد شــیر و بــازده تولیــد

 /Flaxseedدانه کتان

/Vit-min premixمکمل ویتامینی –معدنی

0.08

0.08

/Toxin binderتوکسین بایندر

0.69

0.69

/Nahco3جوش شیرین

-

1.93

/Calcium-salt fat powderپودر چربی کلسیمی

0.41

0.41

/Naclنمک

/Chemical composition of the experimental dietsترکیــب مــواد

غذایــی در جیــره هــای آزمایشــی
1.60

1.59

18

18

3179

3140

1230

1258

)/Net energy for lactation (mcal kg-1 dmانرژی خالص شیر دهی
( مگا کالری در کیلو گرم ماده خشک )

)/Crude protein (%dmپروتئین خام جیره ( درصد ماده خشک )
)/Rumen degradable protein (g day-1پروتئیــن قابــل تجزیــه در

شــکمبه ( گــرم در روز )

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

در شــکمبه ( گــرم در روز )

5.8

6.2

)/Ether extract (%dmعصاره اتری ( درصد ماده خشک )

32.3

30.2

)/Neutral detergent fiber(%dmالیاف نامحلول در شوینده خنثی

20.2

18.8

)/asid detergent fiber(%dmالیاف نامحلول در شوینده اسیدی

( درصد ماده خشک )
( درصد ماده خشک )

)/Fatty asids(g 100 g fatty acidاسید های چرب

و پرشــدگی شــكمبه ســهیم بــوده و در نهایــت
کاهــش ســرعت عبــور مــواد خوراکــی و کاهــش

/Conola mealکنجاله کلزا
/Cotton seed maelکنجاله تخم پنبه

( گرم در  100اسید چرب )

14

17.8

/Palmetic acidپالمتیک اسید

3.2

3.8

 /Stearic acidاستئاریک اسید

شــیر تحــت تاثیــر جیــره هــای آزمایشــی قــرار

همــکاران  )2013گــزارش کردنــد میــزان تولیــد

دانــه کتــان در جیــره را گــزارش کردنــد .دلیــل

تغییــر در میــزان مصــرف مــاده خشــک هســتند .

کتــان تحــت تاثیــر قــرار نگرفــت  .همچنیــن پتیــت

( )۲۰۱۶مــی توانــد بدليــل افزایــش میــزان مصــرف

مــاده خشــک جیــره تاثيــر معنــی داری بــر میــزان

پروتئیــن و الکتــوز شــیر نشــان داد کــه جیــره

نگرفــت کــه ایــن نتایــج در راســتای مشــاهده عــدم
محققیــن نتایــج متفاوتــی در رابطــه بــا تاثیــر
مصــرف دانــه کتــان بــر تولیــد شــیر تصحیــح

شــده بــرای  4درصــد چربــی گــزارش کردنــد ( نــوو

و همــکاران  ،2013اوبــا و همــکاران  2009و فنــر و

شــیر بــا تغذیــه جیــره هــای حــاوی  10درصــد دانــه

افزایــش تولیــد شــیر توســط نــوو و همــکاران

و همــکاران  2010بــا تغذیــه  11درصــد دانــه کتــان در

مــاده خشــک باشــد .تجزیــه واریانــس مربــوط بــه

تولیــد شــیر را گــزارش نکردنــد .در مقابــل نــوو و

هــای آزمایشــی تأثیــر معنــی داری بــر درصــد

همــکاران ( )۲۰۱۶افزایــش تولیــد شــیر بــا مصــرف

پروتئیــن و الکتــوز شــیر و همچنیــن مقــدار

7
G A V D A R A N

شــدند .اقــام خوارکــی و مــواد مغــذی جیــره هــای

بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری  SASو بــا رویــه

انجمــن تحقيقــات ملــی آمریــکا ( )۲۰۰۱فرمولــه

تجزیــه و تحلیــل گردیــد .تجزيــه و تحليــل داده هــا

غیــر اشــباع بــا اختــال در تخميــر شــكمبه ایــی،

/ Barley grainجو
/Corn grainذرت
/Wheat branسبوس گندم
/Soy bean mealکنجاله سویا

-

آزمایشــی بــدون دانــه کتــان و جیــره حــاوی دانــه

در کاهــش تجزیــه پذیــری شــكمبه ایــی اليــاف

مغــذی جیــره هــا از روش انــدازه گیــری خاکســتر

2.76
3.31

2.76
3.31

نداشــت و تفــاوت معنــی داری بیــن جيــره هــای

جهــت تعييــن قابلیــت هضــم ظاهــری مــواد

جیــره هــای آزمایشــی براســاس توصیــه هــای

در پایــان هــر دوره آزمایــش ۷ ،روز پایانــی دوره بــه

 = tkاثر kأمين دوره

کــه ممکــن اســت کــه چربــی هــا ،بویــژه در فــرم

شــده در قالــب داده هــای تکــرار شــونده در زمــان

نظــر در طــول دوره آزمایــش

 = tiتيمار آزمایشی

15.99
15.17
2.23
9.10

 /Alfalfa hayیونجه
/Corn silageسیالژ ذرت

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

6

دهــی گاوهــای شــیرده بــه جایــگاه هــای انفــرادی و

در طــول  ۷روز پایانــی ،تولیــد شــیر در هــر نوبــت

 = µمیانگین جامعه

15.99
15.17
0.82
6.89

19.85
25.00

مواد خوراکی ( %ماده خشک )

)Feed ingredients (%of dry matter

پروتئیــن و الكتــوز روزانــه نداشــت (جــدول .)۲

چــرب  ۱۸كربنــه بــا یــک پیونــد دوگانــه )(c18:1

فاقــد آنزیــم هــای الزم جهــت ســنتز اســید چــرب

کتــان غلطــک شــده (خوراســانی و کنلــی ،)۱۹۹۶

تواننــد نقــش مؤثــری در بــروز ایــن عارضــه داشــته

(لــوک و گارنســورتی  ،)۲۰۰۳در نتیجــه عــدم

گرینــاری  .)۲۰۰۷نتایــج حاصــل از آناليــز الگــوی

بــا تغذیــه جردهــای حــاوی دانــه کتــان و بــدون

مطالعــات پیشــین نشــان دادنــد کــه تغذيــه دانــه

میکرونیــزه شــده (ســويتا و همــکاران  )۲۰۰۳و
اكســترو رد شــده (مارتیــن و همــکاران  )۲۰۰۸در

مقایســه بــا دانــه کتــان فــرآوری نشــده تاثیــری
معنــی داری بــر غلظــت و میــزان پروتئیــن و الکتــوز
شــیر نداشــت .میــزان چربــی تولیــدی و همچنيــن
درصــد چربــی شــیر در گاوهــای تغذیــه شــده بــا
دانــه کتــان اکســترود شــده كمتريــن بــود ()5./0<p

باشــند (بومــگارد و همــکاران  ۲۰۰۰و شــینگفیلد و
اســیدهای چــرب شــير در ایــن مطالعــه نیــز

تاییــد کننــده ایــن نتایــج مــی باشــد (جــدول )۳

دانــه کتــان را مــی تــوان بــه کمتــر بــودن میــزان
بیوهیدروژناســیون اســیدهای چــرب غیــر اشــباع

اکســترود شــده و تفــت و غلطــک شــده بیشــترین

دوگانــه نیــز تاییــد کننــده ایــن نتایــج مــی باشــد.

) (c18:1در گاوهــای تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان

دانــه کتــان فــرآوری نشــده و دانــه كتــان تفــت و

مختلــف اســيد لينولئيــك مــزدوج و ایزومرهــای

محقیقیــن نیــز گــزارش کردنــد کــه تغذيــه گاوهــای

اختــاف معنــی دار در میــزان ایــن اســید چــرب

بــه طوریکــه غلظــت ترانــس واكســنيك اســيد

در حاليكــه اختــاف معنــی داری میــان جیــره

غلطــک شــده مشــاهده نشــد (جــدول  .)۲ســاير

 ۱۸کربنــی از اســیدهای چــرب  16کرینــی هســتند

 ۱۸کربنــی در دانــه کتــان نســبت داد .افزایــش معنی

میــزان بــود) (p<0/05در هميــن راســتا شــینگفیلد

هــای بــدون دانــه كتــان و جیــره هــای حــاوی

و همــکاران ( )۲۰۰۹تاثيــر همزمــان ایزومرهــای

اســید چــرب  ۱۸کربنــه بــا یــک پیونــد دوگانــه
) (c18:1بــر بــروز عارضــه کاهــش چربــی شــیر

شــیر گاوهــای شــیرده نداشــت .كاهــش معنــی دار

چربــی در گاوهــای تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان
اکســترود شــده مــی توانــد بــه دلیــل میــزان آزاد

ســازی بــاالی اســیدهای چــرب در شــکمبه باشــد.
داســیلوا و همــکاران ( )۲۰۰۷گــزارش کردنــد بــا

تغذیــه دانــه کتــان آســیاب شــده بــه میــزان
 ۱۲درصــد جيــره ،میــزان چربــی شــیر بــه طــور

معنــی داری کاهــش یافــت .ایــن محققیــن افزایــش
آزاد ســازی چربــی دانــه کتــان در شــکمبه را دلیــل
کاهــش چربــی شــیر اعــام کردنــد .بــا ایــن وجــود،

پتیــت و گانگــون ( )۲۰۰۹در اواســط دوره شــیردهی،

افزایــش معنــی دار درصــد چربــی شــیر در گاوهــای

تغذیــه شــده بــا  ۱۰ ،5و  ۱۵درصــد دانــه کتــان خــام
را گــزارش کردنــد.
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0.08

0.91

3.8

3.8

4.0

4.0

0.13

0.15

4.0

3.7

3.4

4.5

0.18

0.85

12.9

12.8

12.7

13.2

0.06

0.75

1.9

1.8

1.7

1.9

و دانــه کتــان اکســترود شــده بــود ). (p<0/05

0.2

0.34

26.7

26.7

27.2

27.7

اســیدهای چــرب دانــه کتــان خــام در روده باشــد.

0.08

0.12

1.2

1.0

1.0

1.2

0.23

0.32

10.3

9.4

10.3

9.4

0.09

0.54

18.5

18.8

18.3

17.4

چــرب غيــر اشــباع بــا چنــد پیونــد دوگانــه شــیر

در گاوهــای تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان نســبت

بــه گــروه شــاهد افزایــش معنــی داری نشــان داد
) (p<0/05كورتــس و همــکاران ( )۲۰۱۰نیــز افزایــش

اســیدهای چــرب و ســنتز تــری گلیســیرید نقــش
دارنــد را تحــت تاثيــر قــرار مــی دهنــد و بــا
کاهــش بیــان ژن هــای دخيــل در ســنتز اســیدهای

چــرب ،نقــش مهــار کنندگــی بــر ســنتز اســیدهای

چــرب را برعهــده دارنــد (آهنــادی و همــکاران ۲۰۰۰

و پترســون و همــکاران( )2003.جــدول شــماره)3

الگوی اسیدهای چرب شیر
الگــوی اســیدهای چــرب شــیر گاوهــای تغذیــه

شــده بــا جیــره هــای آزمایشــی حــاوی دانــه
کتــان در جــدول  ۳آورده شــده اســت .میانگیــن

درصــد اســیدهای چــرب 6تــا  ۱۸کربنــی اشــباع

تحــت تاثیــر جیــره هــای آزمایشــی قــرار نگرفــت.
در میــان اســیدهای چــرب کوتــاه و متوســط

زنجیــر ،درصــد کاهــش اســید اوریــک و اســید

مکانیســم هــای مختلفــی در بــروز کاهــش چربــی

پالمیــت چشــمگیر بــوده اســت ) (p<0/05کــه ایــن

خصــوص اســتفاده از دانــه هــای روغنــی محققیــن

دارد (هارواتیــن و همــکاران  .)۲۰۰۹ایــن اتفــاق

مختلــف اســیدهای چــرب در بــروز ایــن عارضــه

دارد کــه عمــده تریــن تأثیــر افــزودن اســیدهای

نظــر در مــورد نقــش ایزومرهــای اســيد لينولئيــك

زنجیــر و متوســط زنجیــر (در مجمــوع  <c16شــیر

شــیر گــزارش شــده اســت (پریفیلــد و همــکاران

بــه اینکــه محصــول نهایــی بيوهیدروژناســیون

متعــددی نشــان دادنــد افزایــش ایزومرهــای اســيد

اســتئاریک مــی باشــد و ســلول هــای پســتانی

شــیر مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد .امــا در

موضــوع بــا نتایــج ســایر محققیــن نیــز همخوانــی

عقیــده دارنــد مســیرهای متفــاوت و ایزومرهــای

نظــر در مــورد عارضــه کاهــش چربــی شــیر وجــود

دخیــل هســتند (گالســر و همــکاران  .)۲۰۰۸اتفــاق

چــرب غیــر اشــباع بــر اســیدهای چــرب کوتــاه

مــزدوج بــه عنــوان عامــل بــروز کاهــش چربــی

خواهــد بــود (هارواتیــن و همــکاران  .)۲۰۰۹بــا توجه

 ۲۰۰۷و گالســر و همــکاران  )۲۰۰۸مطالعــات

اســیدهای چــرب  ۱۸کربنــی غیــر اشــباع ،اســید

اثــر افــزودن دانــه کتــان را گــزارش کــرده انــد.

تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان خــام کمتــر از کارهــای
تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان تفــت و غلطــک شــده

کــه مــی توانــد ناشــی از آزاد ســازی پاییــن تــر
در تحقیــق حاضــر غلظــت اســیدهای چــرب ترانــس

واكســنيك ،لينولئيــك و لينولئيــك اســید شــیر

در گاوهــای شــیرده تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان

باالتــر از جیــره هــای بــدون كتــان بــود)(p<0/05

کــه میتوانــد بــه دلیــل افزایــش اســیدهای چــرب
غیــر اشــباع (بــه ویــژه لينولئيــك اســيد کــه
اســید چــرب غالــب در دانــه کتــان مــی باشــد)

در جيــره باشــد کــه در تحقیقــات ســایر محققيــن
(پتیــت و همــکاران  ۲۰۰۵و گونیتــر و همــکاران
 )۲۰۰۵نیــز گــزارش شــده اســت .در تحقیــق حاضــر

در جیــره هــای حــاوی دانــه کتــان اکســترود شــده

و دانــه کتــان تفــت و غلطــک شــده درصــد اســید
چــرب ترانــس واكســنيك اســيد در مقايســه بــا

0.29
0.08
0.04

0.002
0.02
0.01

3.0
3.2
0.9

2.8

2.8
3.6
1.2

2.6
3.2
1.0

2.3
2.9
0.5

جیــره هــای بــدون دانــه کتــان و همچنیــن حــاوی
دانــه کتــان فــرآوری نشــده افزایــش معنــی داری

را نشــان داد ) (p<0/05باالتــر بــودن درصــد ایــن

0.06

0.03

0.63

0.64

0.69

0.43

اســید چــرب در شــير کارهــای تغذیــه شــده بــا

دانــه کتــان اکســترود شــده و دانــه کتــان تفــت
و غلطــک شــده مــی توانــد بــه دلیــل باالتــر

بــودن آزاد ســازی اســیدهای چــرب غیــر اشــباع
در دو روش فــوق الذكــر در مقایســه بــا دانــه

کتــان فــرآوری نشــده باشــد .افزایــش میــزان
اســيد لينولئيــك مــزدوج در تحقیــق حاضــر مــی

0.56
0.43

0.22
0.03

65.7
26.5

64.4
26.7

66.5
25.8

67.7
24.0

G A V D A R A N

0.35

0.84

13.3

12.9

13.2

14.4

0.33

0.45

43.8

43.6

44.3

44.9
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G A V D A R A N

0.04

0.22

3.9

4.3

3.9

3.3

Conjugated
linoleic acid (cis)/9,trans-11اسید
لینولئیک مزدوج
Saturated fatty
/acidsاسید های چرب
اشباع
Unsaturated fatty
/acidاسید های غیر
چرب اشباع
Polyunsaturated
/fatty acidاسید های
چرب غیر اشباع با چند
پیوند دوگانه
Short chain fatty
/acidsاسید های چرب
کوتاه زنجیر
اسید های چرب متوسط

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

0.09

0.10

2.1

درصــد اســیدهای چــرب غیــر اشــباع و اســیدهای

0.17

0.94

3.0

2.0

دانــه کتــان در اواخــر دوره شــیردهی (ســچیاری و

دانــه کتــان تاثیــری بــر درصــد و میــزان چربــی

sem

p-value

extruded

Rolled
roasted

raw
3.1

control

2.4

بيوهیدروژناســیون اســیدهای چــرب در شــکمبه،

همــکاران  )۲۰۰۳در مقایســه بــا جیــره هــای بــدون

خطــای اســتاندارد ســطح معنــی دانــه اکســترود دانــه تفــت و دانــه فــرآوری
غلطــک شــده نشد ه
شــده
داری
میا نگیــن

جیره

شاهد

2.6

اســیدهای چــرب غیراشــباع شــیر در گاوهــای

برداشــت اســیدهای چــرب ،ســنتز درون بافتــی

Experimental diets

/Caprylic acid
کاپریلیک اسید
/Capric acidکاپریک
اسید
/Lauric Acidلوریک
اسید
/Myristic acid
میریستیک اسید
Pentadecanoic
/acidپنتادکانوئیک
اسید
/Palmaitic acid
پالمیتیکد اسید
Heeptadecanoic
/acidهپتادکانوئیک
اسید
/Stearic acid
استئاریک اسید
Oleic acid
)/(c:18:1,-9اولئیک
اسید
Trans vaccenic
)/acid (trans c18:1
ترانس واکسنیک اسید
Linoleic acid
)/(c18:2,-6لینولئیک
اسید
Linolenic acid
)/(c18:3,-3لینولنیک
اسید

دار اســیدهای چــرب غیــر اشــباع بــا چنــد پیونــد

شــیرده بــا  10/4درصــد دانــه کتــان در اوایــل دوره

بیــان ژنــی  mRNAهایــی کــه در دریافــت و

جیره های آزمایشی

3.1

را بــه اثبــات رســاندند .در تحقیقــات گســترده ای

گــزارش شــده اســت کــه واســطه هــای حاصــل از

)Table3-effects of experimental diets on milk fatty acid profile (g 100 g fatty acid

/Caproic acid
کاپروئیک اسید

نســبت اســیدهای چــرب غیــر اشــباع شــیر در

شــیردهی (پتیــت و همــکاران  )۲۰۰۲و  ۸ / ۱درصــد

8

بویــژه ترانــس واكســنیک اســید ) (c18:1مــی

جدول -3اثرات جیره های آزمایشی بر الگوی اسید های چرب شیر ( گرم در  100گرم اسید چرب )

توانــد ناشــی از بیوهیدروژناســیون ناقــص اســید

خشــک ،مــاده آلــی ،پروتئیــن خــام و عصــاره اتری

طــی فرآینــد ایزومراســیون بــه اســيد لينولئيــك

داســیلوا و همــکاران ( )۲۰۰۷تاثيــر دانــه کتــان بــر

جیره های آزمایشی

ایــن ایزومریزاســیون خــود یکــی از منابــع افزایــش

خــام و عصــاره اتــری را غيــر معنــی دار گــزارش

محصــوالت نشــخوارکنندگان مــی باشــد .رابطــه

نیــز عــدم تاثیــر جيردهــای حــاوی دانــه کتــان در

اســيد و اســيد لينولئيك مــزدوج ()11-trans.9-cis

مــاده خشــک ،مــاده آلــی ،پروتئیــن خــام و عصــاره

جدول -4اثرات جیره های آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی (گرم در کیلو گرم مواد مغذی )

لينولئيــك در شــکمبه باشــد .اســید لینولئیــک

تحــت تاثیــر جیــره هــای آزمایشــی قــرار نگرفتنــد.

مــزدوج ()11-trans.9-cisتبدیــل مــی شــود کــه

قابلیــت هضــم مــاده خشــک ،مــاده آلــی ،پروتئیــن

Experimental dites

دهنــده غلظــت اســید لینولئيــك مــزدوج ***در

کردنــد .همچنیــن كورتــس و همــکاران ()۲۰۱۰

خطای استاندارد میانگین
Sem

خطــی بســیار نزدیکــی بیــن محتــوای واکســنيك

مقایســه بــا جیــره فاقــد كتــان بــر قابلیــت هضــم

گــزارش شــده اســت (گرینــاری و بوومــن  .)۱۹۹۹در

اتــری در گاوهــای شــیرده را گــزارش کردنــد.

حقیقــت هــر دوی ایــن اســیدهای چــرب محصــول

حدواســط بیوهیــدو ژناســیون میکروبــی اســیدهای

چــرب غیــر اشــباع در شــکمبه مــی باشــد .فرضیــه

دیگــر تولیــد اســید لینولئیــک مــزدوج(.9-cis
 )11-transایــن اســت کــه ایــن اســید چــرب

حاصــل غيراشــباع شــدن واکســنیک اســید

بــه وســیله آنزیــم دلتــا  - ۹دســاچوراز در بافــت
پســتانی مــی باشــد .نتایــج حاصــل از آزمایــش

حاضــر نیــز تاییــد کننــده رابطــه بيــن ترانــس
واكســنيك اســيد و اســيد لينولئيــك مــزدوج (-cis

 )11-trans.9مــی باشــد.

)Table 4-effects of experimental diets on apparent nutrient digestibility (g kg -1 nutrient

سطح معنی
داری

دانه اکسترود
شده
extruded

دانه تفت و
غلط شده
Rolled
roasted

دانه فراوری
نشده
raw

جیره شاهد
control

3.71

0.25

663

672

قابلیــت هضــم ظاهــري اليــاف نامحلــول در

3.37

0.10

687

699

682

شــده بــا دانــه کتــان در مقایســه بــا جيــره هــای

2.71

0.87

611

613

609

615

3.33

0.25

754

756

746

739

5.69

0.001

398

421

418

454

شــوینده خنثــی و اســیدی در گاوهــای تغذیــه
آزمایشــی فاقــد دانــه کتــان کاهــش معنــی داری
را نشــان داد ( )05/0<pباالتــر بــودن مقاديــر

اســیدهای چــرب غيــر اشــباع در دانــه کتــان مــی
توانــد دلیــل محکمــی بــرای کاهــش قابلیــت هضــم
اليــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی باشــد و مــی

615

675
672

/Dry matterماده
خشک
/Organic matter
ماده آلی
/Crude protein
پروتئین خام

تــوان اینگونــه اســتنباط کــرد بدلیــل بــاال بــودن
میــزان اســیدهای چــرب غیــر اشــباع ،فعاليــت

3.94

فيبروليتكــی شــکمبه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه

0.001

377

368

371

408

/Ether extract
عصاره اتری
Neutral
/detergent fiber
الیاف نامحلول در
شوینده خنثی
Acid detergent
/fiberالیاف نامحلول
در شوینده اسیدی

معنــی داری باالتــر از شــير گاوهــای تغذیــه شــده

کشــندگی اســیدهای چــرب غیراشــباع بــرای

باالتــر بــودن غلظــت ایــن دو اســید چــرب در شــیر

 )۱۹۹۷و پروتوزوآهــا (دوریــو و فارلــی  )۱۹۹۵مــی

چــرب در جیــره هــای حــاوی دانــه کتــان دانســت.

نامحلــول در شــوینده خنثــی و اســیدی باشــد.

افــزودن دانــه کتــان بــه جیــره گاوهــای شــيرده

نامحلــول در شــوینده خنثــی در گاوهــای تغذیــه

مقایســه بــا جیــره هــای فاقــد دانــه کتــان افزایــش

تجــاری پــودر چربــی را گــزارش کردنــد ،در حاليكــه

 ۲۰۱۰و گونتــر و همــکاران )2005

و همــکاران ( )۲۰۰۵افزایــش در قابلیــت هضــم

نتایــج حاصــل از تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه روش فــرآوری تفــت دادن و غلطــک زدن مــی توانــد بــه عنــوان روشــی کاربــردی بــرای فــرآوری دانــه کتــان بــرای

چیــره هــای حــاوی دانــه کتــان را گــزارش کردنــد

بــدون هیچگونــه تاثیــر منفــی بــر عملکــرد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .

گاوهــای تغذیــه شــده بــا دانــه کتــان بــه طــور

دانــه کتــان کاهــش پیــدا کــرده اســت .خاصیــت

بــا جیــره هــای بــدون دانــه کتــان بــود ()05/0<p

باکتــری هــای ســلواليتيک (ناگاراجــا و همــکاران

را مــی تــوان بــه دلیــل باالتــر بــودن ایــن اســید

تواننــد از عوامــل موثــر بــر قابلیــت هضــم اليــاف

ســایر محققیــن نیــز گــزارش کردنــد کــه بــا

پتیــت ( )۲۰۰۲کاهــش در قابلیــت هضــم اليــاف

غلظــت اســید لینولئيــك و لينولنيــک شــير در

شــده بــا دانــه کتــان در مقایســه بــا یــک منبــع

معنــی داری را در پــی داشــت (كورتــس و همــکاران

كورتــس و همــکاران ( )۲۰۱۰عــدم تاثیــر و گونیتــر

اثــرات جیــره هــای آزمایشــی بــر قابلیــت
هضــم ظاهــری مــواد مغــذی

الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و اســیدی در

قابلیــت هضــم ظاهــری مــواد مغــذی در گاوهــای

تغذیــه شــده بــا جیــره هــای آزمایشــی در جــدول
 4آورده شــده اســت .قابلیــت هضــم ظاهــری مــاده

 .اختالفــات مشــاهده شــده مــی توانــد بــه دلیــل
اختــاف در میــزان دانــه کتــان در جیــره و ترکیــب

جیــره پایــه در آزمایشــات مختلــف باشــد.

میانگین های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار هستند ()p>0.05
)Means within same row with different letters differ significantly(p>0.05

نتیجه گیری
اســتفاده در جیــره گاو هــای شــیرده جهــت بهبــود الگــوی اســید هــای چــرب شــیر  ،افزایــش اســید لینولئیــک مــزدوج ( )11-trans,9-cisو اســید لینولنیــک ،
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غلظــت اســيد لينولئيــك و لينولنیــک در شــير

و قابلیــت هضــم دیــواره ســلولی در اثــر افــزودن
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( .)P > ۰۰ /۰

معمــول بــرای بهبــود اســتفاده از نشاســته ،فــرآوری

بــر آثــار و پیامدهــای تغذیــه ای از لحــاظ مالــی و

همچنيــن ،تیمارهــا اثــری بــر وزن الشــه و قابلیــت

را افزایــش دهــد .اگرچــه عمــل آوری هــای خیلــی

توجــه بــه آن هــا ،تصمیــم گیــری در مــورد ترکیــب

نســبت وزن دنبــه بــه الشــه در تیمــار ٪۱۰۰

بــرای ژالتینــه کــردن نشاســته) مــی توانــد قابلیــت

 هضــم مــاده خشــک نداشــتند ،ولــی وزن دنبــه وذرت آســیاب شــده بیشــترین مقــدار بــود ( .)P>۰۰ / ۰

عــاوه بــر ایــن ،طبــق نتایــج تحلیــل اقتصــادی،

جیــره  ۱۰۰درصــد ذرت آســیاب شــده بیشــترین

میــزان تأثيــر نســبی بــر ســودآوری را داشــت.
نتیجــه گیــری نهایــی :نتایــج ایــن مطالعــه
مشــخص کــرد کــه اســتفاده از ذرت در جیــره یــا

جایگزینــی  ۵۰درصــد از جــو بــا ذرت ،مــی توانــد
عملکــرد رشــد و ســودآوری بــره پــرواری را بهبــود

دهــد .همچنیــن ،ذرت پلــت شــده در بیــن جیــره
هــای حــاوی ذرت ،مــی توانــد افزایــش وزن و مــاده

خشــک مصرفــی بیشــتری ایجــاد نمایــد.

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

مقدمه
نشاســته دانــه جــو بــه وســیله یــک پوســته ضخیم

فیبــری پوشــانده شــده اســت و دارای ســطوح باالی
بتاگلــوکان و آرایــش ســاده گرانــول هــای نشاســته

اثــرات جایگزینــی جــو بــا انــواع ذرت فــرآوری
شــده بــر عملکــرد ،تخمیــر شــکمبه ای و
ســودآوری در بــره هــای نــر
گرگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استادیار
گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بهبــود رشــد جمعیــت میکروبــی مــی شــود .امــا،
همــه ایــن مزایــا زمانــی حفــظ مــی شــود کــه
 pHشــکمبه در حــد بهینــه ( pHباالتــر از دامنــه

ی  5/8تــا  )۹باشــد .پاییــن تــر از ایــن دامنــه،
نیــاز نگهــداری میکــروب هــا و اتــاف انــرژی آنهــا
افزایــش مــی یابــد .بــا کاهــش  pHاندوتوکســین

هــای میکروبــی شــروع بــه آزاد کــردن ســمومی

مــی کننــد کــه ایمنــی را ضعیــف کــرده و موجــب
کاهــش مانــدگاری دام در گلــه مــی شــود (نيكخــواه
 .)۲۰۱۲بــا توجــه بــه ســريع التجزیــه بــودن جــو
در شــكمبه (هوراداگــودا و همــکاران  )۲۰۰۸و

ایجــاد مشــکالتی ماننــد اســیدوز و در نتیجــه
افــت عملکــرد دام جایگزینــی ایــن غلــه بــا غلــه

زمینــه مطالعاتــی :در پرواربنــدی گوســفند ،جــو بــه عنــوان یــک غلــه بومــی تنهــا منبــع تأميــن نشاســته در جيــره اســت؛ امــا بــا

نظــر مــی رســد .نــرخ باالتــر تجزیــه پذیــری جــو

دام مــی شــود ،جایگزینــی ایــن غلــه بــا غــات دیگــری هماننــد ذرت کــه ســرعت تجزیــه پاییــن تــری دارد ،مفیــد بــه نظــر مــی

پروتئینــی اســت کــه گرانــول هــای نشاســته را

12

هــای شــکمبه ،کیفیــت الشــه و ســودآوری اقتصــادی بردهــای نــر پــرواری مــورد بررســی قــرار گرفــت .روش کار :آزمایــش در قالــب

و همــکاران  .)۱۹۹۳از طرفــی ،انــواع فــرآوری هایــی

آســیاب شــده ۰۰:50 -۶ ،جــو و ذرت ورقــه شــده بــا بخــار ۱۰۰ -5 ،درصــد ذرت ورقــه شــده بــا بخــار ۵۰ :۰۰ -6 ،جــو و ذرت پلــت

تجزیــه پاییــن تــری برخــوردار اســت ،الزم بــه

توجــه بــه ســريع التجزیــه بــودن نشاســته جــو در شــكمبه کــه موجــب کاهــش  pHو بــروز اســیدوز و درنتیجــه ،افــت عملکــرد

نســبت بــه ذرت بــه علــت تفــاوت در ماتريكــس

رســد .هــدف :در ایــن مطالعــه اثــر جایگزینــی جــو بــا انــواع ذرت فــرآوری شــده بــر عملکــرد ،قابلیــت هضــم خــوراک ،متابولیــت

احاطــه کــرده و محافظــت مــی کنــد (مــک آلیســتر

طــرح کامــا تصادفــی بــا  7تیمــار شــامل :جيــره شــاهد ( ۱۰۰درصــد جــو) ۵۰ : ۰۰ -۲ ،جــو و ذرت آســیاب شــده ۱۰۰ -۳ ،درصــد ذرت

کــه بــر روی ذرت انجــام مــی گیــرد ،مــی توانــد

شــده ۱۰۰ -۷ ،درصــد ذرت پلــت شــده انجــام شــد .بــه هــر تیمــار ه تكــرار تعلــق گرفــت و در كل ۳۵ ،راس بــره بــه مــدت  ۸۶روز

همچنیــن ،قابلیــت هضــم آنهــا در قســمت هــای

بــر تجزیــه پذیــری مــواد مغــذی آن در شــکمبه و

مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .نتایــج :مقايســات مســتقل نشــان داد کــه در دوره هــای  4۲ ،۲۸ ،14و  6روزگــی تمــام تیمارهــا وزن

بعــدی دســتگاه گــوارش اثرگــذار باشــد .ارزش

مربــوط بــه تیمــار شــاهد و کمتریــن میــزان آن بــا مقــدار  6/22مربــوط بــه تیمــار  ٪۵۰ذرت آســیاب شــده بــود .تیمــار  ۱۰۰درصــد

شــامل محتــوى مــواد مغــذی آنهــا و ویژگــی هــای

باالتــری نســبت بــه تیمــار شــاهد داشــتند ) .( P < ۰ / ۰۵در کل دوره بیشــترین میــزان ضريــب تبديــل غذایــی بــا مقــدار 8/62

تغذیــه ای دانــه غــات تحــت تاثیــر چندیــن عامــل

ذرت پلــت شــده و تیمــار شــاهد بــا میانگیــن  1/79و  1/52بــه ترتيــب ،بیشــترین و کمتریــن مقــدار مصــرف مــاده خشــک را داشــتند

فیزیکــی و شــیمیایی قــرار میگیــرد کــه بــر قابلیــت
هضــم و خوشــخوراکی دانــه نیــز موثرند .یــک روش

هضــم را حداكثــر کنــد ،امــا روشــهایی کــه بــرای

گاو و گوســفند در نظــر گرفتــه مــی شــوند ،روش
هایــی هســتند کــه بــه طــور اقتصــادی قابلیــت

هضــم و خوشــخوراکی را بــدون اثــر منفــی بــر
 pHشــکمبه و ایجــاد اختــاالت گوارشــی افزایــش

مــی دهنــد .آســیاب کــردن بــا آســیاب غلتکــی یــا
آســیاب ســاده بــرای کاهــش انــدازه ذرات ســاده

تریــن راه بــرای افزایــش قابلیــت هضــم اســت.
اضافــه کــردن آب قبــل از غلتــک زدن بــا آســیاب
کــردن بــه کاهــش گــرد و غبــار و عــدم آردی

شــدن کمــک مــی کنــد و همچنیــن ،جــدا شــدن
ذرات خیلــی ریــز کــه باعــث ایجــاد مشــکالت

متابولیکــی و کاهــش مصــرف خــوراک مــی شــوند
را کاهــش مــی دهــد .در مطالعــه ای گــزارش شــد

کــه قابلیــت هضــم نشاســته از  ۹6٪۱در ذرت غلتــک

خــورده خشــک بــه %99/8در ذرت ورقــه شــده

بــا بخــار افزایــش پیــدا کــرد (كوبــر و همــکاران
 .)۲۰۰۲همچنیــن ،در تحقیــق دیگــری افزایــش 14

درصــدی در میــزان انــرژی قابــل متابولیســم بــرای
ذرت ورقــه شــده بــا بخــار و افزایــش  5درصــدی
بــرای ذرت بــا رطوبــت بــاال نســبت بــه ذرت غلتــک

خــورده خشــک گــزارش شــد (آون  .)۲۰۰۵نتایــج
چنديــن تحقیــق نشــان داد کــه نــوع فــرآوری

دانــه ذرت یــا ســورگوم اثــر کمــی بــر میــزان

مصــرف انــرژی بــا میــزان مصــرف مــاده خشــک
دارد (آون و زیــن  .)۲۰۰۰عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده

همزمــان از غــات مختلــف در جيــره بــرای رهایــش

مناســب و همزمانــی نیتــروژن و انــرژی مــورد
نیــاز میکروارگانیــزم هــای شــکمبه و در نتیجــه،
بهبــود ســنتز پروتئیــن میکروبــی گــزارش شــده
اســت (نيكخــواه و همــکاران  .)۲۰۰۶همچنیــن ،در

تحقیــق دیگــری زمانــی کــه دو غلــه بــا ســرعت

منفــی قابــل توجهــی در پــی داشــته باشــد .ایــن

مســئله بــه ایــن دلیــل اســت کــه ترکیبــات

مختلــف غذایــی دارای هزینــه هــای متفــاوت بــوده
و از طــرف دیگــر مصــرف آنهــا منجــر بــه ســطوح
مختلفــی از تولیــد و در نتیجــه ســطوح مختلفــی از
درآمــد خواهــد شــد .بنابرایــن ،در برنامــه ریــزی و

تصمیــم گیــری در مــورد هرگونــه تغییــر در ایــن
ترکیبــات مــی بایســت تأثیــر خالــص و نهایــی بــر

ســودآوری تولیــدات دامــی نیــز ارزیابــی شــود.

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده و
وجــود مشــکالتی ماننــد اســیدوز و در نتیجــه افــت
عملکــرد دام در اثــر مصــرف جــو بــه عنــوان تنهــا

منبــع کربوهیــدرات جيــره از یــک طــرف و وجــود

شــواهدی مبنــی بــر اثــرات مثبــت جایگزینــی جــو
بــا ذرت بــر عملکــرد کــه در بررســی منابع مشــاهده
شــده اســت ،هــدف از ایــن مطالعــه ،تعييــن

بهتریــن نــوع فــرآوری ذرت بــرای جایگزیــن شــدن

یــا جــو و یــا اســتفاده آن بــه صــورت همزمــان بــا
جــو مــی باشــد .بنابرایــن ،در مطالعــه حاضــر اثــر
جایگزینــی جــو بــا انــواع مختلــف ذرت فــرآوری

شــده شــامل ذرت آســیاب شــده ،ورقــه شــده بــا
بخــار و پلــت شــده و همچنيــن ،اســتفاده ترکیبــی
جــو و ذرت فــرآوری شــده بــر مصــرف خــوراک،

قابلیــت هضــم ،عملکــرد تولیــد ،متابولیــت هــای
شــکمبه ،بــازده الشــه و در نهایــت ،ســود آوری
مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن تحقیــق هــم از
لحــاظ ارزیابــی همزمــان ســه نــوع مختلــف ذرت

فــرآوری شــده و هــم از لحــاظ تحلیــل اقتصــادی
جامــع ســودآوری الاقــل در بیــن مطالعــات داخلــی
دارای نــوآوری مــی باشــد.

مواد و روشها

هــای متفــاوت تخميــر در خــوراک اســتفاده شــد،

طراحی آزمایش و تیمارهای آزمایشی

عملكــرد حيــوان گردیــد (حــداد و تصــر ۲۰۰۷و

تعــداد  ۳۰رأس بــره نــر افشــاری بــا میانگیــن

موجــب بهبــود در هضــم شــكمبه ای نشاســته و
تریپاتــی و همــکاران  .)۲۰۰۷در برخــی پژوهــش
هــا ،قابلیــت هضــم و مصــرف خــوراک بــه طــور

معنــی دار تحــت تاثيــر شــكل فیزیکــی و شــیمیایی
واریتــه هــای مختلــف غــات و همچنیــن گونــه

حيــوان قــرار گرفتــه اســت (خراســانی و همــکاران
 :۲۰۰۱کالســن و همــكاران  :۲۰۰آون و زیــن  2005و

لیبوویــچ و همــکاران  )2009تحقیقــات نشــان داده

اســت کــه تغذیــه ی ترکیبــی دانــه هــای غــات بــا
نــرخ تخميــر مختلــف مــی توانــد باعــث کاهــش
تولیــد اســیدهای چــرب فــرار ،جلوگیــری از کاهــش

ســريع  pHشــکمبه و در نتیجــه عملکــرد بهتــر
شــکمبه و بهبــود عمکــرد حيــوان شــود (حــداد و
نصــر  ۲۰۰۷و لهمــان و میســکه .)۲۰۰۷

از طــرف دیگــر ،تغییــر در ترکیــب جيــره دام عــاوه

ســنی  5مــاه و میانگیــن وزنــی  2-+33کیلوگــرم
بــه مزرعــه دانشــكده کشــاورزی و منابــع طبیعــی
گــرگان واقــع در شــصت کال اســتان گلســتان،

شهرســتان گــرگان) منتقــل شــدند .دام هــا پــس از
شــماره زنــی گــوش بــه صــورت انفــرادی در قفــس
هــای نگهــداری دام جــای داده شــدند .هــر بــره ۳

ســی ســی واکســن آنتروتوکســمی بــه صــورت زیــر
پوســتی دریافــت کــرد .قبــل از شــروع آزمایــش

دامهــا توزیــن شــدند .دام هــا بــه صــورت تصادفــی
بــه هــر یــک از تیمارهــای آزمایشــی اختصــاص

یافتنــد.

خــوراک هــای مــورد اســتفاده در طــول دوره پــروار

بــر اســاس تیمارهــای آزمایشــی بــا مقاديــر ثابــت
انــرژی و پروتئیــن و ســایر مــواد مغــذی متعــادل
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کارشناسی دانشجوی دکترای گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

بهتــر آزادســازی انــرژی و نیتــروژن موجــب

شــدید (اکســترود کــردن ،ورقــه کــردن بــا بخــار

غذایــی دام و یــا تغييــر آن مــی توانــد پیامدهــای
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افشار فاطمه کاظمی ،تقی قورچی ،بهروز دستار و فرشید اشراقی -1دانش آموخته

مــی باشــد .همچنیــن ،جــو بــه علــت همزمانــی

دانــه میباشــد کــه مــی توانــد دسترســی نشاســته

اقتصــادی نیــز آثــاری را بــه دنبــال دارد و بــدون

شــدند (جــداول  ۱و  .)۲تیمارهــا بــه ترتیــب،

از خوراکدهــی انجــام و pHهــر نمونــه بالفاصلــه

۲۰درجــه در فریــزر نگهــداری شــد و  0/2میکرولیتــر

جــو  -۲تركيــب  50درصــد جــو و  ۵۰درصــد ذرت

بــرای انــدازه گیــری نیتــروژن آمونیاکــی ابتــدا از

مــدل فیلیپــس ( ) -Philips GC PU4410-بــرای

عبــارت بودنــد از  -1 :جيــره شــاهد ۱۰۰ :درصــد

آســیاب شــده ۱۰۰ -۳ ،درصــد ذرت آســیاب شــده،

توســط  pHمتــر ســیار انــدازه گیــری و ثبــت شــد.
هــر گوســفند مقــدار  ۲۰میلــی لیتــر مایــع شــکمبه

 -4تركيــب  50درصــد جــو و  ۵۰درصــد ذرت ورقــه

گرفتــه شــد و بــا اســتفاده از پارچــه متقــال چهــار

بــا بخــار -6 ،تركيــب  50درصــد جــو و  ۵۰درصــد

کلریدریــک 0/2نرمــال بــه نســيت بــه نســبت  5بــه

شــده .پیــش از آغــاز آزمایــش ،تركيــب جيردهــای

گردیــد و تــا روز آزمایــش فریــز شــد.

شــده بــا بخــار ۱۰۰ -۵ ،درصــد ذرت ورقــه شــده

ذرت پلــت شــده و  ۱۰۰ -۷درصــد ذرت پلــت

آزمایشــی تعييــن شــد.

الیــه صــاف گردیــد .ســپس ،ایــن شــیرابه بــا اســید
( ۱پنــج شــیرابه بــه یــک 0/2 HCIنرمــال) رقیــق

میــزان نیتــروژن آمونیاکــی مایــع شــکمبه بــا

از ایــن محلــول بــه دســتگاه گازکروماتوگرافــی

انــدازه گیــری اســیدهای چــرب فــرار تزریــق شــد.

اندازه گیری قابلیت هضم
انــدازه گیــری قابلیــت هضــم مــاده خشــک بــه

روش جمــع آوری كل مدفــوع انجــام گرفــت .در
روز  84از دوره آزمایــش پــس از انجــام هفتميــن

وزن کشــی طــرح ،از هــر تیمــار تعــداد  ۳دام کــه

میانگیــن وزنــی مشــابهی بــا میانگیــن وزن دام

خوراک مصرفی و افزایش وزن

اســتفاده از روش قتــل هیپوکلریــت تعییــن گردیــد

انــدازه گیــری ترکیبــات جیــره هــای آزمایشــی

 ۳میلــی لیتــر مایــع شــکمبه فريــز شــده بــه

و خاکســتر بــا اســتفاده از روشــهای اســتاندارد

میلــی لیتــری ریختــه شــد و بــرای  10دقيقــه

ســلولی بــه روش ون سوســت و همــکاران ( )۱۹۹۱و

شــد .ســپس ،نمونــه هــا رقيــق ســازی و مقــدار

مصرفــی روزانــه از میانگیــن گیــری اختــاف خوراک

در لولــه آزمایــش ریختــه شــد .ســپس بــه هــر

بعــد همــان دام محاســبه شــد .خــوراک داده شــده

 ۲میلــی لیتــر هیپوکلریــت قلیایــی افــزوده شــد

توزیــن و ثبــت شــد .ضريــب تبديــل غذایــی از

دقیقــه در دمــای  ۳۷درجــه ی ســانتیگراد قــرار

شــده بــر میانگیــن افزایــش وزن روزانــه در كل

اســپکتروفتومتر در طــول مــوج  ۱۳۰نانومتــر قرائــت

پــس از  ۸۹روز از اجــرای طــرح ،دام هــا در روز آخــر

دو هفتــه یکبــار از خــوراک داده شــده بــرای هــر

نمــودار اســتاندارد بــه دســت آمــد (برودریــک و

شــده و وزن آنهــا بــه تفکیــک الشــه و دنبــه انــداز

(برودریــک و کنــگ .)۱۹۸۰ ،بدیــن منظــور ،ابتــدا

هــای آن تیمــار داشــتند ،انتخــاب و بــه قفســهای
متابوليکــی منتقــل شــدند .دوره ســازگاری بــا قفس

اعــم از رطوبــت ،پروتئیــن خــام ،عصــاره اتــری

همــراه اســید کلریدریــک درون لولــه هــای 50

( )AOAC 2005انجــام گرفــت .ترکیبــات دیــواره

عمــل ســانتريفيوژ بــا  ۱۰۰۰دور در دقيقــه انجــام

بــه وســیله دســتگاه فایبرتــک تعييــن شــد .خوراک

 | ۵۰میکرولیتــر از هــر نمونــه بــا اســتاندارد

داده شــده بــرای هــر دام و باقــی مانــده آخــور روز

کــدام مقــدار  2/5میلــی لیتــر محلــول قنــول و

و باقــی مانــده خــوراک بــرای هــر دام در هــر روز

و پــس از ورتكــس کــردن لولــه هــا بــه مــدت ۱۰

تقســيم نمــودن میانگیــن مــاده خشــک مصــرف

داده شــدند .ســپس ،جــذب نــوری توســط دســتگاه

دوره محاســبه شــد .در کل دوره پرواربنــدی هــر

شــد و میــزان نیتــروژن آمونیاکــی بــا اســتفاده از

وزن۔ کشــی شــدند .پــس از آن دام هــا کشــتار

تیمــار نمونــه گیــری بــه عمــل آمــد .باقــی مانــده

کنــگ.)۱۹۸۰ ،

ه گیــری شــد .آنالیــز آمــاری داده هــا تجزيــه

ذخيــره شــد و هــر دو هفتــه یــک بــار نیــز از آن

انــدازه گیــری اســیدهای چــرب فــرار زنجیرکوتــاه

خــوراک دام هــای هــر تیمــار بــه صــورت روزانــه
نمونــه گیــری صــورت گرفــت .از باقــی مانــده
خــوراک كل دوره بــرای هــر تیمــار یــک نمونــه
 ۱۰۰گرمــی گرفتــه و در ظــروف سربســته نگهــداری
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ســاعت گرســنگی (دام هــا بــه آب تــازه دسترســی
داشــتند) اولیــن وزن کشــی صــورت گرفــت .وزن

کشــی دام هــا هــر دو هفتــه يكبــار بــه صــورت

ناشــتا ،پــس از  16ســاعت گرســنگی بــا اســتفاده
از باســکول دیجیتــال صــورت گرفــت (امامــی و

همــکاران .)۱۳۹۲

انــدازه گیــری متابولیتهــای شــکمبه در انتهــای

دوره نمونــه گیــری از مایــع شــکمبه  4ســاعت پــس

بوتیریــک ،ایــزو والریــک و والریــک اســید)

بــا اســتفاده از اســتاندارد داخلــی و بــه روش
(اوتنســين و بارتلــی  )۱۹۷۱انجــام گرفــت .بدیــن
منظــور  ۲۳۰میکرولیتــر از  -۲اتیــل بوتیریــک

اســید بــه عنــوان اســتاندارد داخلــی ،بــه  ۱۰۰میلــی

لیتــر از ارتوفســفریک اســید  ۲۰درصــد اضافــه

شــد .ســپس  ۳۷۰میکرولیتــر از ایــن محلــول را بــا

 ۰ /1ســی ســی مایــع شــكمبه مخلــوط و ورتکــس

شــد و بــا دور 14000 rpmبــرای  ۱۰دقیقــه

ســانتریفیوژ گردیــد .محلــول رویــی در دمــای

عــادت پذیــری بــه مــدت  ۳روز نمونــه خــوراک داده

شــده ،باقــی مانــده خــوراک و مدفــوع جمــع آوری
شــد .بعــد از ثبــت وزن آنهــا ،كل مدفــوع در هــر روز

برداشــته شــده و بــا هــم مخلــوط شــده و ســپس

نمونــه  ۱۰۰گرمــی در کیســه هــای پالســتیکی
ریختــه و بــه همــراه نمونــه باقیمانــده خــوراک در
داخــل فریــزر در دمــای  -۲۰ســانتیگراد قــرار داده

شــد (امامــی و همــکاران .)1392

کشتار و تعیین صفات الشه

آمــاری بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری ()۲۰۰۳

 SASدر قالــب طــرح کامــا تصادفــی با  7تیمــار و ه

تكــرار مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای داده های
مربــوط بــه عملکــرد شــامل افزایــش وزن زنــده،

میانگیــن افزایــش وزن روزانــه ،مصــرف خــوراک،
ضريــب تبديــل غذایــی و وزن اوليــه بردهــا بــه

عنــوان کوواریــت در نظــر گرفتــه شــد و داده هــا بــا

اســتفاده از مــدل آمــاری زیــر آناليــز شــدند:

بــه طــوری کــه :Yij :مشــاهده مربــوط بــه تیمــار

نــام و تكــرار Jام : ،میانگیــن کل :T ،اثــر اميــن
تيمــار :B ،شــیب خــط ،ال وزن اولیــه بــرد:X ،

میانگیــن وزن اوليــه و  :Eاشــتباه تصادفــی مــی

در ســطح معنــی دار ه ٪مــورد مقایســه قــرار
گرفتنــد .طــرح آمــاری بــرای انــدازه گیــری داده

هــای کیفیــت الشــه ،قابلیــت هضــم مــاده خشــک
و متابولیــت هــای شــكمبه در قالــب طــرح کامــا

تصادفــی بــا  ۷تیمــار و  ۳تكــرار بــود .مــدل آمــاری
و فرضيــات آزمایــش بــه صــورت زیــر بــود:

کــه در آن :Y :مشــاهده مربــوط بــه تیمــار نــام و

تکــرار Jام ،میانگیــن کل : T; ،اثــر تاميــن تيمــار و
E:اشــتباه تصادفــی میباشــند .همچنيــن ،مقایســات

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

مقایســه بــا گــروه شــاهد وزن باالتــری داشــتند.
همچنيــن ،مقايســات مســتقل نشــان داد مصــرف
جیــره هــای ترکیبــی ذرت و جــو در  ۲۸روزگــی

موجــب افزایــش وزن بیشــتر نســبت بــه جیــره
هــای حــاوی  ۱۰۰ذرت شــد (  .)P>۰۵ / ۰میانگیــن

افزایــش وزن روزانــه در صفــر تــا  14روزگــی۲۸ ،

تــا  4۲روزگــی و همچنيــن ،در کل دوره تحــت تاثیــر
تیمارهــای آزمایشــی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان
داد کــه دام هــای تغذیــه شــده بــا جیــره هــای

حــاوی ذرت عملکــرد بهتــری نســبت بــه تیمــار

شــاهد دارنــد .ایــن بهبــود عمکــرد احتماال بــه علت
بهبــود راندمان شــكمبه اســت .انــواع ذرت فــرآوری

تجزیه و تحلیل سودآوری

شــده باعــث افزایــش هضــم نشاســته و در نتیجــه

تغييــر تركيــب جیــره غذایــی دام بــه دلیــل ایــن

شــود (هورادوگاتــا و همــکاران  .)۲۰۰۸همچنیــن،

مختلــف و هزینــه هــای متفــاوت مــی باشــند،

شــاهد بــه علــت وجــود  40درصــد جــو ،دارای

ســطوح مختلفــی از درآمــد خواهــد شــد .بنابرایــن،

بــود کــه همــه ایــن مــوارد باعــث افــت عملکــرد

دامــی نیــز بایــد ارزیابــی شــود .در ایــن مطالعــه،

بهبــود عملکــرد در رابطــه بــا جیــره هــای حــاوی

هــای مختلــف محاســبه شــده و ســپس ،برآینــد

ذرت باعــث افزایــش نشاســته عبــوری بــه روده و

مــی باشــد تعييــن گرديــد.

باشــند (هورادوگاتــا و همــکاران  .)۲۰۰۸در مطالعــات

نتایج و بحث

ســورگوم ،نشاســته قابــل تجزیــه کمتــری داشــته

کــه ترکیبــات مختلــف غذایــی دارای قیمــت هــای

منجــر بــه ســطوح مختلفــی از تولیــد و در نتیجــه

تأثيــر خالــص و نهایــی بــر ســودآوری تولیــدات
ابتــدا اثــرات هزینــه ای و درآمــدی ناشــی از جیــره

آنهــا کــه نشــان دهنــده تغييــرات خالــص ســود

وزن دام ها و افزایش وزن روزانه
همانطــور کــه در جــدول  ۳مشــاهده مــی شــود در
 ۲۸و  ۶۲روزگــی در بیــن تیمارهــا از لحــاظ وزن بدن

تفــاوت معنــی دار وجــود دارد .گوســفندان مصــرف
کننــده جيــره حــاوی  ٪۵۰نــدرت ورقــه شــده بــا

بخــار و جيــره حــاوی  ٪۱۰۰جــو (تیمــار شــاهد) بــه
ترتیــب ،باالتریــن و کمتریــن وزن زنــده را بــه خــود
اختصــاص دادنــد .در  14روزگــی دام هــای مصــرف

کننــده جيــره دارای ذرت ورقــه شــده بــا بخــار

در مقایســه بــا جیــره هــای دارای ذرت آســیاب

شــده افزایــش وزن باالتــری داشــتند .همانطــور
کــه مشــاهده مــی شــود ،در  4۲ ،۲۸و  54روزگــی

عملکــرد بهتــر نســبت بــه جيــره شــاهد مــی
همانطــور کــه در جــدول  ۱دیــده مــی شــود جيــره
 ADF ، NDFو لیگنیــن بیشــتر و نشاســته کمتــر

در دام هــا شــد .همچنیــن ،احتمــال دارد ایــن

ذرت بــه علــت آن باشــد کــه جیــره هــای حــاوی

در نتیجــه بهبــود راندمــان مصــرف نشاســته شــده

قبلــی مشــاهده شــد کــه جیردهــای حــاوی ذرت و
انــد کــه ســهم باالتــر نشاســته عبــوری از شــکمبه

و ورود آن بــه روده کوچــک را نســبت بــه جیــره
حــاوی  ۷۰درصــد جــو نشــان مــی دهــد (یاحقــی

و همــکاران  .)۲۰۱۰در مطالعــه ای اثــر نــوع غلــه و

ســطح پروتئیــن بــر عملکــرد پــرواری و مشــخصات
الشــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و مشــاهده شــد
کــه جیــره حــاوی ذرت بــه  -طــور معنــی داری

وزن نهایــی ،میانگیــن افزایــش وزن روزانــه مصــرف

مــاده خشــک و ضریــب تبديــل خــوراک را نســبت
بــه جزیــره دارای جــر در بردهــای پــرواری بهبــود
بخشــيد (كنينگتــون و همــکاران  .)۲۰۰۹همچنيــن،
گــزارش شــد کــه اگرچــه نــرخ تجزیــه پذیــری

نشاســته بــرای جــو نســبت بــه ذرت بیشــتر اســت

نســبت بــه دانــه جــو مــی باشــد .بنابرایــن،

محتــوای بــاالی نشاســته زمانــی کــه بــا مصــرف
باالتــر مــاده خشــک در جیــره هــای حــاوی ذرت
همــراه شــود ،باعــث تامیــن انــرژی قابــل تخميــر

بيشــتر و رشــد باالتــر در برههــای پــرواری اســتفاده
کننــده از ایــن جیــره هــا مــی گــردد (كنینگتــون

و همــکاران  .)۲۰۰۹در  4۲روزگــی بردهــای تغذیــه

شــده بــا ذرت ورقــه شــده بــا بخــار و ذرت پلــت

شــده وزن باالتــری نســبت بــه بردهــای تغذیــه
شــده بــا ذرت آســیاب شــده داشــتند .ایــن نتایــج
بــا نتایــج مطالعات کوپــر و همــکاران ( )۲۰۰۲همســو

اســت .مطالعــات کوپــر و همــکاران ( )۲۰۰۲نشــان
داد کــه قابلیــت هضــم كل نشاســته از %96/1بــرای

ذرت غلتــک خــورده خشــک بــه  %99/8بــرای

ذرت ورقــه شــده بــا بخــار افزایــش پیــدا کــرد.

همچنیــن ،در مطالعــه ای دیگــر بــه ترتیــب  14و 5
درصــد افزایــش در انــرژی قابــل  -متابولیســم بــرای

ذرت ورقــه شــده بــا بخــار و ذرت بــا رطوبــت بــاال

نســبت بــه ذرت غلتــک خــورده خشــک مشــاهده

شــد (آونــز و همــکاران .)۱۹۹۷

طبــق نتایــج بــه دســت آمــده ،ذرت پلــت شــده
میانگیــن افزایــش وزن بیشــتری نســبت بــه ذرت
آســیاب شــده و ذرت ورقــه شــده بــا بخــار در دوره

 ۲۸تــا  4۲روزگــی ایجــاد کــرده اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه در روش پلــت کــردن ،شــدت فــرآوری

دانــه ذرت نســبت بــه روش آســیاب کــردن و ورقــه
کــردن بــا بخــار شــديدتر اســت و در ایــن روش،

عــاوه بــر آســياب کــردن ،بــه واســطه رطوبــت و
حرارتــی کــه بــه دانــه داده مــی شــود ،دانــه ذرت
ژالتینــه مــی گــردد ،بنابرایــن ،ســرعت تخميــر

كاهــش يافتــه و اثــرات ناشــی از تخميــر ســريع
غــات ماننــد اســیدوز برطــرف میگــردد .در نتیجــه،

بــا ســرعت مناســب تخميــر ،همزمانــی در رهایــش
انــرژی و نیتــروژن بــرای میکروارگانیســم هــای

شــکمبه ،ســرعت رشــد آنهــا بیشــتر مــی شــود.
در نهایــت ،بــا بهبــود فرآینــد تخميــر شــكمبه
راندمــان مصــرف انــرژی بــاال رفتــه و ســرعت

رشــد افزایــش مــی یابــد (كوبــر و همــکاران .)۲۰۰۹
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شــد .پــس از گذرانــدن دوره ســازگاری پــس از 16

(اســید اســتیک ،اســيد پروپیونیــک ،اســيد

هــا بــه مــدت  ۷روز بــه طــول انجامیــد .بعــد از دوره

باشــند .میانگیــن تیمارهــا توســط آزمــون توکــی

گوســفندان مصــرف کننــده جيــره حــاوی ذرت در

امــا ذرت دارای نشاســته بیشــتر و  NDFكمتــر

14

15

G A V D A R A N

G A V D A R A N

قابلیت هضم

بــا ذرت یــا ســورگوم ماننــد هميــن مطالعــه ،اثــری

اختصــاص دادنــد ( .)۰/ ۰۵>P

– شــده بــا بخــار ضريــب تبديــل خــوراک باالتــری

ذرت آســیاب شــده و تیمارهــای ذرت ورقــه شــده

کیفیــت رشــد گوســفند مــورد بررســی قــرار

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،جیرههــا اثــری

اســتات ،بوتیــرات و ایــزو بوتیــرات نداشــت ،امــا،

در دوره  ۲۸تــا  4۲روزگــی هــم همیــن رونــد دیــده

در کل دوره تیمارهــای ترکیبــی ذرت و جــو نســبت

را بــه خــود اختصــاص داده انــد .هميــن رونــد در

بیشــترین میــزان وزن دنبــه و نســبت وزن دنيــه بــه

اگرچــه تیمــار شــاهد بــا میانگیــن  ٪۵۷کمتریــن

بقیــه تیمارهــا بیشــتر بــود .نتایــج ایــن مطالعــه

 ۵۰درصــد ذرت آســیاب شــده کمتریــن میــزان

تــری داشــتند .ایــن مســئله مــی توانــد بــه علــت

پلــت  -شــده بیشــترین میــزان قابلیــت هضــم بــا

شــدد ،بيشــترين و جيــره شــاهد ،کمتریــن مقــدار

ذرت پلــت شــده بیشــترین میــزان ضريــب تبدیــل

متفــاوت تجزیــه  -پذیــری در شــکمبه باشــد.

(جــدول  )۳دانــه کامــل و دارای قابلیــت هضــم

ارتبــاط بــا آمونیــاک داخــل شــكمبه چــن و راســل

البتــه ممکــن اســت ایــن ضریــب تبدیــل غذایــی

و پروتنیــن در شــکمبه موجــب بهبــود ســنتز

دلیلــش پوشــش فیبــری روی بخــش آندوســپرم

و نشــان دادنــد کــه یــک ســری باکتــری هــای

بردهــای تغدیــه شــده بــا جیــره حــاوی ذرت پلــت

تبدیــل غذایــی مــی شــود (نيكخــواه .)۲۰۰

هضــم كمتــر جيــره شــاهد کــه قســمت عمــده آن

فعالیــت بســیاری زیــادی در خصــوص اســتفاده

افزایــش مصــرف خــوراک در ایــن تیمــار بــازده

در رابطــه بــا مــاده خشــک مصرفــی در دوره ۲۸

ســه نــوع ذرت بــا قــرآوری هــای مختلــف شــامل

در مطالعــه ای کــه اثــر فــرآوری ذرت بــر مــکان

آزمایشــگاهی را دارنــد .ایــن باکتــری هــا آمونیــاک

همــواره کمتریــن مقــدار را بــه خــود اختصــاص داد

شــده اســتفاده شــد کــه از لحــاظ شــدت فــرآوری

نــوع فــرآوری اثــری بــر قابلیــت هضــم نشاســته

کردنــد کــه ایــن باکتــری هــا اســیدهای آمینــه

دار داشــت .امــا در دوره  4۲تــا  26روزگــی ،تیمــار

بــا بخــار و ذرت آســیاب شــده بيشــترين شــدت

 .)۱۹۹۷در مطالعــه ای ضریــب قابليــت هضــم بعــد

اســتفاده قــرار مــی دهنــد (جــن و راســل .)۱۹۸۹

آســیاب شــده و در ســطح ذرت پلــت شــده بــه طور

تیمارهــای حــاوی ذرت بیشــترین مصــرف خــوراک

ذرت ورقــه شــده بــا بخــار ،ذرت غلتــک خــورده

وجــود منابــع کربوهیدراتــه قابــل اســتفاده بــاز هــم

در  56تــا  ۷۰روزگــی ،میــزان مصــرف خــوراک

دوره مربــوط بــه تیمــار * جــو و ذرت ورقــه شــده

بــا  19 ،14/16،1/2و  44درصــد بــود (هانتینگتــون

اســتفاده مــی کننــد .در هنــگام چنیــن تخمیــری

ذرت پلــت شــده میــزان کمتــری را بــه خــود

میــزان فــرآوری ،میــزان مصــرف کاهــش یافتــه

قابلیــت هضــم مــاده خشــک اثــری نداشــت (رايــز

تولیــد کننــده آمونیــاک هســتند و توليــد آمونیــاک

مــاده خشــک در بردهایــی کــه جيــره حــاوی جــو

میــزان مصــرف مــاده خشــک نشــده بلکــه میــزان

حيوانــات دچــار اســیدوز مــی شــدند و همیــن

نتایج(گوروسيســا  )۲۰۰۰مــی باشــد .در آن مطالعــه

درآمدهــا را بــه طــور همزمــان نشــان مــی دهــد.

هــای حــاوی ذرت بــود (اوهــارا و همــکاران .)۲۰۱۱

گوســاله پــرواری بررســی شــد ،نتایــج نشــان داد

اســتفاده از هــر جیــره نســبت بــه جیــره شــاهد تــا

فیزیکــی خــوراک و عــدم خوشــخوراکی دانــه جــو

باشــد ،میــزان مصــرف مــاده خشــک در تیمــار ذرت

آوری مــی شــود .بــه همیــن دلیــل ،بــرای خــود

باشــد .در دوره  ۷۰تــا  84روزگــی تیمــار شــاهد بــا

اســت.

مثــال ،عــدد  43034مربــوط بــه دومیــن دوره وزن

ســطوح تیمارهــای ذرت پلــت شــده تفــاوت معنــی

صفات الشه

بــر غلظــت كل اســیدهای چــرب فــرار ،غلظــت

بــر قابلیــت هضــم مــاده خشــک نداشــتند،

ســهم پروپیونــات در جيــره حــاوی جــو نســبت بــه

میــزان قابلیــت هضــم و جیــره  ۱۰۰درصــد ذرت

نشــان داد کــه جیــره دارای  ۱۰۰درصــد ذرت پلــت

میانگیــن  ۷۲درصــد را بــه خــود اختصــاص دادنــد

نیتــروژن آمونیاکــی در شــکمبه را دارا بودنــد .در

پاییــن تــری نســبت بــه ســایر غــات اســت کــه

در ســال  ۱۹۸۸و  ۱۹۸۹دو مطالعــه انجــام دادنــد

اســت (آونــز و زیــن  .)۲۰۰۰بنابرایــن ،شــاید قابلیــت

گــرم مثبــت در داخــل شــكمبه وجــود دارنــد کــه

جــو بــود ،بــه همیــن علــت بــوده باشــد .همچنیــن،

از پپتیدهــا و اســیدهای آمینــه در شــرایط درون

و میــزان هضــم در گاوهــای شــیری انجــام شــد،

بســیار زیــادی تولیــد مــی کننــد .آن هــا ذکــر

در کل دســتگاه گــوارش نداشــت (جــوی و همــکاران

و پپتیــد را بــه عنــوان تنهــا منبــع انــرژی مــورد

از شــکمبه بــرای ذرت غلتــک خــورده خشــک،

همچنیــن ،ایــن باکتــری هــا حتــی در صــورت

بــا بخــار و ذرت آســیاب شــده بــه ترتیــب برابــر

از اســیدهای آمینــه و پپتیــد بــرای تولیــد ATP

 .)۱۹۹۷امــا در برخــی مطالعــات ،فــرآوری ذرت بــر

آمونیــاک تولیــد مــی شــود و ایــن میکــروب هــا

و كامبــت )۲۰۰۰

بــه دليــل عــدم وجــود کربوهیــدرات قابــل تخميــر

اثــر بــر  ،pHاســیدهای چــرب فــرار و
آمونیــاک شــکمبه

هایــی در محيــط شــكمبه و عواملــی اســت کــه

هرچنــد برخــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه
جیــره هــای حــاوی جــو  pHپاییــن تــری نســبت

بــه جیــره هــای حــاوی ذرت دارنــد ،امــا در ایــن
تحقیــق ،بــه علــت آنکه انــدازه گیــری 4 Phســاعت
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نشــد .در مطالعــات دیگــر کــه انــدازه گیــری pH
 ۲ســاعت پــس از خوراکدهــی انجــام شــد ،جيــره

حــاوی جــو بــه طــور معنــی داری  pHپاییــن تــری
نســبت بــه جیــره حــاوی ذرت داشــت و میــزان

 pHشــكمبه بــرای جیــره حــاوی جــو  ۲ســاعت

پــس از خوراکدهــی  5/6گــزارش شــد (یاحقــی و

همــکاران  .)۲۰۱۲در مطالعــه مذکــور ،جایگزینــی جو

باعــث میشــود جمعیــت آنهــا در داخــل شــكمبه
افزایــش یابــد (دانــش مســگران و همــکاران .)۱۳۸۷

شــد .در دوره  ۷۰تــا  ۸۶روزگــی تیمــار حــاوی

بــه تیمارهــای  ۱۰۰ذرت ،ضریــب تبدیــل پاییــن

ضریــب تبدیــل خــوراک و تيمــار حــاوی  ۵۰درصــد

اســتفاده از دو منبــع کربوهیــدرات بــا ســرعت

خوراکــی را بــه خــود اختصــاص داد ( .)P> ۰۰ /۰

ایــن عمــل بــا همزمــان کــردن آزادســازی انــرژی

بــاال بــه علــت مصــرف بیشــتر خــوراک بــرای

پروتئیــن میکروبــی و در نتیجــه ،بهبــود ضریــب

شــده باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،ممكــن اســت بــا

كل دوره دیــده مــی شــود .در برخــی مطالعــات
بــا افزایــش شــدت فــرآوری ذرت میــزان مصــرف

مــاده خشــک کاهــش یافتــه اســت .اگرچــه در
مطالعــه دیگــری بیــن ذرت آســیاب شــده نــرم و
ذرت ورقــه شــده بــا بخــار از لحــاظ میــزان مصــرف

مــاده خشــک تفاوتــی وجــود نداشــت ،امــا میــزان
مصــرف نســبت بــه ذرت کامــل کاهــش یافتــه بــود
(وانــدر پــول و همــکاران  .)۲۰۰۸در مطالعــه حاضــر

کــه شــاید بــه ایــن علــت باشــد کــه بــا توجــه

بــه نــوع فــرآوری مقــدار بیشــتری نشاســته قابــل
تجزیــه در اختيــار ميكروارگانیســم هــا قــرار گرفتــه
و در نتیجــه افزایــش تولیــد اســید اســتیک،
پروپیونیــک و در نهایــت افزایــش تولیــد گلوكــز،

فرآينــد ليپوژنــز تســریع شــده و در نتیجــه ،باعــث
افزایــش میــزان دنيــه بــه الشــه در گوســفندان

مصــرف کننــده  ۱۰۰درصــد ذرت آســیاب شــده،

گردیــد ( یــو و همــکاران  .)1998در یــک مطالعــه

تــا  4۲روزگــی تــا انتهــای دوره ،تیمــار شــاهد

آســیاب شــده ،غلتــک خــورده بــا بخــار و پلــت

و بــا ســایر تیمارهــای حــاوی ذرت تفــاوت معنــی

بــه ترتیــب ذرت پلــت شــده ،ذرت ورقــه شــده

شــاهد نســبت بــه تیمارهــای دارای  ۵۰درصــد ذرت

فــرآوری را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در بیــن

معنــی داری مصــرف مــاده خشــک کمتــری داشــت.

مربــوط بــه ذرت پلــت شــده و کمتریــن آن در دو

دوره هــم تیمــار شــاهد بیشــترین میــزان ضريــب

در تیمــار شــاهد نســبت بــه تیمــار  ۱۰۰درصــد

بــا بخــار مــی باشــد .بــه عبارتــی بــا کاهــش

کــه در دوره  ۰تــا  ۲۸ ،14تــا  4۲روزگــی و در کل دوره

اختصــاص داد .در مطالعــات قبلــی کاهــش مصــرف

اســت .فــرآوری بیشــتر نــه تنهــا باعــث کاهــش

مصــرف مــی کردنــد ،بــه ایــن علــت بــود کــه

مصــرف را افزایــش داده اســت کــه همســو بــا

جــدول برآینــد تغییــرات نســبی در هزینــه هــا و

مســأله عامــل کاهــش مصــرف نســبت بــه جیــره

اثــر میــزان علوفــه و فــرآوری ذرت بــر عملکــرد

در واقــع ،نتایــج ایــن جــدول نشــان مــی دهــد کــه

امــا در ایــن مطالعــه بــه نظــر میرســد کــه شــکل

کــه در حالتــی کــه میــزان علوفــه جيــره کافــی

چــه میــزان منجــر بــه افزایــش یــا کاهــش ســود

علــت مصــرف کــم آن نســبت بــه بقيــه جيردهــا

کامــل نســبت بــه تیمــار ذرت ورقــه شــده کمتــر

جيــره شــاهد عــددی وجــود نــدارد .بــه عنــوان

مصــرف خــوراک کاهــش یافتــه باشــد .احتمــال دارد
ایــن ضریــب تبديــل بــاال در رابطــه بــا ذرت پلــت

شــده بــه علــت رابطــه مثبتــی کــه بیــن مصــرف
خــوراک و ســرعت عبــور وجــود دارد ،باشــد .بــه

طــوری کــه بــا افزایــش میــزان مصــرف خــوراک،
ســرعت عبــور افزایــش یافتــه و در نتيجــه ،در
رابطــه بــا جیــره حــاوی ذرت پلــت شــده ضريــب

تبدیــل خــوراک کاهــش یافتــه باشــد .در کل

تبديــل را داشــت .مقايســات مســتقل نشــان داد
تیمــار شــاهد از لحــاظ ضريــب تبديــل غذایــی بــا

ســایر تیمارهــا تفــاوت معنــی دار دارد .در کل دوره

بیشــترین میــزان ضریــب تبدیــل غذایــی مربــوط
بــه تیمــار شــاهد و کمتریــن میــزان آن مربــوط بــه
*جــو و ذرت آســیاب شــده بــود .بهبــود ضريــب

تبديــل غذایــی در جیــره هــای حــاوی ذرت نســبت

بــه جیــره دارای جــو شــاید بــه علــت بهبــود

مصرف خوراک

شــرایط شــكميه باشــد (أوهــارا و همــکاران .)۲۰۱۱

جایگزینــی جــو بــا انــواع ذرت فــرآوری شــده

میــزان جمعيــت میکروبــی شــکمبه مــی توانــد

غذایــی بیــن تیمارهــا در دوره هــای  ۰تــا ۲۸ ،14

دوره  ۰تــا  14روزگــی دو ســطح تیمــار ذرت  -ورقــه

شــد (جــدول  .)5در دوره  ۰تــا  14روزگــی بردهایــی

ســطوح تیمــار آســیاب شــده بــه خــود اختصــاص

ضریــب تبدیــل خــوراک را بــا اختــاف معنــی دار از

مقایســات مســتقل نشــان داد ،دو ســطح ذرت پلــت

زیــرا ،بــا بهبــود شــرایط شــكميه و  pHمناســب،

باعــث تفــاوت معنــی دار در میــزان ضریــب تبدیــل

افزایــش یافتــه و راندمــان تخميــر بــاال رود .در

تــا  ۶۲و  ۷۰تــا  4روزگــی و در نهایــت در کل دوره

شــده بــا بخــار ضريــب تبديــل كمتــري نســبت بــه

کــه جیــره شــاهد را مصــرف کــرده بودند ،بیشــترین

داده انــد .در دوره  ۷۰تــا  84روزگــی ،همانطــور کــه

ســایر تیمارهــای حــاوی ذرت بــه جــز تیمــار حــاوی

شــده نســبت بــه ذرت آســیاب شــده و ذرت ورقــه

 ۵۰درصــد ذرت آســیاب شــده ( )GC 50%بــه خــود

دوره هــای  ۲تــا  26روزگــی تــا انتهــای دوره و در

الشــه را بــه خــود اختصــاص داد ( )۰/ ۰۰>P

تیمارهــای  ۱۰۰درصــد ذرت ورقــه شــده بــا بخــار و
دار دارد و در نهایــت در کل دوره مقــدار مصــرف

مــاده خشــک در تیمــار شــاهد کمتریــن مقــدار را
بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه بــا تیمارهــای
ذرت پلــت شــده ،ذرت ورقــه شــده بــا بخــار و ۵۰
درصــد ذرت آســیاب شــده تفــاوت معنــی دار دارد.

دو ســطح ذرت پلــت شــده نســبت بــه تیمارهــای

نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه تیمارهــا اثــری بــر
وزن گــرم الشــه بعــد از کشــتار نداشــتند (جــدول
 .)1ایــن نتیجــه منطبــق بــا نتایــج برخــی مطالعــات

مــی باشــد (هلــن  )۲۰۰۰کــه اثــرات ذرت و جــو
کامــل و غلتــک خــورده را بــر عمکــرد رشــد و

گوســاله هایــی کــه جیــره حــاوی ذرت دریافــت

کــرده بودنــد الشــه ســنگین تــر  ،چربــی زیــر

پوســتی و چربــی داخلــی بیشــتری داشــتند
(کنگلتونــو همــکاران  .)2011امــا در مطالعــه دیگــری

اســتفاده از جــو و ذرت و فــرآوری آنهــا اثــری بــر
میــزان چربــی الشــه و وزن دنبــه نداشــت (هــان
.)2000

سودآوری
در جــدول شــماره  ۷و شــكل شــماره  ۱نتایــج

تحلیــل اقتصــادی ارائــه شــده اســت .نتایــج ایــن

کشــی تیمــار 50:50جو و ذرت آســیاب شــده نشــان

دهنــده آن اســت کــه اســتفاده از ایــن جیــره بــه

انــدازه  ۳۰۳۶ریــال بیشــتر از جیــره شــاهد بــرای
كل تيمــار ســودآوری ایجــاد مــی کنــد .بــر همیــن
اســاس ،ردیــف نتایــج جيــره شــماره  ۱صفــر شــده
اســت .در ایــن جــدول نیــز در دوره هــای مختلــف،

جيردهــای متفاوتــی بیشــترین و کمتریــن اثــر

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

پــس از خوراکدهــی انجــام شــد ،ایــن اثــر دیــده

نيســت ،بلكــه بــه دليــل وجــود چنیــن باکتــری

بــه خــود اختصــاص داده انــد (  .)۰ / ۰۵>Pهمچنیــن،

بــا بخــار مقادیــر باالتــر مصــرف مــاده خشــک

داد .تیمــار حــاوی  ۱۰۰درصــد ذرت آســیاب شــده
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خالــص پــر ســود را نشــان مــی دهنــد؛ امــا در

نســبت بــه بقیــه تیمارهــا دارای عملکــرد بهتــری

پولکــی شــده بــا بخــار کمتریــن میــزان و جیــره

اینکــه قیمــت ذرت آســیاب شــده حــدود  ۱۰درصــد

مجمــوع و بــرای کل دوره ،جیــره  ۱۰۰درصــد ذرت
 ۱۰۰درصــد ذرت آســیاب شــده بیشــترین میــزان

بــود .همچنیــن ،از لحــاظ اقتصــادی علــی رغــم

نظــر فیزیولوژیکــی و مورفولوژیکــی اســت کــه او
را قــادر ســاخته تــا در شــرایط ســخت محیطــی

چکیده

گــران تــر از قیمــت جــو در زمــان انجــام تحقیــق

در ایــن تحقیــق در قالــب طــرح کامــ ً
ا تصادفــی

مناســبی بــرای جــو در جیــره غذایــی گوســفندان

ســنی یکســان (حــدود  20ماهــه) مــورد مطالعــه

ایــن نــوع مــاده خوراکــی مــی توانــد در پرواربنــدی

ســردخانه گــذاری ( 4درجــه ســانتی گــراد بــه

نتیجــه گیــری کلــی نتایــج ایــن مطالعــه مزایــای

عوامــل مختلفــی از جملــه نــژاد گوســفند و نیــز

ناحیــه ران ،سردســت ،سرســینه ،راســته ،قلــوه

کمتــر را نشــان داد و مشــخص کــرد کــه جایگزینــی

و اقتصــادی مؤثــر باشــند ،لــذا ،بــه ســایر محققیــن

و شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف از نظــر

بهبــود عملکــرد بــره پــرواری مــی شــود .همچنین،

مشــابهی بــر اســاس ســایر نژادهــا و در ســایر

خــام ،خاکســتر ،مــواد معدنــی (کلســیم ،فســفر،

از لحــاظ افزایــش وزن و میــزان خوشــخوراکی

انجــام دهنــد.

پروتئینــی ( pH ،)NPNو انــرژی خــام انــدازه گیری

تأثیــر نســبی بــر ســودآوری را داشــته انــد کــه

بــوده اســت ،ایــن نــوع ذرت مــی توانــد جایگزیــن

 12نفــر شــتر تــک کوهانــه نــر و مــاده بــا شــرایط

پــرواری باشــد .بنابرایــن ،جایگزینــی و اســتفاده از

قــرار گرفــت .پــس از کشــتار و طــی مرحلــه

گوســفندان پیشــنهاد شــود .البتــه ،از آنجایــی کــه

مــدت  24ســاعت) ،الشــه شــترهای بومــی بــه ش

جایگزینــی غلــه ای بــا ســرعت تجزیــه  -پذیــری

شــرایط منطقــه مــی تواننــد بــر عملکــرد تغذیــه ای

گاه و گــردن تجزیــه شــدند .خصوصیــات فیزیکــی

جــو بــا ذرت بــا اســتفاده ترکیبــی جــو و ذرت باعث

و پژوهشــگران پیشــنهاد مــی گــردد کــه تحقیقــات

میــزان مــاده خشــک ،پروتئیــن خــام ،چربــی

در بیــن تیمارهــای حــاوی ذرت ،ذرت پلــت شــده

مناطــق و همچنیــن بــرای گوســفندان شــیرده

منیزیــم ،پتاســیم ،ســدیم ،روی و آهــن) ،ازت غیــر

ایــن مســئله کامــا منطبــق بــر نتایــج تأثیــر

جیــره هــای مختلــف بــر تغییــرات مطلــق ســود

اســت.

مثــل سـt
cگرمــا ،گــرد و خــاک و کمبــود مــواد
ـرما،
e
r
غذایــی ســازگار ســازدr.
oــه میتــوان آنهــا را
بطوریک
C
در بیشــتر نقــاط گرمســیر و سردســیر جهــان کــه
er
w
ـانسsبقــا ندارنــد مشــاهده
دامهــای اهلــی دیگــر شـ
an
نمــود .جمعیــت شــتر در ایــران حــدود  150هــزار

نفــر بــرآورد مــی گــردد .بیــش از  140هــزار نفــر از
آنهــا شــتر یــک کوهانــه و حــدود  100نفــر شــتر دو
کوهانــه خالــص اســت .میــزان تولیــد گوشــت قرمــز

کشــور در ســال  ،1385بالــغ بــر  840هــزار تــن
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شــد .نتایــج نشــان داد کــه ترکیبــات فیزیکــی
شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف ،بجــز درصــد

خاکســتر ،تفــاوت معنــی دار داشــتند (P < /05

 .)0میــزان مــاده خشــک گوشــت ناحیــه قلــوهگاه
بمیــزان  48/02درصــد بــر اســاس مــاده خشــک

بــوده و بخاطــر چربــی بــاالی آن بیشــترین حــد
را دربرداشــت ( .)P>0/05مقــدار پروتئیــن گوشــت

شــتر بومــی در نواحــی ران و گــردن بترتیــب 64/75

و  67/54درصــد مــاده خشــک بدســت آمــد و در

مقایســه بــا میــزان پروتئیــن ســایر نواحــی تفــاوت
معنــی دار داشــت( .)P>0/05میانگیــن کل پروتئیــن
گوشــت  54/53درصــد بــر اســاس مــاده خشــک

بــود .مقــدار ازت غیــر پروتئینــی و  pHگوشــت

بــوده اســت کــه ســهم شــتر در ایــن تولیــد 0/52

درصــد اعــام شــده ،کــه  4/360هــزار تــن از کل

تولیــد گوشــت قرمــز را شــامل میشــود(.)1

شــدند .خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی نواحــی
مختلــف از نظــر میــزان مــاده خشــک ،pH ،ازت کل
(پروتئیــن) ،ازت غیــر پروتئینــی ( ،)NPNچربــی

خــام ،خاکســتر ،مــواد معدنــی (کلســیم ،فســفر،

منیزیــم ،پتاســیم ،ســدیم ،روی و آهن)،انــرژی
خــام گوشــت تعییــن شــد .میــزان مــاده خشــک

بــه مــدت  3روز از آون معمولــی بــا دمــای -C65°
 60اســتفاده شــد pH .توســط دســتگاه  pHمتــر

ثابــت انــدازه گیــری شــد .میــزان نیتــروژن و NPN

توســط دســتگاه تکاتــور بــه روش میکروکجــدال

1

بــا اســتفاده از هضــم نمونــه در داخــل اســید
ســولفوریک غلیــظ و تیتراســیون توســط اســید
کلریدریــک  0/1نرمــال بدســت آمــد .مقــدار چربــی

توســط دســتگاه تکاتــور( 2ســاخت کشــور ســوئد)
بــه روش سوکســله بــا اســتفاده از حــال پترولیــوم

بــا افزایــش چشــمگیر تقاضــای مصــرف گوشــت و

اتــر انــدازه گیــری شــد .خاکســتر توســط کــوره

پــرورش و نگهــداری شــتر درنظــر گرفتــه می شــود

معدنــی بــه کمــک دســتگاه اســپکتروفتومتر بــه

شــیر شــتر ،مشــاهده مــی شــود مراکــزی بــرای

الکتریکــی در حــرارت  C550°تعییــن شــد .مــواد

و اقــدام بــه پــروار آن مــی نماینــد .در حــال حاضــر

روش ( AOAC )1995انــدازه گیــری شــد .انــرژی

در کشــورهای عربــی و شــمال آفریقــا تقاضــای
مصــرف گوشــت شــتر نســبت ًا بــاال مــی باشــد .در

بــا روش اختصاصــی دســتگاه مــورد ارزیابــی قــرار

ای بــرای امــر تحقیقــات ،پرواربنــدی و صــادرات

بــه روش  GLMمــورد تجزیــه و تحلیــل آمــای قــرار

خــام توســط دســتگاه بمبکالریمترپــر 3مــدل 1261

کشــورهایی مثــل اســترالیا ،عربســان مراکــز ویــژه

گرفــت .داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SAS

گوشــت شــتر درنظــر گرفتــه شــده اســت(.)2

گرفــت.

گــزارش هــای معــدودی در زمینــه تعییــن ارزش
غذایــی گوشــت شــتر ،از نظــر کمــی و کیفــی

وجــود دارد .بابیکــر ( )1990ترکیبــات شــیمیائی و
کیفیــت 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

نتایج و بحث
نتایــج تجزیــه واریانــس نشــان مــی دهــد کــه
ترکیبــات فیزیکــی شــیمیایی گوشــت نواحــی

مختلــف از نظــر مــاده خشــک ،pH ،ازت کل

G A V D A R A N

18

ســاالنه آن کاســته مــی شــود و مراتــع کشــور بــا

G A V D A R A N

گــزارش کــرد .کادیــم ( )a2008مقــدار آب گوشــت

19

مواد و روشها

مــی تــوان بــا اتــکا بــه منابــع دامــی موجــود در

تعــداد  12نفــر شــتر بومی (تــک کوهانــه) نــر و ماده

تفــاوت بیــن انــواع دام را در ایــن زمینــه کــم

موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور بــه شــیوه

رطوبــت گوشــت ســایر انــواع حیوانــات مزرع ـهای

محدودیتهــای جــدی روبــرو اســت .در ایــن شــرایط
جهــت تأمیــن نیازهــای پروتئینــی مــردم اقــدام

نمــود.

در شــرایط ســنی یکســان (حــدود 20ماهــه) ،در
رایــج کشــتار شــده و بالفاصلــه بــه ســردخانه (4

از شــتر بعنــوان منبــع دامــی بــا ارزش در مناطــق

درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت  24ســاعت) انتقــال

حیــوان دارای ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی از

ران ،راســته ،سرســینه ،قلــوه گاه و گــردن تفکیــک

خشــک و بیابانــی میتــوان نــام بــرد .ایــن

داده شــد .الشــه هــا بــه شــش ناحیــه سردســت،

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

نواحــی مختلــف متأثــر از جنــس بــوده اســت
دار گــزارش نشــده ولــی در ســایر ترکیبــات ،چــون
ـس نــر بیشــتر از مــاده و
در جنـ
بطوریکــه مقــدار آن
گوشت
.1پودر
 .16ا
خوراک
 .9مخزن
ـرد.ندا مو انــرژی خــام ،بجزخاکســتر ،تفــاوت معنــی دار
 NPNتفــاوت معنــی دار مشــاهده کـ
خاکســتر و
جفت بــود ( .)P>0/05اثــر جنــس
ـی دار
ایــن تفــاوت معنـ
.2
داشــتند (.)P>0/05
 .aا نرژی ادرار
.17ــتر
استروسشــتر ( )5میــزان چربــی گوشــت ش
متخبرنامــه
 .10در
و نواحــی بــدن بــر میــزان مــواد معدنــی گوشــت،
 .3شاخص گرمایی
ـیار
مقایســه بــا گوشــت گاو ( )%12بسـ
( )%1/8در
 .bازت غیر پروتئینی
.17
دامپزشک
 .a .11دکتر
معنــی دار نبــود(.)P>0/05
مقایســه میانگیــن نتایــج بررســی خصوصیــات
،%21
ـن آنهــا را مشــابه (گاو
پروتئیـ
عاملمیــزان
کــم و
.a .4پروتئین تجزیه ناپذیر
غذایی
نسبت
.c
.17
نی
حیوا
پروتئین
.b
.11
فیزیکــی و شــیمیایی گوشــت نواحــی مختلــف
گوشــت شــتر -تــک کوهــان -شــتر  )%20/7گــزارش گردیــد .زمیــل و همــکاران
ـدی .b:بز
واژه هــای کلیـ .4
 .a .12فاصله گوساله زایی
 .a.18قوچالشــه (جــدول )1نشــان مــی دهــد کــه میــزان
( )16ترکیبــات مدنــی گوشــت شــتر یــک کوهانــه
ـیمیایی
شـ
ـات
ترکیبـ
ـی-
ترکیبــات فیزیکـ .a .5فدراسیون بین المللی شیر
 .b .18علف خشک
 .b .12زنبور عسل
رطوبــت گوشــت در کل الشــه  61/81درصــد
(قســمتهای ران ،دســت ،دنــده و گــردن) را مــورد
 .b .5مادیان
( 38/19درصــد مــاده خشــک) میباشــد .مقــدار
 .a .19گوساله
 .c .12دز کشنده
مقدمه:
مطالعــه قــرار دادنــد ،مقــدار مــواد معدنــی ،پروتئین
خشــک گوشــت ناحیــه قلــوهگاه بخاطــر
 .b .19کنهمــاده
 .6از شیر گرفتن
گوسفند
.13وناف
خاکســتر را تقریب ـ ًا بــا گوشــت گاو مشــابهت داده
چربــی بــاالی آن (45/65درصــد مــاده خشــک)
کردنـن گوشــت کشــور،
در تأمیـ
خودکفایــی
نیــاز بــه
تقویت
.7
ذات الریه
.20
خشکی
ـر از
چربــی آنــرا بطــور معنــی دار کمتـ
روزهایــزان
.14ولــی می
بمیــزان  48/02درصــد بــر اســاس مــاده خشــک،
زمینــه دســتیابی بــه ســایر
در
را
ـدی
ـ
جدی
رویکــرد
 .8شیردان
( %1/2-1/8در مقابــل  )%4-8گــزارش
روز گاو
گوشــت
چرای دام
 .15یک
بیشــترین حــد را داشــته اســت ( .)P>0/05ایــن
منابــع پروتئینــی بــه غیــر از گاو ،گوســفند و طیــور
کردنــد .در مطالعــه حاضــر خصوصیــات و ویژگیهــای
نتایــج بــا گــزارش ســایر محققیــن مطابقــت دارد.
را ایجــاد نمــوده اســت .از آنجائیکــه ایــران دارای
نواحــی مختلــف گوشــت شــتر بومــی ایــران ،مــورد
کادیــم ( )2006محــدوده رطوبــت گوشــت شــتر
شــرایط آب و هوایــی خشــک و نیمــه خشــک
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
عمانــی (تــک کوهــان) را  64/4 -76/7درصــد
مــی باشــد و بطــور محسوســی از میــزان بارندگــی
(پروتئیــن) ،ازت غیــر پروتئینــی ( ،)NPNچربــی

شــتر و المــا را در حــدود  71-74درصــد و میــزان
اعــام نمــود .وی ایــن حــدود رطوبــت را بیشــتر از
گــزارش کــرد .او در مجمــوع گوشــت شــترهای

-Micro Kjeldal
-Tecator
-Parr

1
2
3

/همچنیــن بــا توجــه بــه تابعیــت میانگیــن

مرتبــط بــا تولیــد مثــل و حــذف زودهنــگام ســهیم

بــه میــزان 0/4درصــد در ســال داشــت .نتایــج

ســقط بــه طــور عمــده بــه صــورت مــرگ و دفــع

راهکارهــای مدیریتــی در کنتــرل رخــداد ســقط

مــی شــود  .رخــداد ســقط ممکــن اســت در هــر

حداقــل مربعــات بــر ســال زایــش ،رخــداد ســفط

رونــد فنوتیپــی مثبــت و معنــی داری ()p<0/004

ایــن بررســی مــی توانــد در تجزیــه و تحلیــل
ســودمند باشــد.

واژه هــای کلیــدی :رونــد فنوتیپــی ،مقــط ،گاو

شــیری ،نــوع اقليــم..

هســتند ()Thumond et al., 2005

جنیــن بیــن روزهــای  ۴۲تــا  ۲۶۰آبســتنی تعریــف

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 کاهــش مــی یابــد و هنگامــی کــه

آبســتنی بــه ســمت ماههــای آخــر پیــش مــی رود،

مقدمه

خطــر از دســت دادن آبســتنی اندکــی افزایــش مــی

عملکــرد تولیدمثلــی یکــی از عامــل هــای

تأثیرگــذار بــر ســودآوری گلــه هــای شــیری اســت
( ; .)De Vries, 2006 Plaizier et al., 1967یکــی

از صفــات مؤثــر بــر تولیــد و در نتیجــه بــازده

اقتصــادی رخــداد ســقط اســت .ســقط بــه ویــژه
در اواخــر آبســتنی باعــث زیــان هــای اقتصــادی

شــایان توجهــی مــی شــود (.)Norman et al., 2012

ســقط هــای خــود بــه خودگاوهــا ،بــه طــور شــایان

توجهــی در کاهــش زنــده مانــی گلــه و نداشــتن
کارایــی تولیــدی بــه واســطه کاهــش شــمار
جایگزیــن هــا و کاهــش تولیــد شــیر در چرخــه
عمــر تولیــدی دام و از ایــن رو افزایــش هزینــه هــای

یابــد

عفونــی ،غیرعفونــی و ناشــناخته در رخــداد ســقط

بــه ترتیــب  37/1درصــد ۵ / ۵ ،درصــد و 57/3

درصــد گــزارش شــد (.)Jamaluddin et al., 1996

فراوانــی رخــداد ســقط در کشــورهای مختلــف بــا

توجــه بــه ســال بررســی و طــول مــدت زمــان
ایســتی در نظــر گرفتــه شــده در تعریــف ســقط،

بیــن 1/2درصــد در نیوزلنــد (Moller., 1967
 )et alتــا  ۳۰درصــد در ایــران در گلــه هــای بــا

پیــش زمینــه لپتوســپیروز (Hassanpour., 2007

 )et alگــزارش شــده اســت .جــدول  ۱خالصــه ای

از میــزان رخــداد ســقط در کشــورهای مختلــف
را نشــان مــی دهــد .تشــخیص رخــداد ســقط در

مراحــل اولیه آبســتنی نســبت بــه مراحل آخر آبســتنی

ســقط مــی توانــد بــه دالیــل چنــدی از جملــه

دشــوارتر اســت و ممکــن اســت میــزان رخــداد ســقط

اســهال ویروســی گاو ،ســموم گیاهــی ،نقــص

برســد .بــرای مثــال ) .Forar et al (1996گــزارش کردنــد

دیگــر عامــل هــای رخ دهــد .بــر پایــه گــزارش

غشــاهای جنینــی بیــن روزهــای  ۳۱-۲۶۰آبســتنی

شــامل :عامــل هــای عفونــی (ناشــی از باکتــری

بررســی ) ۴۶ (Kinsel )(1999درصــد از رخــداد

هــای غیــر عفونــی (ماننــد عامــل هــای تغذیــه

ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه انجــام ســونوگرافی

بیمــاری هایــی ماننــد بروســلوز ،لپتوســپیروز،

واقعــی گاهــی بــه  2/5-5برابــر میــزان مشــاهده شــده

هــای ژنتیکــی ،تنــش گرمایــی ،تراکــم گلــه و

کــه تنهــا  ۲۰درصــد مــرگ جنینــی بــا مشــاهده

هــای موجــود ،عامــل هــای ایجــاد کننــده ســقط

تشــخیص داده مــی شــود ،در صورتــی کــه در

هــا ،ویروســها پروتوزواهــا و قــارچ هــا) ،عامــل

ســقطها تشــخیص داده شــد .بــا ایــن حــال ،در

ای ،مدیریتــی و غیــره) و عامــل هــای ناشــناخته

بــرای تشــخیص آبســتنی در مــاه هــای اول پــس از

هســتند در بررســی ،ســهم هریــک از عامــل هــای

جدول  .۱میزان رخداد سقط در کشورهای مختلف بر پایه تعریف های متفاوت سقط و سال تحقیق

تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در
گاوهای هلشتاین ایران
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فصــل زایــش و نــوع اقليــم * ســال زایــش اثــر معنــی داری ( )p<0/001بــر میــزان رخــداد ســقط داشــتند  .بیشــترین فراوانــی رخداد

ســقط در گاوهــای نوبــت زایــش دوم 28/7درصــد) مشــاهده شــد .میــزان رخــداد ســقط در اقلیــم معتــدل بیشــتر داشــتند.

United States

Annual abortion

عارضــه و همچنیــن بــرآورد رونــد فنوتیپــی آن صــورت پذیرفــت .در ایــن بررســی از  ۲۵۵۷۸۱رکــورد زایــش مربــوط بــه ۸۸۵۰۲

رأس گاو کــه از  ۱۶گلــه شــیری ۱۳۸۳تــا  ،۱۳۹۳اســتفاده شــد .میــزان رخــداد ســقط و عامــل هــای موثــر بــر آن بــه ترتیــب بــا

Abortion more
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d in pregnancy
annual abortion
loss of pregnancy
between 31-260
d in gestation

New Zealand

ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی میــزان رخــداد ســقط بــا توجــه بــه تعریــف هــای مختلــف و تأثیــر اقلیــم و انــدازه گلــه روی ایــن

رویــه هــای گــردآوری شــده در بــازه زمانــی ســال هــای  FREQو  GENMODنــرم افــزار  SASتحلیــل شــدند .بــا توجــه بــه تعریــف

20
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حمیده کشاورزی ،علی صادقی سفید مزگی ،غالمرضا قربانی و رسول کوثر
 ۲ ،۱و  .۳دانشجوی دکتری ،استاد یاران و استاد ،گروه علوم دامی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

Table 1. The incidence of abortion in different countries based on different definition as well as year of research

تلقيــح تشــخیص رخــداد ســقط هــای اوایــل دوره
آبســتنی امــکان پذیــر شــده اســت .بــا ایــن وجــود
هنــوز هــم در برخــی از گلــه هــای شــیری آزمــون
تشــخیص آبســتنی بــه طــور منظــم انجــام نمــی

شــود و ایــن مســئله مــی توانــد بــرآورد دقیــق
میــزان رخــداد ســقط بــه ویــژه آنهایــی کــه در
اوایــل دوره آبســتنی رخ مــی دهنــد را بــا دشــواری
روبــه رو ســازد.

در پژوهــش هــای پیشــین روی گاوهــای هلشــتاین
ایــران ،اگرچــه ارتبــاط عامــل هــای عفونــی و

بیمــاری هــا و همیــن طــور عامــل هــای مدیریتــی

( )Rafati et al., 2010بــا رخــداد ســقط بررســی

شــده ولــی عامــل هایــی ماننــد انــدازه گلــه و
نــوع اقليــم و همیــن طــور رونــد فنوتیپــی ســالیانه
ســقط کمتــر مدنظــر قــرار گرفتــه اســت .از ایــن رو

هــدف ایــن بررســی شــامل:

تعریــف هــای ســقط بــه صــورت مــرگ جنینــی در
مراحــل مختلــف آبســتنی،

 )۲بــرآورد تأثیــر عامــل هایــی از جملــه انــدازه

اقلیــم روی میــزان رخــداد ســقط و  )۳بررســی

بــود و گلــه ای بــا بیــش از  ۵۰۰مولــد در تجزیــه و

گلــه ،فصــل و ســال زایــش ،نوبــت زایــش و نــوع

دریافــت مــی کردنــد .معیــار انتخــاب انــدازه گلــه

رونــد فنوتیپــی میانگیــن حداقــل مربعــات ســقط

تحلیــل وارد شــدند.

(جدول ) 1

رکوردهــا بــا نــرم افــزار SQL Server 2012ویرایــش

بــر ســال زایــش در یــک دوره یــازده ســاله بــود.

شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه در بیشــتر گاوداری

مواد و روشها

هــای مــورد بررســی آزمــون اوليــه آبســتنی بیــن

در ایــن تحقیــق اطالعــات شــانزده گلــه صنعتــی

پــرورش گاو شــیری واقــع در اســتان هــای
اصفهــان ،فــارس ،همــدان ،خراســان رضــوی،

آذربایجــان شــرقی ،چهارمحــال و بختیــاری ،زنجــان
و کهکیلویــه و بویراحمــد ،در فروردیــن ۱۳۸۳

شــامل تاریــخ زایــش ،نویــت زایــش ،طــول دورة

جدول  .۲آمار توصیفی و ویژگی های مربوط به گله های مورد بررسی
Table 2. Characteristics and descriptive statistics of studied herds Herds
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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

تلقيــح صــورت مــی گیــرد ،ســقط بــه صــورت از

دســت دادن جنیــن در روز  ۶۰تــا  ۲۶۰آبســتنی

در نظــر گرفتــه شــد .بــرای ویرایــش رکوردهــای

تولیــد شــیر پــس از حــذف داده هــای پــرت از

میانگیــن  ±ســه انحــراف اســتاندارد اســتفاده و از

ایــن رو دامهــای بــا تولیــد شــیر کمتــر از  ۴۰۰۰و

یــا بیشــتر از  ۱۷۰۰۰کیلوگــرم از مجموعــه داده هــا

حــذف شــدند .شــش نوبــت زایــش در نظــر گرفتــه
شــد و زایــش شــش و بیشــتر از آن بــه عنــوان

نوبــت زایــش شــش در تجزیــه و تحلیــل اســتفاده

شــدند.

بــر پایــه اقلیــم چهارگانــه ایــران و بــر پایه تقســیم
بنــدی جديــد اقليــم شــهرهای مختلــف ایــران

توســط شــرکت ملــی گاز ایــران ( ،)NIGC, 2002گلــه
هــای مــورد بررســی صــرف نظــر از میــزان رطوبــت

و بــر پایــه دمــا در فصــل هــای ســرد ســال در ســه

Breeding
cows in
last year
)(n
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

اقليــم خیلــی ســرد ،ســرد و معتــدل قــرار گرفتند و

Total
breeding
Breeding
cows

Herd
code

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

میانگیــن رخــداد ســقط در ایــن ســه اقلیم بررســی

شــد .اقلیــم هــای مــورد نظــر بــه ترتیــب تابســتان
معتــدل ،بــه نســبت گــرم و گــرم بــا میانگیــن

دمــای ســاالنه بــه ترتیــب حــدود  ۱۳ ،۹و  ۱۷درجــه

سلســیوس داشــتند ( .)Khalili, 2004بــرای بررســی
اثــر انــدازه گلــه بــا میــزان رخــداد ســقط مینــای

دســته بنــدی گلــه هــا میانگیــن شــمار مولدهــا
در آخریــن ســال از دوره بررســی (ســال )۹۳

زیــر بــود

Logit (π ) = β 0 + β1X 1 + β 2 X 2 + ... + β n X n
کــه )  Logit (πمتغیــر وابســته (لگاریتــم

طبیعــی نســبت بخــت رخــداد ســقط)= β 0 :
عــرض از مبــدأ =- β1 - β n :ضریــب تابعیــت

بــرای متغیرهــای توضیحــی
n

X1

تــا

Xn

و

 = - X 1 - Xمتغیرهــای توضیحــی مرتبــط بــا

رخــداد ســقط شــامل انــدازه گلــه ،نوبــت زایــش،

ســال زایــش ،فصــل زایــش و همیــن طــور اثــر

ســقط  15/52درصــد و در بیــن گلــه هــا از  11/17تــا
 18/68درصــد متغیــر بــود .فراوانــی رخــداد ســقط

در دیگــر کشــورها بــا توجــه بــه ســال تحقیــق و

طــول مــدت زمانــی کــه در تعریــف رخــداد ســقط
در نظــر گرفتــه مــی شــود بیــن 1/2-۳۰درصــد

گــزارش شــده اســت .همــان طــور کــه در جــدول

 ۱آمــده اســت ،هرچــه بــازه زمانــی در نظــر گرفتــن
رخــداد ســقط بیشــتر شــده و همیــن طــور بررســی

هــا بــه ســمت ســال هــای اخیــر پیــش مــی رود،
میــزان رخــداد ســقط افزایــش مــی یابد(.شــکل)1

متقابــل ســال بــه فصــل زایــش ،ســال زایــش ×

هنگامــی کــه تعریــف رخــداد ســقط بــه از دســت

 .بــه منطــور بــرآورد رونــد فنوتیپــی ســقط ،

آبســتنی تغییــر یافــت نــه تنهــا میانگیــن رخــداد

فنوتیپــی ســقط بــر ســال زایــش بــا نــرم افــزار

مــرگ جنینــی بیــن روزهــای 100-260و یــا -۲۶۰

نــوع اقلیــم و فصــل زایــش × نــوع اقلیــم هســتند

دادن جنیــن در روزهــای  ۱۰۰-۲۶۰و یــا ۱۵۰-۲۶۰

تابعیــت خطــی میانگیــن حداقــل مربعــات ارزش

ســقط  11/25و  6/64درصــد بــه ترتیــب بــرای

)9.0,SAS(SASمحاســبه شــد  ( .جــدول ) 2

نتایج و بحث

 ۱۵۰آبســتنی) ،بلکــه رتبــه بنــدی گلــه هــا از نظــر

میــزان رخــداد ســقط تغییــر کــرد (شــکل هــای
 ۲و  .)۳ایــن نتایــج از دو دیــدگاه قابــل بررســی

بــود و بــر ایــن پایــه گلــه هــای مــورد بررســی

عامل های مؤثر بر میزان رخداد سقط

اســت؛ از یــک ســو بــر پایــه بررســی هــای انجــام

بیــن  2000-3000 ،۱۰۰۰-۲۰۰۰و بزرگتــر از  ۳۰۰۰رأس

نتایــج مربــوط بــه مجمــوع مربعــات جزئــی type

ســه ماهــه اول آبســتنی رخ مــی دهــد ،بنابرایــن،

گلــه ،نــوع اقلیــم ،ســال و فصــل زایــش و همیــن

مــورد بررســی در بــازه هــای زمانــی  ۱۰۰-۲۶۰و یــا

زایــش  ۸نــوع اقلیــم بــا رخــداد ســقط ارتبــاط

بــازه زمانــی  ۶۰-۲۶۰روز آبســتنی باشــد .از ســوی

در چهــار گــروه بــا انــدازه گلــه کوچکتــر از ۱۰۰۰

قــرار گرفتنــد .رکوردهــا پــس از ویرایــش شــامل

3ssدر جــدول  ۳نشــان داده شــده اســت .انــدازه

گاو بــود .خالصــه آمــار توصیفــی صفــات تولیــدی و

طــور اثــر متقابــل ســال بــه فصــل زایــش و ســال

 ۲۵۵۷۸۱رکــورد زایــش مربــوط بــه  ۸۸۵۰۲رأس

تولیدمثلــی گلــه هــای مــورد بررســی در جــدول ۲
آورده شــده اســت.

معنــی داری داشــتند ()001/0<p

شــده بــه طــور کلــی بیشــترین رخــداد ســقط طــی
طبیعــی اســت کــه رخــداد ســقط در گلــه هــای
 ۱۵۰-۲۶۰روز آبســتنی کمتــر از رخــداد ســقط در

دیگــر برخــی از گلــه هــای مــورد بررســی از نظــر
رتبــه بنــدی رخــداد ســقط در بــازه زمانــی ۶۰-۲۶۰

فراوانــی رخــداد ســقط طــی مراحــل مختلــف

میانگیــن رخــداد ســقط بیــن روزهــای ۲۶۰-۶۰

روز آبســتنی ،میــزان ســقط پاییــن تــری از دیگــر

 9.0.SASبــرآورد شــد .بــرای بررســی عامــل هــای

هــای  ۱۳۹۳-۱۳۸۳در

هــای زمانــی بعــدی هــم میــزان رخــداد کمتــری

آبســتنی بــا اســتفاده از رويــة  FREQنــرم افــزار
مؤثــر بــر ســقط از رویــه مبتنــی بــر آزمــون مربــع
کای ( )PROC GENMODنــرم افــزار  SASاســتفاده

آبســتنی در گلــه هــای مــورد بررســی در ســال

شــکل  ۱آورده شــده اســت .فراوانــی کلــی رخــداد

گلــه هــا داشــتند و انتظــار مــی رود کــه در بــازه

داشــته باشــند .امــا همــان طــور کــه مشــاهده مــی
شــود در بــازه هــای زمانــی بعــدی رتبــه بنــدی
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)yield(x±sd

Cowsin

Cows in
parity1
and 2

Climate
TYPE

Total
records

روزهــای  ۳۵تــا  ۵۰آبســتنی پــس از نخســتین

شــد .مــدل آمــاری مــورد اســتفاده بــه شــرح
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یکســان بودنــد و خدمــات دامپزشــکی ،همزمــان
ســازی فحلی ،تلقيــح مصنوعــی و واکسیناســیون را

تــا اســفند  ۱۳۹۳اســتفاده شــد .ایــن اطالعــات

 )۱محاســبه میــزان رخــداد ســقط بــا توجــه بــه

آبســتنی ،شــیر  ۳۰۵روز و همچنیــن رخــداد ســقط

بودنــد .همــه گلــه هــا تــا حــدودی تحــت مدیریــت

جدول  .۳تجزیه 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-value
<0.0001

Chi-square
2493.8

Degree of freedom

5

<0.0001

65.2

3

<0.0001

183.6

10

<0.0001

109.7

3

<0.0291

7.1

2

<0.0001

269.4

30

<0.0001

267.4

20

<0.0001

413.9

6

گلــه هــا تغییــر کــرده اســت (شــکل هــای  ۲و
 .)۳دالیــل ایــن تغییــر مــی توانــد ثبــت نشــدن

دقیــق رکوردهــای تولیدمثلــی و تشــخیص آبســتنی
در مــاه هــای اول پــس از تلقيــح و یــا مدیریــت

نامناســب تولیدمثلــی در گلــه هــای موردنظــر باشــد

زمســتان) و در گــروه بــا انــدازه گلــه( 1000-2000بــا
کمتریــن نــرخ ســقط) قــرار دارد ( .شــکل  2و )3

ترکیــب گلــه  76/17درصد گاوهــای نوبــت اول ،دوم

و ســوم (بــه عنــوان تأثیــر آن بــر رخــداد ســقط)

(جــدول  ،)1بــا باالتریــن نــرخ زایــش در فصــل بهــار
(نــرخ زایــش  16/69 ، 17/26،57/44و (16/16 .بــه

ترتیــب بــرای فصــل هــای بهــار ،تابســتان ،پاییــز و

Calving season x climate
type
 .اگــر چــه دلیــل فراوانــی ســقط باالتــر بــرای نوبــت
هــای زایــش اول بــه طــور کلــی شــناخته شــده

نیســت  ،امــا برخــی بررســی هــا فراوانــی ســقط

کــرده انــد ( (. wright a sattler )2008شــکل )4

داشــت ،بــا توجــه بــه اینکــه ایــن گلــه تولید شــیر

در اقلیــم معتــدل (بــا باالتریــن نــرخ ســقط) ،بــا

Calving year x climate
type

بــه تدریــج میــزان رخ داد ســقط کاهــش یافــت

در دومیــن دوره شــیر دهــی رخ داد و پــس از ان

زایــش میــزان رخــداد ســقط کاهــش مــی یابــد  .در

بــه صــورت جزئــی تــر بررســی شــد .ایــن گلــه

Calving year x calving
season

بالتــر در گاوهــای جــوان تــر را بــه دلیــل ایمنــی

در میــان گلــه هــای مــورد بررســی ،بــر پایــه هــر

باالیــی نداشــت (جــدول  ،)1اطالعــات ایــن گلــه

Climate type

بیشــترین میــزان رخــداد ســقط ( 26/68درصــد )

( شــکل  . )4بــه طــور همســان (wright a )2008

ســه تعریــف گلــه  ۱۵میــزان رخــداد ســقط باالتــری

Variables
Parity number
Herd size
Calving year
Calving season

اکتســابی کمتــر بــه عامــل هــای عفونــی گــزارش

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

هــای ایجــاد کننــده ســقط هســتند jamaluddin .
 )2005,khodakaram tafti a ikede:1996, et alاز

پایــه شــاخص گرمایــی طــی فصــول ســرد ســال
 ،بیشــترین میــزان رخــداد ســقط (16درصــد) در
اقلیــم بــا زمســتان معتــدل و کمتریــن آن در اقلیــم

بــا زمســتان ســرد (14/7درصــد ) مشــاهده شــد (
شــکل  )6در واقــع گلــه هایــی کــه باالتریــن میــزان
رخــداد ســقط را داشــتند در نواحــی بــا زمســتان

 sattlerگــزارش کردنــد کــه بــا افزایــش نوبــت

انــدازه گلــه تاثیــر معنــی داری روی میانگیــن

ایــن رو ممکــن اســت گلــه هــای بــزرگ تــر بیشــتر

معتــدل و تابســتان گــرم واقــع شــده بودنــد  .بــه

بررســی  )2012( norman et alمیانگیــن حداقــل

کــه گلــه هــای بــا بیــش از  3000مولــد ،بیشــترین

در بررســی  2015 damman et alتــداوم عفونــت

صــرف نظــر از میــزان رطوبــت  ،مناطــق بــا باالترین

مربعــات فراوانــی رخــداد ســقط بــرای نوبــت
زایــش اول بیشــترین ( 1/40درصــد ) بــرای نوبــت
هــای زایــش دو تــا شــش در دامنــه 1/21-1/29

درصــد و بــرای نوبــت زایــش  8و باالتــر کمتریــن
(1/01درصــد ) بــود  .در صورتــی کــه rafatie et al

( )2012گــزارش کردنــد کــه خطــر رخــداد ســقط در

گاوهــای بــا نوبــت زایــش باالتر ( )<3بیشــتر اســت

رخــداد ســقط داشــت ( )p<0/001بــه طــوری

در معــرض خطــر عفونــت باشــند  ،بــه طــوری کــه

میــزان ســقط (15/99درصــد) مشــاهده شــد (

اســهال ویروســی گاو ( بــه عنــوان یکــی از عامــل

راس) نزدیــک بــه  1درصــد میــزان ســقط بیشــتری

گلــه افزایــش مــی یابــد  .همچنیــن در بررســی

) داشــتند ( شــکل  . )5ایــن نتایــج برابــر بــا نتایــج

عامــل خطــر بــرای عفونــت هــای لپتوســپیروزی در

شــکل  .)5گلــه هــای بــزرگ تــر ( بیشــتر از 3000

هــای خطــر رخــداد ســقط ) بــا افزایــش انــدازه

نســبت بــه گلــه هــای کوچکتــر ( کمتــر از  1000راس

 2012 ryan et alانــدازه گلــه مولــد بــه عنــوان یــک

( wright a sattler )2008روی گلــه هــای شــیری

گلــه هــای گاو گوشــتی در اســرائیل معرفــی شــد .

ایــاالت متحــده آمریــکا بــود  .در صورتــی کــه در

دمــا بیشــترین میــزان رخــداد ســقط را داشــتند .

علــت کاهــش رخــداد ســقط در گلــه هــای واقــع

شــده در اقلیــم بــا زمســتان ســرد مــی توانــد
بــه ایــن دلیــل باشــد کــه ایــن گلــه هــا تحــت

تنــش گرمایــی در فصــل تابســتان نیســتند چــون
بــر پایــه بررســی  2001 ronchi et alدر دام هــای

تحــت تنــش گرمایــی کاهــش ســطح پروژســترون

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

پالســما منجــر بــه از دســت دادن آبســتنی مــی

زایــش بــر میــزان ســقط معنــی دار بــود ()p<0/001
(جــدول  .)4بــه طــوری کــه در ســال هــای 1383

تــا  1386بیشــترین میــزان رخــداد ســقط در اقلیــم
هــای بــا زمســتان خیلــی ســرد و ســرد بــود  ،در
صورتــی کــه از ســال  1387تــا  1393اقلیــم بــا
زمســتان معتــدل بیشــترین میــزان ســقط را داشــته

اســت .

بیشــترین فراوانــی رخــداد ســقط در فصــل بهــار

(  ۷۷ / ۱۷درصــد ،)p<0/001 ،در مقایســه بــا ســه

فصــل دیگــر ســال مشــاهده شــد ،در صورتــی
کــه کارهایــی کــه در پاییــز زایــش کــرده بودنــد
کمتریــن میــزان رخــداد ســقط  49/13درصــد) را

داشــتند (شــکل  )2012( Norman et al. )۲بــا در
نظــر گرفتــن دو گــروه فصلــی (فصــل هــای گــرم

و ســرد ســال) گــزارش کردنــد کــه فصــل زایــش

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

بــر پایــه تجزیــه اقلیمــی فراوانــی ســقط بــر

طــور همســان در بررســی 2012 norman et al

شــود  .افــزون بــر ایــن  ،اثــر متقابــل اقلیــم و ســال
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جدول  .۴فراوانی 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 year
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1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
21.9

18.8

20.8

17.2

18.5

17.3

16.5

16.3

14.4

14.4

9.9

15.8

16.2

16.9

16.1

15.3

15.4

15.0

13.2

12.8

14.0

10.9

اثــر معنــی داری روی رخــداد ســقط دارد و در

در ســال هــای  ۱۳۸۸تــا  ۱۳۹۳بیشــترین میــزان

ولــی فراوانــی رخــداد آن از ســالی بــه ســال دیگــر

بــود .همچنیــن در پژوهشــی دیگــر روی گلــه هــای

در میــزان ســقط گــزارش شــده در دوره یــازده

 ۱۳۹۰گــزارش شــده اســتMostafavi .

14.2

فصــل هــای گــرم میــزان رخــداد ســقط باالتــر
شــیری دانمــارک ،بیشــترین فراوانــی رخــداد ســقط
در اواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز گــزارش شــد
( .)Carpenter et al., 2006شــاید یکــی از دالیــل

رخــداد باالتــر ســقط در فصــل بهــار بــه ویــژه در
گلــه هــای ایــران ایــن باشــد کــه عامــل هــای

عفونــی بــه عنــوان یکــی از عامــل هــای مهــم

G A V D A R A N

نیــز حســاس هســتند .بنابرایــن بیشــترین شــیوع
ســقط ناشــی از ایــن عامــل هــا در فصــول گــرم و

مرطــوب ماننــد بهــار رخ مــی دهــد .اثــر متقابــل
فصــل و ســال زایــش روی رخــداد ســقط معنــی
دار بــود ( p<0/001جــدول  .)۴در ســال هــای ۱۳۸۳

تــا  ۱۳۸۷بیشــترین میــزان رخــداد ســقط در فصــل
هــای ســرد ســال مشــاهده شــد ،در صورتــی کــه

ســاله بررســی مــی توانــد بــه واســطه فصــل
شــیوع عامــل هــای عفونــی شــامل لپتوســپیروز

در فصــل هــای بارانــی ،بروســلوز در فصــل بهــار،
اســهال ویروســی گاو بــا بیشــترین شــیوع در

فصــل هــای ســرد ســال و کمتریــن در فصــل بهــار
و رینوتراکئيــت عفونــی گاو بــا بیشــترین شــیوع در
زمســتان ( Moeir et al., 2012توضیــح داده شــود.
همچنیــن بــر پایــه آمارنامــه کشــاورزی ســازمان

جهــاد کشــاورزی ()http : / / amar . maj . ir
کانــون هــای گــزارش رخــداد لپتوســپیروز در ســال

هــای  ۱۳۸۳تــا  ۱۳۹۰رونــد کاهشــی (بــه ترتیــب
 12 ، ۲۸ ،۳۱ ،۴۰ ،۱۰۸ ،۱۳۲ ،۱۹۰و  )۱۸داشــت ،امــا
رخــداد بروســلولوز در ســال هــای  ۱۳۸۳تــا ۱۳۹۲

اگرچــه در مجمــوع یــک رونــد کاهشــی داشــته

12.7

13.5

13.8

11.7

13.2

16.2

13.3

13.3

16.0

11.6

 )2012( Asmandیــک رونــد کاهشــی در آلودگــی

17.6

16.7

15.7

16.8

15.7

16.9

17.0

14.9

14.9

14.4

14.7

 1370تــا  1387گــزارش کردنــد .بنابرایــن بــا توجــه

17.8

15.1

16.6

14.3

13.5

14.9

15.5

15.5

14.5

17.5

11.9

15.6

15.6

14.8

16.4

11.2

13.3

14.6

15.1

15.3

14.3

14.9

17.8

16.6

17.5

16.4

17.9

16.9

17.0

13.7

13.1

13.7

11.1

گاوهــا بــه بروســلوز در بــازه زمانــی ســال هــای

بــه نتایــج مربــوط بــه اثــر متقابــل فصــل × ســال
زایــش و همیــن طــور نــوع اقليــم × ســال زایــش و
صــرف نظــر از دیگــر عامــل هــای مؤثــر بــر ســقط

مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــه احتمــال در ســال
هــای اولیــه دورة بررســی ،عامــل هــای عفونــی

ماننــد اســهال ویروســی گاو و یــا لپتوســپیروز
عامــل غالــب تأثیرگــذار روی عارضــة ســقط بــوده

در حالــی کــه ،در ســال هــای اخیــر بیمــاری هایــی

ماننــد بروســلوز عامــل غالــب مؤثــر بــر ســقط

باشــند.

Summer
Autumn
Winter
Climate type
Very cold
Cold
Moderate
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در رخــداد ســقط افــزون بــر گرمــا بــه رطوبــت

ســقط در فصــل بهــار رخ داده اســت .تنــوع فصلــی

متغیــر بــود و بیشــترین میــزان رخــداد در ســال

Calving season
Spring
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Variables

روند فنوتیپی سقط
میانگیــن رونــد فنوتیپــی ســقط بــه صــورت

تابعیــت میانگیــن حداقــل مربعــات بــر ســال زایــش
در دوره زمانــی یــازده ســاله  ،مثبــت (0/44درصــد
در ســال ) و معنــی دار ( )004/0<pبــود  .بــه طــوری

کــه از  11/9درصــد در ســال  1383بــه  17/9درصــد

در ســال  1393رســیده اســت ( شــکل  . )8همانطــور

کــه در نمــودار مشــاهده مــی شــود رونــد فنوتیپــی
رخــداد ســقط در ســال هــای مــورد بررســی  ،ســیر

افزایشــی داشــته کــه زنــگ خطــری در رابطــه بــا
کاهــش عملکــرد تولیــد مثلــی اســت  .از ایــن رو
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نیســت  1996 Alves et al .رونــد افزایشــی را در
رخــداد ســقط ناشــی از نئوســپورا در گلــه هــای

شــیری کانــاد در یــک دوره ســه ســاله گــزارش
کردنــد  .اگــر چــه هــدف ایــن پژوهــش بررســی
ارتبــاط بیــن رخــداد ســقط و تولیــد شــیر نبــود

 ،ولــی وجــود همبســتگی منفــی بیــن صفــات
تولیــدی و تولیــد مثلــی بــا توجــه بــه رونــد

افزایشــی تولیــد شــیر در ســال هــای اخیــر مــی

توانــد دلیــل احتمالــی رونــد افزایشــی ســقط باشــد

گاوهــای شــیری در طــول زمــان را افزایــش تولیــد

شــیر ناشــی از بهبــود ژنتیکــی  ،تغذیــه و مدیریــت

 2008..Rodriguez-Martinez et alو تاثیــر عامــل

هایــی ماننــد بیمــاری و یــا شــرایط محیطــی ماننــد

نــوع اقلیــم گــزارش کــرده انــد (De vries a
)2005,Risco

رخــداد ســقط  ،رونــدی مثبــت و معنــی داری نشــان

داد  ،نتایــج ایــن بررســی مــی توانــد در ارائــه
راهکارهــای مدیریتــی بــه ویــژه بــرای مدیریــت

تلقیــح و تولیــد مثــل بــا پیــش بینــی فصــل زایــش
در اقلیــم هــای مختلــف بــرای کاهــش میــزان
رخــداد ســقط اســتفاده شــود .

نتیجه گیری کلی
میــزان کلــی رخــداد ســقط و همینطــور میــزان

ســقط در ســطح گلــه هــا بــا توجــه بــه تعریــف های

مختلــف ســقط بــه طــور شــایان توجهــی متفــاوت
بــود  .انــدازه گلــه  ،نــوع اقلیــم  ،ســال و فصــل
زایــش و همیــن طــور اثــر متقابــل ســال × فصــل

زایــش و ســال زایــش × نــوع اقلیــم میــزان رخــداد

ســقط را تحــت تاثیــر قراردادنــد  .رخــداد ســقط در
گاوهــای نوبــت زایــش دوم بیشــتر از گاوهایــی بــود
کــه چنــد نوبــت زایــش کــرده بودنــد  .بــه طــور

کلــی رخــداد ســقط در اقلیــم معتــدل  ،فصــل بهــار
و در گلــه هــای بــا شــمار مولــد بیشــتر از  3000راس

بیشــترین بــود  .همچنیــن بــر پایــه یافتــه هــای
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افزایــش زیــان هــای ناشــی از ســقط دور از ذهــن

 .بررســی هــای پیشــین  ،علــت کاهــش بــاروری

ایــن بررســی  ،در بــازه زمانــی مــورد بررســی

28
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گلــه هــا بهبــود یافتــه و نســبت بــه کنتــرل ســازه

هــای مؤثــر بــر حــذف پیشــگیری و درمــان بیمــاری

جدول -1دسته بندی دالیل حذف گاو های هلشتاین ایران

Table1-grouping of culling reasons of Iranian Holstein cows

هــا اقــدام شــود .همچنیــن طراحــی برنامــه هــای

انتخــاب در گاوهــای شــیری بــر اســاس صفــات

تعریف

مربــوط بــه ســامتی ،بــاروری و ورم پســتان توصیــه
مــی شــود.

واژگان کلیــدی :طــول عمــر ،حــذف ،تابــع بقــاء،

گاوهــای هلشــتاین ایــران

مقدمه

definition
اختــاالت تولیــد مثلــی  ،ســخت زایــی  ،جفــت ماندگــی و

عــوارض پــس از زایمــان  ،عــدم بــاروری  ،ســقط مکــرر

Reproductive disorders,dystocia,retained placenta and

ورم پســتان مزمــن  ،ورم پســتان تحــت حــاد  ،ورم پســتان حــاد

کاهــش عمــر اقتصــادی و حــذف گاوهــا یــک
اســت ( دوهــوو و همــکاران)

defect

 .مهمتریــن هزینــه ای کــه فرآینــد حــذف بــه

یــک واحــد دامپــروری تعمیــل مــی کنــد ،خريــد
تلیســه هــای جایگزیــن اســت کــه پــس از هزینــه

هــای مربــوط بــه تغذيــه ،دوميــن عامــل پــر هزینــه
در گاوداری هــا محســوب مــی شــود (گروهــن و

همــکاران  .)۱۹۹۷در گلــه هــای گاو شــیری طــول

Chronic mastitis,sub acute mastitis.acute mastitis,udder

ســم قاطــری  ،نقایــص مربــوط بــه دســت و پــا  ،شکســتگی

دســت و پــا  ،لنگــش

Foot angle, Feet and legs defects, Fractured feet and

برگشتگی شیردان ،نفخ ،كتوز ،جسم خارجی

Displacement abomasum Bloat, Ketosis, Hard ware

برخــوردار اســت ،زیــرا ایــن صفــت ســود خالــص

-

توجهــی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .طــول عمــر

ناقــص الخلقــه ،لــب طوطــی ،حامــل ژن  BLADحامــل ژن DUMP

Horse

تعريــف مــی شــود (ولمــا و گروئــن ۱۹۹۹؛ ســوالم و
همــکاران  .)۲۰۰۵افزایــش طــول عمــر منجــر بــه
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بررسی سازه های مؤثر بر حذف و تعیین تابع توزيع
بقاء در گاوهای هلشتاین ایران

شــیری در بیشــتر گلــه هــا اســت .حــذف بــاالی

دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

از گاوهــای شــیری بــه مرحلــه بلــوغ جســمی

عليرضا شهدادی ،محمد مهدی شریعتی ،محمدرضا نصیری ،سعید زره داران و داوود علی ساقی

Email : min . shariati @ um . ac . ir

استادیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

کاهــش هزینــه هــای مرتبــط بــا پــرورش و خریــد

تلیســه هــای جایگزیــن در گلــه مــی شــود اون

رادن و ويگانــس  .)۱۹۹۰در حــال حاضــر طــول عمــر
روز بــه روز مــورد توجــه بیشــتری قــرار میگیــرد،

علــت ایــن توجــه ،افزایــش میــزان حــذف گاوهــای

گاوهــای شــیری ســبب مــی شــود تعــداد معــدودی

و تولیــد کامــل خــود برســند (مــک کولــوف و
دلورنــزو  .)۱۹۹۹تصمیــم گیــری بــرای حــذف یــک
گاو شــیری از گلــه ،بخشــی از مدیریــت گلــه اســت

کــه مــوارد بســیار متنوعــی را شــامل شــده و یکــی

چکیده

از پیچیــده تریــن تصمیمــات در عمليــات پــرورش

زمینــه مطالعاتــی :طــول عمــر تولیــدی و مانــدگاری گاوهــای شــیری در گلــه ،از مهمتریــن موضوعــات در پــرورش گاو شــیری مــی باشــد کــه اخيــرا

در بســیاری از گلــه هــای گاو شــیری ،آمــار حــذف

حــذف و ســازه هــای مؤثــر بــر آن و نیــز تعييــن تابــع توزيــع بقــاء اســتفاده شــد .روش کار :داده هــای  ۹۷۱۹۲۸رأس گاو هلشــتاین مربــوط بــه ۳۸۷۲

مشــکالت عــدم بــاروری و بیمــاری هــای توليــد

مــورد توجــه بیشــتری قــرار مــی گیــرد .هــدف :در ایــن مطالعــه ،از رکوردهــای طــول عمــر و حــذف گاوهــای هلشــتاین ایــران بــرای بررســی دالیــل

گلــه کــه توســط مركــز اصــاح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی کشــور طــی ســال هــای  ۱۳۷۰تــا  ۱۳۹۲جمــع 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

نشــان مــی دهــد کــه پــس از توليــد پاييــن شــير،

ناخالــص نــژادی ،نقــص تیــپ،
فری مارتین

Monster, Over shot, BLID carrier, DLIMIP carrier,

جرب یا کچلی ،کته زدگی ،قانقاریایی

Pneumonia, Pasteur losis, Tuberculosis, Brucellosis,
Johne’s disease, Foot and mouth disease, Flague,
Anthrax, Blacklee. Respiratory disease Cowpox, Mange

کمی تولید

Poor milk production

-
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نــرخ بــاالی حــذف در گلــه هــای کشــور ،بــه منظــور افزایــش طــول عمــر و بقــای گاوهــای هلشــتاین الزم اســت کــه شــرایط محیطــی و مدیریتــی

تولیــد مثلــی ،بیمــاری هــا ،آســیب هــای فیزیکــی،

Genetic diseases

بیماری های عفونی و انگلی

Infectious and Parasitic
disease

غیر اقتصادی بودن
Non-economic
نیاز مالی

Financial need
Old age

فروش گاوهای مازاد ،فروش گوساله های مازاد

داشــتند (  .)P> 01/0بــا افزایــش شــکم و ســن هنــگام اولیــن زایــش و بــا کاهــش تولیــد شــیر ،خطــر حــذف افزایــش یافــت .برآوردهــای بــه دســت

نــام دارد .در مقابــل ،حــذف گاو بــه داليل مشــكالت

بیماری های ژنتیکی

پیری

و مرحلــه شــیردهی اســت (گروهــن و همــکاران

هــا حــذف شــدند .همچنیــن  ۵۰و  ۷۰درصــد از گاوهــا بــه ترتیــب دارای طــول عمــر  ۲۰6۸و  ۲۹4۲روز بودنــد .نتیجــه گیــری نهایــی :بــا توجــه بــه

Physical injuries

Ixodiasis, Gangrenous

بیمــاری غیــر قابــل درمــان ،نقايــص ســایر قســمت هــای بــدن،

آمــده از تابــع توزيــع بقــای کاپــان  -میــر نشــان داد کــه تــا روز  ۱۳۰5از طــول عمــر حــدود  ۲۰درصــد از گاوهــای هلشــتاین مــورد بررســی از گلــه

صدمات فیزیکی

,)(Alopecia

Sales of suplus cows and claves

بــودن و یــا نیــاز مالــی دامــدار ،حــذف اختیــاری

بیماری های متابولیکی

Metabolic disorders

طاعــون ،شــاربن ،بیمــاری هــای تنفســی ،آبلــه

افــزار  SASنســخه  ۹٫۲و  Rبســته  survivalتجزيــه و تحليــل شــدند .نتایــج :نتایــج نشــان داد کــه ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی شــایع تریــن دلیــل

 .)۱۹۹۷حــذف گاو بــه دلیــل توليــد كــم ،مــازاد

Lameness

پنومونــی ،پاســتورلوژ ،ســل ،بروســلوز ،یــون ،تــب برفکــی،

هــا ،تولیــد شــیر پائيــن ،وضعیــت نامناســب تولیــد

حــذف گاوهــای هلشــتاین (  23 / 61درصــد) بــود .ســازه هــای مــورد بررســی در ایــن مطالعــه تأثيــر معنــی داری بــر خطــر حــذف گاوهــای هلشــتاین

لنگش

Freemartin

(كادار میدیــن و همــکاران  .)۲۰۰۳عواملــی کــه در

مثلــی ،در دســترس بــودن تلیســه هــای جایگزیــن

mastitis

,Heterogous, Type de feet

مثلــی علــت عمــده حــذف گاوهــا مــی باشــد
حــذف گاوهــا نقــش دارنــد شــامل ســن ،بیمــاری

ورم پستان

خونریــزی داخلــی ،اســهال گوســاله،
مسمومیت ،کوری چشم

Untreated disease, Other body parts defects. Intemal
,bleeding, calf diarrhea. Poisoning

Blindness

دام مازاد

Suplus animal

سایر عوامل

Other reasons

31
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لجســتيک و بــرای تعييــن تابــع توزيــع بقــاء از معادلــه کاپــان  -میــر اســتفاده شــد .داده هــا بــا اســتفاده از رویــه هــای  lifetestو  logisticنــرم

گاو شــیری اســت (مــک کولــو و دلورنــزو .)۱۹۹6

Reproductive disorders
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تولیــدی بــه صــورت فاصلــه زایمــان تــا عــذف گاو

ناهنجاری های تولید مثلی

legs, Lameness

عمــر تولیــدی و اقتصــادی دام هــا از اهمیــت باالیــی

واحدهــای پــرورش گاو شــیری را بــه میــزان قابــل

Culling reason

problems related to calving infertility,repeated abortion
 ،نقایــص مربــوط بــه پســتان

فرآینــد پــر هزینــه و پیچیــده در صنعــت دامپروری

علت حذف

مشــکالت حرکتــی و ورم پســتان حــذف غيــر

شــیر بــه عنــوان ســازه هــای موثــر بــر حــذف

را در نظــر بگیــرد  .از دالیــل معمــول سانســور از

و همــکاران .)۲۰۰۱تعقيقــات نشــان مــی دهــد کــه

گرفتنــد  .بــه ایــن منظــور بــرای تجزیــه و تحلیــل

مطالعــه اســت  .نــوع دیگــر سانســور سانســور از

اثــر متغیــر هــای مــورد بررســی بــر نســبت برتــری
 (OR = P ) oddsو خطــر حــذف گاوهــای
1− P
شــیری بــا اســتفاده از رویــه  logisticنــرم افــزار

قبــل از نقطــه شــروع اتنفــاق مــی افتــد  .ایــن نــوع

اختیــاری (اجبــاری) نامیــده مــی شــود (فاســت

درآمــد واحدهــای پــرورش گاو شــیری بــا کاهــش

ســطح حــذف غيــر اختیــاری افزایــش مــی یابــد
(شــورت و الولــور  .)۱۹۹۲بــا کاهــش عــذف غيــر
اختيــاري ،طــول عمــر تولیــدی گاوهــا افزایــش مــی

یابــد و ایــن امــر فرصتــی بــرای توســعه انــدازه گله
اســت و زمینــه حــذف اختیــاری بیشــتر را فراهــم

میکنــد (اولتناســو و همــکاران  .)۱۹۸۶شناســایی

مهمتریــن ســازه هــای مؤثــر بــر حــذف گاوهــای
هلشــتاین از گلــه ،عملكــرد مانــدگاری و طــول عمــر

اقتصــادی گاو و همچنیــن تابــع توزیــع بقــاء گاوهــا
مــی توانــد در تدویــن راهبردهــای اصــاح نــژادی
مناســب بــرای بهبــود مانــدگاری و طــول عمــر
تولیــدی گاوهــای هلشــتاین کشــور اســتفاده شــود.

بنابرایــن هــدف مطالعــه حاضــر بررســی ســازه
هــای مؤثــر بــر حــذف و تعييــن تابــع توزيــع بقــاء

( متغیــر هــای مســتقل ) مــورد بررســی قــرار

ســمت راســت  ،عــدم حــذف حیــوان قبــل از پایــان

داده هــا از رگرســیون لجســتیک اســتفاده گردیــد .

ســمت چــپ اســت  .در ایــن حالــت حــذف حیــوان

 SASنســخه  9/2محاســبه گردیــد .

مــدل رگرســیون لجســتیک مــورد اســتفاده بــه
قــرار زیــر بــود :

= Y1
a + b1x i 1 + b 2 x i 2 + b3 x i 3 + b 4 x i 4 + b5 x i 5 + e i

کــه در آن  Yخطــر حــذف ( متغیــر پاســخ ) a ،
عــرض از مبــداء  x i 1 ،اثــر فصــل زایــش x i 2 ،
اثــر ســن هنــگام اولیــن زایــش  x i 3 ،اثــر شــکم
زایــش  x i 4 ،اثــر مرحلــه شــیر دهــی  x i 5 ،اثــر
تولیــد شــیر  b5 ،...، b1 ،ضرایــب رگرســیون و e i

در گاوهــای هلشــتاین ایــران اســت.

اثــر باقــی مانــده مــی باشــد .

مواد و روش ها

در ایــن مطالعــه طــول عمــر بــر اســاس تعــدا روز

در ایــن مطالعــه ،از اطالعــات طــول عمــر و عــذف
 ۹۷۱4۲۸رأس گاو هلشــتاین مربــوط بــه ۲۸۷۲
گلــه کــه بیــن ســال هــای  ۱۳۷5تــا  ۱۳۹۲متولــد

شــده بودنــد ،اســتفاده شــد .جمعیــت مــورد
مطالعــه شــامل گاوهــای هلشــتاین کشــور بــود کــه

اطالعــات آنهــا توســط مركــز اصــاح نــژاد و بهبــود

تولیــدات دامــی کشــور جمــع آوری شــده بــود.
داده هــا ابتــدا بــرای صحــت تاریــخ هــای حــذف

بررســی و در صــورت مشــاهده رکوردهــای نادرســت
حــذف شــدند .داده هــای اولیــه بــا اســتفاده از نــرم

افــزار آمــاری  Rو نيــز نــرم افــزار  FoxProنســخه
 2 / 6بــا اعمــال محدودیــت هــای زیــر ویرایــش
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 )۱گاوهایــی کــه در تناقضــات آشــکار در تاریــخ

هــای تولــد ،زایــش و خشــکی بودنــد ،حــذف

شــدند.

 )۲ســن هنــگام اوليــن زایــش در محــدوده  ۲۰تــا

 4۰مــاه باشــد.

 )۳رکــورد گاوهایــی کــه باالتــر از  ۱۰شــکم زایــش
داشــتند ،حــذف گردیــد.

تقســیم شــدند جــدول  .1پــس از دســته بنــدی

کــه در نهایــت ایــن دالیــل بــه  12گــروه کلــی
علــل حــذف بــرای تعییــن فراوانــی آنهــا از نــرم

افــزار آمــاری Rبســته  Survivalاســتفاده شــد (

ترنــا .)2015

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

اســت  .همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود  ،برخــی
از حیوانــات در اولیــن روز پــس از تولــد  ،بــه علــت

مشــکالت مربــوط بــه زایــش مــادر یــا ســخت
زایــی از گلــه حــذف شــده انــد  ،بنابرایــن طــول

عمــر یــک بــرای آنهــا منظــور شــده اســت .رکــورد

گاوهایــی کــه تــا زمــان مطالعــه از گلــه حــذف
نشــده انــد سانســور شــده اســت در نظــر گرفتــه

شــدند و کــد سانســور صفــر بــه آنهــا تعلــق گرفــت

 .همچنیــن رکــورد حیوانــات حــذف شــده و دارای
کــد حــذف  ،سانســور نشــده ( کــد سانســور یــک

)در نظــر گرفتــه مــی شــوند ( بــه عبــارت دیگــر
ایــن نــوع رکــورد نشــان مــی دهــد کــه حیــوان بــه

هــر دلیــل حــذف شــده اســت )

هلشــتاین ایــران از برنامــه آمــاری  SASنســخه

 9/2رویــه  LIFETESTاســتفاده شــد  .تابــع توزیــع

بقــاء را مــی تــوان از طریــق فرمــول کاپــان میــر

محاســبه کــرد ( کاپــان و میــر :)1958

 nk − d k 


 nk 

∏ = ) S KM (t

در ایــن معادلــه

) kt ( k

) S KM (t

در زمــان نمایانگــر زمــان هــای حــذف گاو هــای

بــه ترتیــب از کوچکتریــن بــه بزرگتریــن  n kدر
معــرض خطــر و

dk

نتایج و بحث

تعــداد گاوهایــی کــه در زمــان

tحــذف ( تلــف) شــده انــد  ،اســت  .بــه

) S KM (t

بــرآورد حاصــل ضــرب یــا بــراورد کاپــان – میــر

تابــع بقــاء گفتــه مــی شــود  .مزیــت مهــم تابــع
بقــای کاپــان – میــر ایــن اســت کــه مــی توانــد
انــواع سانســور هــا بــه ویــژه سانســور از راســت

Mean

4567

1

945.65

518929

1633.23

هــای تولیــد مثلــی شــایع تریــن دلیــل حــذف گاو

3440

1

817.69

452499

1417.10

هــای هلشــتاین در گلــه هــای کشــور بــود ( 23/61
درصــد )  .هدلــی و همــکاران  2006گــزار ش کردنــد
کــه از کل گاوهــای حــذف یــا کشــتار شــده در

ایــاالت متحــده آمریــکا ،

و باروری26/5،درصــد بــه علــت ورم پســتان و

تولیــد مثلــی در ســایر مطالعــات نیــز شــایع تریــن

علــت حــذف در جوامــع مــورد مطالعــه را بــه خــود
اختصــاص داده اســت (انصــاری الری و همــکاران
۲۰۱۲؛ عزیــز زاده  :۲۰۱۱هــروی موســوی و همــکاران

 .)۲۰۰۷تیمــوری و همــکاران ( )۲۰۱۲بــا بررســی

علــل حــذف گاوهــای شــیری در گلــه هــای اســتان

تهــران ،مشــکالت تولیــد مثلــی را عامــل اصلــی

خطــی بیــن تعــداد روزهــای بــاز و میــزان حــذف
در گاوهــای هلشــتاین موجــب افزایــش  1/15برابــری
احتمــال حــذف شــده اســت .همچنیــن پینــدو و

همــکاران ( )۲۰۱۰حــدود دو میلیــون رکــورد مربــوط
بــه زایمــان هــای ســال هــای  ۲۰۰۱تــا  ۲۰۰۷را بــه
منظــور بررســی عملکــرد بــاروری در دوره تولیــد

مثلــی قبلــی و احتمــال مــرگ و یــا حــذف دام از
داد کــه بــا افزایــش تعــداد روزهــای بــاز احتمــال

حــذف تــا  ۹۰روز پــس از زایمــان بــه طــور معنــی
داری افزایــش یافتــه اســت .دابیــوک و همــکاران
( )۲۰۱۲نیــز گــزارش کردنــد کــه وقــوع تخمــک

ریــزی تــا روز  ۲۱شــیردهی و همچنیــن کــم بــودن

تعــداد روزهــای بــاز ،بــا احتمــال حــذف دام از گلــه
رابطــه منفــی دارد .در ایــن مطالعــه دوميــن عامــل

حــذف گاوهــا ،ورم پســتان و مشــکالت مربــوط بــه

پســتان بــود (  ۱۸ /۱۸درصــد) .هنگامــی کــه تولیــد

شــیر گاوهــا افزایــش مــی یابــد ،بــه مــوازات آن

Lifetime of

censored animals

(آبــه و همــکاران  .)۲۰۰۹ایــن مشــکالت منجــر بــه

( )۱۹۹۶گــزارش کــرد کــه  26/5درصــد حــذف

در مطالعــه حاضــر بــود ( 12/48درصــد) .عوامــل

مثلــی و ســامتی گاوهــا نيــز افزایــش پیــدا میکنــد

افزایــش مخــارج دامپزشــکی و تعمیــل زیــان هــای

بــاال رفتــن نــرخ حــذف گاوهــا مــی شــود .والتــون

عامــل اصلــی حــذف گاوهــای هلشــتاین کشــور

گاوهــای هلشــتاين آمريــکا بــه دلیــل ورم پســتان

مؤثــر در غیــر اقتصــادی بــودن نگهــداری و

جدول  -۳فراوانی علل حذف گاوهای هلشتاین ایران

Table - Frequency of culling reasons of Iranian Holstein cow’s
طول عمر (روز)
)Lifetimnet (d
1951.79±762.10
1937.56±836.56
1962.84±844.58

فراوانی (درصد)
Frequenc y

1666.71±678.69
1813.92±636.37

علت حذفی
Culling reason

23.61

ناهنجاری های تولید ملی
Reproductive disorders

18.18

ورم پستان
Mastitis

5.36

حــذف گاوهــای هلشــتاین معرفــی کردنــد .ســوالم
و همــکاران ( )۲۰۰۸گــزارش کردنــد کــه یــک رابطــه

سانسور شد(روز)

مشــکالت ورم پســتان ،ناهنجــاری هــای تولیــد

حــذف مشــابه نتایــج مدلــی و همــکاران ()۲۰۰۹

عــدم بــاروری ،ســقط مکــرر و ســایر اختــاالت

animals d

اقتصــادی بــه دامــدار مــی شــود و در نهایــت ســبب

حاصــل از ایــن مطالعــه بــه لحــاظ ترتيــب علــل

زایــی ،جفــت ماندگــی و عــوارض پــس از زایمــان،

Lifetime of cuilled

بــود .عامــل غيــر اقتصــادی بــودن گاو ،ســومین

22/4درصــد بــه علــت تولیــد کــم بودنــد .نتایــج

بــود .ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی ماننــد ســخت

حذف شده (روز)

طول عمر حيوانات

ایــران در جــدول  3ارائــه شــده اســت  .در بیــن
داده هــای بررســی شــده اختــاالت و ناهنجــاری

Parameter
طول عمر حيوانات

فراوانــی و درصــد علــل حــذف گاو هــای هلشــتاین

واحــد را ارزیابــی کردنــد .مشــاهدات آنهــا نشــان

مقــدار تابــع بقــاء

Number

گیــرد ( دور .)1997

وجــود دارد و تعــداد روزهــای بــاز بیــش از  ۱5۰روز

بــه منظــور تعییــن تابــع توزیــع بقــای گاو هــای

Maximum

Minimum

.S.D

تعداد

لنگش
Lameness

6.86

بیماری های متابولیکی
Metabolic disorders

0.07

صدمات فیزیکی
Physical injuries

1787.07±755.97

0.86

بیماری های ژنتیکی
Genetic diseases

1768.29±701.95

10.09

بیماری های عفونی و انگلی
Infectious and Parasitic disease

1795.57±770.51

12.48

غیر اقتصادی بودن
Non-economic

1841.46±824.89

7.02

نیاز مالی
Financial need

3088.83±1005.41

2.14

1727.27±707.12

8.85

پیری
Old age
دام مازاد
Suplus animal

4.45

سایر عوامل
Other reasons

1797.19±714.43
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در فایــل ثبــت اطالعــات گاوهــای شــیری کشــور

هلشــتاین کشــور در جــدول شــماره  2ارائــه شــده

حداكثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

پارامتر

فصلنامه گاوداران شماره پنجاه و یک بهار 97

گرديــد:

بررســی شــد  .خالصــه آمــاری طــول عمــر گاو هــای

Table :- Descriptive statistics of the studied traits

سانســور در اصــاح دام مــورد توجــه قــرار نمــی

26/7درصــد بــه علــت مشــکالت تولیــد مثلــی

از زمــان تولــد تــا حــذف یــا سانســور داده هــا

جدول  -۲خصوصیات آماری داده های مورد بررسی

پــرورش گاو شــیری مــی توانــد از یــک طــرف

فاصله تولد تا حذف دام

زایــش منجــر بــه افزایــش خطــر حــذف و کاهــش

ســطح مدیریــت تولیــد مثــل ،بهداشــت و تغذيــه

Interval between birth to culling

در ایــن دســته از گاوهــا علــت تأخیــر در اوليــن

عوامــل داخــل كلــه ماننــد ترکیــب نــژادی گلــه و
گلــه باشــد .هــر چــه ســطح مدیریــت گلــه بهتــر

باشــد ،بهــره وری عوامــل تولیــد بــاال رفتــه و تولیــد
اقتصــادی تــر خواهــد شــد .همچنیــن تغییــرات

قیمــت نهــاده هــا و محصــوالت تولیــدی ماننــد
شــیر نیــز از عوامــل مؤثــر بــر نميــر اقتصــادی
بــودن نگهــداری گاو مــی باشــد .بنابرایــن هنگامــی

کــه تعــادل قیمــت هــا بــه نفــع نهــاده هــا بــه
هــم مــی خــورد ،نــرخ حــذف گاوهــای شــیری بــه

علــت غيــر اقتصــادی بــودن بــاال مــی رود .در مقابل

ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی  ،ورم پســتان و
لنگــش در مطالعــه حاضــر تــا حــدودی یکســان

و بــه ترتیــب  1937/56 ،1951/97و  1962/84روز
محاســبه شــد  .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد

گاوهایــی کــه بــه ایــن دالیــل ( ناهنجــاری هــای
تولیــد مثلــی  ،ورم پســتان و لنگــش ) از گلــه هــا

حــذف شــدند ،در مقایســه بــا

تعــداد گاوهایــی کــه بــه دلیــل صدمــات و جرامــات

گاوهایــی کــه بــه دالیــل دیگــر حــذف شــدند

حــذف شــدند بســیار کــم بــود ،نــرخ حــذف بــرای

البتــه ســیگرز و همــکاران ( )۱۹۹۸گــزارش کردنــد

ترتیــب  0/07و 0/86درصــد محاســبه شــد.

بــه گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل مشــکالت

فیزیکــی و نیــز بیمــاری هــای ژنتیکــی از گلــه هــا

(بجــز عامــل پیــری) ســن باالتــری داشــته انــد.

ایــن عوامــل در طــی ســال هــای مــورد بررســی بــه

کــه گاوهــای حذفــی بــه دلیــل نابــاروری نســبت

بــا در نظــر گرفتــن دالیــل حــذف از قبيــل غيــر

اقتصــادی بــودن ،دام مــازاد و نیــاز مالــی دامــدار به
عنــوان علل حــذف اختیــاری و ســایر عوامــل حذف

شــامل ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی ،بیمــاری
هــا ،آســیب هــای فیزیکــی ،مشــکالت حرکتــی
(لنگــش) و ورم پســتان بــه عنــوان علــل حــذف

اجبــاری ،مشــاهده مــی شــود کــه  28/25درصــد
حذفهــای انجــام شــده اختیــاری و 71/65درصــد

حذفهــا نيــز خــارج از اختیــار دامــدار و بــه صــورت
اجبــاری بــوده اســت .بــه طــور کلــی هــر چــه

نســبت حــذف هــای اجبــاری کمتــر باشــد ،دامــدار

قــدرت انتخــاب بیشــتری دارد تــا گاوهــای بــر
تولیــد و ســالم تــر را در گلــه حفــظ کنــد ،بــا ایــن
عمــل ســطح توليــد گلــه افزایــش یافتــه و ارزش

ژنتیکــی گاوهــا نیــز بهبــود مــی یابــد .میانگیــن

طــول عمــر گاوهــای هلشــتاین حــذف شــده بــه
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داليــل مختلــف در جــدول  ۳نشــان داده شــده
اســت .بــر اســاس نتایــج  ،گاوهایــی کــه بــر اســاس
عامــل پیــری از گلــه هــا حــذف شــدند بــه طــور

معنــی داری دارای باالتریــن طــول عمــر (3088/83

روز ) نســبت بــه گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل
ســایر عوامــل بودنــد ( )05/0<pبــه طــور معمــول
گاوداران ســعی مــی کننــد گاوهــای بــا ارزش

ژنتیکــی بــاال بــرای تولیــد شــیر را علــی رغــم

بــاروری نامطلــوب در گلــه هــای خــود حفــظ کننــد
 ،ایــن امــر باعــث مــی شــود ســن گلــه و کاهــش

نــرخ جایگزینــی تلیســه هــا در گلــه مــی شــود .
از طــرف دیگــر گاوهــای حــذف شــده بــه دلیــل

بیمــاری هــای متابولیکــی ( برگشــتی شــیردان
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طــول عمــر ( 1666/71روز ) بودنــد .

 میانگیــن هــای دارای حــروف ،غیــر مشــابه بیانگراختــاف معنــی دار در ســطع  P: . / .۵مــی باشــند.

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

مــی شــوند .بــه ایــن دلیــل کــه گاوداران گاوهــای

بــا تولیــد پاییــن را حــذف مــی کننــد و در بلنــد

مــدت تنهــا گاوهــای نابــارور و پرتوليــد مــدت
بیشــتری در گلــه هــا باقــی مــی ماننــد .در مــورد
عوامــل ورم پســتان و لنگــش نیــز مــی تــوان بیــان

زایــش عمومــا مشــکالت تولیــد مثلــی و بــاروری

هينريچــر ( )۱۹۹۳پیشــنهاد نمــود کــه مناســب

تریــن ســن هنــگام اوليــن زایــش در تلیســه هــای
 ۲۳تــا  ۲۶مــاه باشــد .در گــزارش برخــی محققــان

جوانتــر بیشــتر بــود .نســيت  oddsگاوهــای حــذف

تولیــد بــا عملکــرد تولیــد مثلــی ضعیــف باشــد.

پيــر باشــد .نتایــج حاصــل بــا توجــه بــه افزایــش

ســازه هــای مــورد بررســی (فصــل زایــش ،ســن

بــاروری کــه یکــی از دالیــل اصلــی حــذف اجبــاری

شــیردهی و توليــد شــير) بــر خطــر حــذف گاوهــای

نمــی رســد.

نتایــج ،گاوهایــی کــه در فصــول گــرم ســال (بهــار

تأثيــر مرحلــه شــیردهی بــر خطــر حــذف گاوهــای

نتایــج موجــود در جــدول  4نشــان داد کــه اثــر

ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی و متعاقــب آن عــدم

هنــگام اولیــن زایــش ،شــکم زایــش ،مرحلــه

در گاوهــای شــیری اســت ،دور از انتظــار بــه نظــر

بــه دســت آمــد (جــدول  .)4نتایــج حاصــل از ایــن
مطالعــه ،بــا نتایــج دچــو و گودلینــگ ( ،)۲۰۰۸میلــر

و همــکاران ( ،)۲۰۰۸پینــدو و دی و ریــس ( )۲۰۱۰و
آلواســن و همــکاران ( )۲۰۱۲مطابقــت دارد ،ایــن

محققيــن گــزارش نمودنــد گاوهایــی کــه در مــاه
هــای گــرم زایمــان نمودنــد از بقــای کمتــری در گله

هــا برخــوردار بودنــد .تفــاوت هــای آب و هوایــی و
اقلیمــی در فصــول ســال بــر ســامتی گاو ،ســطح

توليــد شــير ،در دســترس بــودن خــوراک ،قیمــت

شــیر و در نهایــت ســود گلــه پــرورش گاو شــیری
تأثیــر گــذار اســت ،بنابرایــن مــی توانــد بــر خطــر
حــذف مؤثــر باشــد (هدلــی و همــکاران .)۲۰۰۹

در ایــن مطالعــه ،افزایــش ســن هنــگام اوليــن

P<0.01

شــده بــرای شــکمهای  ۱تــا  :بــه ترتیــب

لنگــش و یــا بــه دلیــل اثــر غيــر مســتقیم کاهــش

پائيــز و زمســتان بــه ترتیــب  0/82 ، 1/24و 0/81

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

زایــش ششــم و باالتــر در مقایســه بــا گاوهــای

واســطه وقــوع بیمــاری هــای مشــخص در گاوهــای

حــذف گاوهــای هلشــتاین در مــاه هــای تابســتان،

0.86
1.55

0.82
1.48

1.00
0.84
1.51

1
2
3

نحــوی کــه خطــر حــذف در گاوهــای بــا شــکم

یــک پاســخ بــه اثــر تضعیــف کننــده ورم پســتان و

باالتــری داشــتند( )01/0<pنســبت  oddsبــرای

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

P<0.01

حــذف بــا افزایــش زایــش هــا مــی باشــد*** بــه

دلیــل افزایــش خطــر حــذف ممكــن اســت بــه

و زمســتان بــه طــور معنــی داری خطــر حــذف

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

حــذف گاوهــای هلشــتاین مــورد بررســی قــرار

شــکم هــای باالتــری قــرار داشــتند .ایــن مــی تواند

گاوهــای زایمــان کــرده در فصــول ســرد (پائیــز

P<0.01

1.26
0.83
0.83

تأثيــر شــكم زایــش (دوره شــیردهی) نیــز بــر خطــر
گرفــت .نتایــج حاصــل حاکــی از افزایــش خطــر

هلشــتاین معنــی دار بــود ( )01/0<pنســبت odds

گاوهــای حــذف شــده بــرای اوايــل ،اواســط و اواخــر
دوره شــیردهی بــه ترتیــب  0/84 ، 1/00و  1/51دســت

آمــد (جــدول  .)4همانگونــه کــه مشــاهده مــی

شــود خطر حــذف گاوهــا در اواســط دوره شــیردهی
نســبت بــه اوایــل و اواخــر دوره شــیردهی کمتــر

مــی باشــد .حــذف در مرحلــه اول دوره شــیردهی
ممکــن اســت مربــوط بــه وارد شــدن اســترس زیــاد
در ایــن دوره هنــگام رســیدن بــه اوج تولیــد شــیر و

تعــادل منفــی انــرژی باشــد کــه متعاقــب آن بــروز
بیمــاری هــای متابولیکــی نظیــر کتــوز  ،برگشــتی

شــیردان  ،اســیدور  ،ورم پســتان و ســایر بیمــاری
هــا ممکــن اســت موجــب تشــدید حــذف شــوند .

بــر اســاس نتایــج در انتهــای دوره شــیردهی حــذف
بیشــتری صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان دهنــده

تصمیــم گیــری پــرورش دهنــدگان بــرای حــذف در
اواخــر دوره شــیردهی و مواجــه شــدن بــا مســائلی
نظیــر عــدم بــاروری اســت .

حد باال
Upper

1.21
0.80
0.79

خطــر حــذف و کاهــش طــول عمــر معنــی دار بــوده
.)۲۰۰۰

confidence interval
حد پائین
Lower

dd; Ratio

Levels

1.00
1.24
0.82
0.81

تأثيــر افزایــش ســن هنــگام اوليــن زایــش بــر

اســت (ولمــا و گروئــن  :۱۹۹۸ولمــا و همــکاران

نسبت برتری

سطوح

1
2
3
4

هلشــتاین بــرای رســیدن بــه حدکثــر بازدهــی بایــد

 .)4شــاهيد و همــکاران ( )۲۰۱۰بیــان کردنــد کــه

فاصله اطمینان ۹۵

P-value

بعــدی موجــب حــذف ســریع تــر مــی گــردد.

کــرد ،گاوهایــی کــه بــه ایــن دالیــل حذف شــدند در

و تابســتان) زایمــان کــرده بودنــد ،در مقایســه بــا

سطح معني داري

پائیــن اســت کــه ادامــه ایــن وضعیــت در دوردهــای

 1/77 ، 1/61 ، 1/47 ،1/29 ، 1/26 ، 1بــود (جــدول

شــیری معنــی دار بــود د ( )01/0<pبــر اســاس

Table +- Effect of factors affecting culling of Iranian Holstein cows

P<0.01
 )۱بهار )۲ ،تابستان )۳ .پائيز )4 ،زمستان.

Winter )-Fall4 -Summer3 )-Spring2 -1
بــا افزایــش ســطح تولیــد شــیر کاهــش معنــی داری

در خطــر حــذف گاو هــا مشــاهده گردیــد ()01/0<p

نســبت هــای  0/79 ، 0/91 ، 1/odds00و  0/67بــه
ترتیــب بــرای گاوهــای بــا تولیــد کمتــر از ،7000
 7000تــا  8000 ، 8000تــا  9000و بیشــتر از  9000کیلــو

گــرم شــیر در یــک دوره شــیردهی بــه دســت آمــد
( جــدول  . )4ایــن ننتایــج نشــان مــی دهــد کــه

گاوهــای پــر تولیــد  ،تولیــد شــیر عامــل تعییــن
کننــده ای بــرای حــذف اختیــاری گاوهــا نیســت .

نتایــج بــه دســت آمــده همچنیــن بــر تاثیــر تولیــد

شــیر در تصمیــم گیــری مدیــران در حفــظ گاوهــای

پــر تولیــد تاکیــد دارد  .پینــدو و همــکاران 2010
و شــاهید و همــکاران  2015نشــان دادنــد کــه بــا
کاهــش تولیــد شــیر خطــر حــذف گاو هــا افزایــش

مــی یابــد .

برآوردگــر کاپــان – میــر منحنــی بقــائ در شــکل
 1و نیــز جــدول  5نشــان داده شــده اســت  .الزم بــه

ذکــر اســت منحنــی بقــاء بــا اســتفاده از براوردگــر
کاپــان – میــر فرآینــد حــذف حیوانــات جمعیــت

مــورد مطالعــه را در طــول زمــان و بــه طــور مســتقل
از ســازه هــای موثــر بــر حــذف نشــان مــی دهــد .

بــر اســاس تابــع کاپــان – میــر تــا روز  1305از طول

عمــر حــدود  25درصــد از جمعیــت گاوهــای کشــور
حــذف شــده انــد  .میانــه تابــع بقــاء یعنــی زمانــی

کــه  50درصــد از جمعیــت گاوهــا حــذف مــی شــوند

 2068 ،روز بــود  .همچنیــن  75درصــد از گاوهــای
هلشــتاین ایــران در ایــن بررســی زمانــی از گلــه

هــا حــذف شــده انــد کــه طــول عمــر آنهــا 2942
روز بــوده اســت الزم بــه ذکــر اســت کــه منحنــی

بقــاء بــرای بــرآورد طــول عمــر مــورد انتظــار
افــراد مــورد بررســی ( دختــران گاوهــای نــر مــورد

ارزیابــی ) کاربــرد دارد  .ون آرندونــک  1985نشــان

داد کــه بــرای رســیدن بــه حداکثــر بازدهــی طــول
عمــر تولیــدی بهینــه بایــد  42/9مــاه بــوده و میزان

حــذف نیــز بایــد در حد مناســبی باشــد  .البتــه الزم
اســت کــه طــول عمــر بهینــه گاوهــای هلشــتاین
در کشــور بــا توجــه بــه پارامترهــای اقتصــادی و

شــرایط موجــود در کشــور بــرآورد شــود .

متغیر

Variable

فصل زایش

Calving season
سن هنگام اولین زایش
(مه)

Age at first calving
((m
شکم زایش
Parity

مرحله شیردهی

Lactation stage
تولید شیر (کیلوگرم)
Milk yield

دیگــر افــراد از بقــای مناســبی برخــوردار نیســتند.

حالــت دوم حالــت منعنــي بقــاء بــا شــیب تدریجــی
و آهســته بــوده کــه افــراد مــورد مطالعــه از بقــای

مناســبی برخــوردار هســتند .تابــع توزيــع بقــای بــه

دســت آمــده در ایــن مطالعــه ،رونــد نزولــی کاهــش
بقــاء بــا افزایــش ســن گاو را نشــان مــی دهــد .اگــر

یــک خــط فرضــی راســت بــر روی تابــع توزيــع
بقــاء رســم شــود ،در نقاطــی از ســن گاو کــه تابــع
زيــر خــط راســت قــرار مــی گیــرد ،نشــان دهنــده
کاهــش بیشــتر بقــاء و بــر عکــس در نقاطــی کــه

تابــع بــاالی خــط قــرار مــی گیــرد ،نشــانه کاهــش
کمتــر بقــاء اســت (وطــن خــواه و طالبــی.)۲۰۱۶ ،

بــه عبارتــی ،در مــاه هایــی کــه منعــی در زیــر خــط

مســتقیم بــرازش شــده قــرار دارد کاهــش بقــاء
بيشــتر از میانگیــن جمعیــت اســت .مــک گــووان و

فاصلــه اطمینــان بــرای چــارگ هــا بــه صــورت

همــکاران ( )۱۹۹۹گــزارش کردنــد کــه تعــادل منفی

دســت آمــده اســت

مــی توانــد دلیــل عمــده حــذف زودهنــگام گاوهــای

پیــش فــرض بــا اســتفاده از تبدیــل  LOGLOGبــه

was

quintiles

for

interval

Confidence

estimated from LOGLOG transformation as
default
تابــع توزيــع بقــای گاوهــای هلشــتاین ایــران در

شــکل  ۱نشــان داده شــده اســت .در حالــت کلــی،

شــكل تابــع توزیــع بقــاء در بیشــتر مــوارد بــه دو
حالــت در مــی آیــد .در حالــت اول منعنــي بقــاء

شــيب دار بــا شــیب تنــد مــی باشــد .در ایــن حالت
ميــزان بقــای مشــاهدات کــم اســت ،بــه عبــارت

انــرژی در گاوهــای جــوان نســبت بــه کارهــای بالــغ

جــوان باشــد .در مطالعــات ســیگرز و همــکاران
( ،)۱۹۹۸بريــكل و واتــس ( )۲۰۱۱و انصــاری الری و

همــکاران ( )۲۰۱۲بــر روی دالیــل حــذف گاوهــای

هلشــتاین اشــاره شــده اســت کــه بیشــتر گاوهــای
حــذف شــده از گلــه هــا ،در دوره هــای شــیردهی
اول تــا ســوم قــرار داشــتند .از روز  ۱۰۰۰طــول

عمــر رونــد کاهشــی بقــاء شــدت مــی گیــرد و در

نهایــت در روزهــای حــدود ۵۰۰؛ طــول عمــر ،میــران
مانــدگاری گاوهــا در گلــه هــا بــه صفــر مــی رســد.
تابــع توزیــع بقــای گاوهــای هلشــتاین بررســی
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 ،نفــخ  ،کتــوز و جســم خارجــی ) دارای کمتریــن

مربــوط بــه پســتان در ســنین پاییــن تــری حــذف

طــول عمــر گاوهــای هلشــتاین گرديــد (جــدول .)4
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طــول عمــر گاوهــای حــذف شــده بــه دالیــل

جدول  -۴اثر سازه های مؤثر بر حذف گاوهای هلشتاین ایران

جدول  -۵برآوردهای حاصل از تابع بقاء کاپالن  -میو

5- Estimates from Kaplan-Meier survival function Table
فاصله اطمینان ۹۵

حد باال
upper

confidence intervalt 95%

1315
2080
2962

برآورد (روز )

)Point estimate (d

حد پائین
Lower

1295
2056
2923

1305
2068
2942
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تــوان بــرای مانــدگاری گاوهــای هلشــتاین بــرازش

بــه منظــور افزایــش طــول عمــر و بقــای گاوهــای

داد ( شــکل  .)1ضریــب تابعیــت منفــی ()-0/0003

معادلــه خــط در ایــن تابــع نشــان مــی دهــد کــه
میــزان مانــدگاری گاوهــای هلشــتاین ایــران 0/0003
درصــد در روز کاهــش مــی یابــد  .ایــن عــدد نشــان

مــی دهــد کــه رونــد کاهــش زنــده مانــی گاوهــا در
گلــه هــای ایــران آهســته و کنــد اســت .

از نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن مطالعــه مــی توان

نتیجــه گیــری کــرد کــه مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر

دیگــر ،بــاال بــودن میــزان حــذف اجبــاری گاوهــا

تولیــد مثلــی و مشــکالت بــاروری اســت .از طــرف

نشــان مــی دهــد کــه دامــدار قــدرت انتخــاب و

حــذف اختیــاری دام هــا را از دســت داده و گاوهــا
بــه علــل مختلفــی کــه خــارج از اراده دامــدار

مــی باشــد گلــه را تــرک کــرده انــد .خطــر حــذف

گاوهــای هلشــتاین ایــران بــه طــور معنــی داری بــا
افزایــش ســن هنــگام اولیــن زایــش و شــکم زایــش

مدیریــت گلــه هــا بهبــود یافتــه و نســبت بــه
کنتــرل ســازه هــای مؤثــر بــر حــذف ،پیشــگیری و

درمــان بیمــاری هــا اقــدام شــود .بنابرایــن توصيــه

مــی شــود صفــات مربــوط بــه ســامتی ،بــاروری
و ورم پســتان در برنامــه هــای اصالحــی گاوهــای

هلشــتاین کشــور منجانــده شــود

سپاســگزاری از مســئولین محتــرم مركــز اصــاح
نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی کشــور بــه واســطه
در اختیــار قــرار دادن اطالعــات مــورد نیــاز ،کمــال

تشــکر و قدردانــی بــه عمــل مــی آیــد.
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هلشــتاین کشــور ،عــذف در اثــر ناهنجــاری هــای

G A V D A R A N

کوتــاه بــودن طــول عمــر و کاهــش بقــاء در کارهــای

هلشــتاین الزم اســت کــه شــرایط محیطــی و

25
50
75
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شــده در ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه یــک

و کاهــش ســطح توليــد شــير افزايــش يافــت.

خــط مســتقیم بــا ضریــب تعییــن  0/99را مــی

درصد

Percent

شــتر ویژگــی هــای خاصــی دارد کــه مهــم تریــن

و آناتومــی ویــژه خــود در مقابــل گرمــا مقابلــه

رفتــاری نســبت بــه محیــط تطابــق پیــدا نماینــد.

گوناگــون ،بــه ویــژه گرمــای شــدید تابســتان و

تعریــق ،شــکل ســلول هــای خونــی ،نــوع عملکرد

از دو مــاه زندگــی نمــوده و هیــچ عالئمــی از

آنهــا تحمــل شــرایط ســخت صحــرا و دماهــای

کمبــود آب و علوفــه اســت .ســاختار جســمانی

شــتر بــا دیگــر جانــوران اختــاف زیــادی دارد و
ایــن اختــاف باعــث شــده کــه شــتر در طــول
روزهــای ســال در صحــرا زندگــی کنــد و از بوتــه

هــا و درختچــه هــای گوناگــون صحرایــی و کویری

ماننــد بوتــه هــای شــور و خــاردار تغذیــه کنــد.
تنظیــم حــرارت بــدن فعالیــت فیزیولــوژی اســت
کــه بــرای حیــات جانــور ضــروری اســت و بــه

معنــی ثابــت مانــدن درجــه حــرارت بــدن در یک
حالــت یکنواخــت زمانــی مــی باشــد .تولیــد گرمــا
در بــدن بــه وســیله فعالیــت هــای متابوليکــی
صــورت مــی گیــرد و ایــن حــرارت متابولیکــی

بــرای نگــه داری بــدن و مــواردی مثــل تمریــن،
رشــد ،شــیرواری ،آبســتنی و تغذیــه مــورد نیــاز
اســت .عــاوه بــر کســب حــرارت از طریــق

متابولیســم ،حــرارت از راه محیــط نیــز کســب
مــی گــردد .ایــن حــرارت مــی توانــد از طریــق

تابــش خورشــید از راه همرفــت یــا هدایــت
زمانــی در وقتــی کــه دمــای هــوا باالتــر از دمــای

بــدن اســت ،بــه دســت آیــد .شــتر از جانورانــی

هموستازی بدن شتر در شرایط گرما
حمیدرضا فرزین (نویسنده مسئول) عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی  -شعبه شمال شرق کشور
اکبر ولی نژاد  :عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی  -شعبه شمال شرق کشور
سعید زیبایی  :عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی  -شعبه شمال شرق کشور
هادی فامیل قدکچی  :عضو هئیت علمی و محققین موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی  -شعبه شمال شرق کشور .

علــف و صحــرا ســازگار شــده و توانســته بــا تبادل

حرارتــی مناســب ،بــه خوبــی نســبت بــه آب و

هــوای گــرم و خشــک ،بــی آبــی و کــم غذایــی

مقاومــت نشــان دهــد ( .)Clatworthy, 1987چــه
بســا شــترها تــا  ۲۵درصــد وزن خــود آب بــدن
خــود ار از دســت بدهنــد در حالــی کــه اغلــب

پســتانداران دیگــر تنهــا قادرنــد تــا ســطح  ۱۲تــا
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 ۱۴درصــد دهیدراســیون بــدن را تحمــل کننــد

و ســپس در نتیجــه بهــم ریختگــی سیســتم
گــردش خــون ،مشــکل قلبــی بــرای آنهــا ایجــاد

چکیده:

شــود ()Nielsen,1966

شــتر ،نشــخوار کننــده ای بــا دســت و گــردن دراز ،یــک یــا دو کوهــان بــر پشــت و پــر طاقــت در برابــر کــم آبــی و دمــای بــاال اســت و بــه ویــژه بــرای

تشــریح ویژگــی هــای مربــوط بــه تحمــل
گرمــا در شــتر

بــار کشــی در بیابــان هــای خشــک و ســوزان دنیــا بــه کار مــی رود .تغییــر دمــای بــدن در طــول روز ،کــف نــرم پاهــا ،ابروهــا و مــژه هــای متراکــم،
مدفــوع خشــک ،ادرار غلیــظ ،پوشــش ضخیــم ،پاهــای بلنــد ،قابلیــت بســتن منخريــن هــا و وجــود پینــه زانــو و ســینه از جملــه قابلیــت شــتر بــرای
مقابلــه بــا گرمــا و شــرایط بیابانــی اســت.

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

مقدمه
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مغــرب ،خاورمیانــه و آســیای جنوبــی زندگــی مــی کننــد .شــتر بــا ســرعت  ۶۵کیلومتــر در ســاعت فواصــل کوتــاه را مــی پیمایــد و قــادر اســت بــا
ســرعت  ۴۰کیلومتــر مســافت زیــادی را طــی کنــد .وزن شــتر دو کوهــان بــه  ۳۰۰تــا  ۱۰۰۰کیلــو گــرم و شــتر تــک کوهــان بــه  ۳۰۰تــا  ۶۰۰کیلــو گــرم مــی
رســد .از صفــات منحصــر شــتر ایــن اســت کــه مــی توانــد در تابســتان بــه مــدت چندیــن روز بــدون آب و غــذا دوام آورد ،در حالــی کــه در زمســتان تــا
یــک هفتــه بــدون آب و غــذا ســپری مــی کنــد.

منحصــر شــتر در رابطــه بــا پوســت ،وزن و دمــای
بــدن از جملــه مــوارد فیزیولوژیکــی هســتند کــه

باعــث مــی شــوند کــه ایــن حیــوان بتوانــد در

برابــر گرمــا مقاومــت نشــان دهــد.

خصوصیــات آناتومیــک بــدن شــتر یکــی دیگــر

از عواملــی اســت کــه مــی توانــد باعــث تحمــل او

در گرمــای زیــاد باشــد .از جملــه ایــن خصوصیــات

مــی تــوان بــه خصوصیــات ظاهــری مختــص شــتر
مثــا منخريــن ،پوشــش شــتر ،وجــود کوهــان،
پاهــای بلنــد ،بالشــتک ضخیــم روی جنــاغ

ســینه ،ســطح کمــر ،شــکم  ،تکیــه گاههــا و کــف
پــای او اشــاره کــرد.

ویژگــی هــای فیزیولوژیکــی شــتر در مقابــل

گرمــا

شــتر مــی توانــد تــا مقــداری از آب را در اثــر

ســوخت و ســاز و اکسیداســیون مــواد غذایــی و

چربــی۔ هــای ذخیــره شــده در کوهــان خــود بــه
دســت آورد .هــم چنیــن رونــد دهیدراســیون در
شــتر بــه آهســتگی صــورت مــی گیــرد کــه بــه
علــت ترشــح مقــدار کــم ادرار و کاهــش تعریــق

اســت ()Nielsen,1966

تعریــق  :عــرق محلــول رقیقــی از کلرایــد ســدیم

در آب اســت کــه همــراه آن مقادیــری از یــون

پتاســیم ،ســایر الکترولیــت هــا و اســید الکتیکــی
وجــود دارد .عصــب دهــی غــدد عــرق توســط
رشــته هــای پــس گانگلیونــی بخــش ســینه ای

 -کمــری سیســتم حرکتــی احشــائی مــی باشــد.

شــروع تعریــق توســط پیــام های قســمت نشــری

ناحیــه لیمبیــک مغــز شــروع مــی شــود .در شــتر
غــدد آپوکریــن در تمــام قســمت هــای پوســت

فعالیــت تنفســی  :در اغلــب حيوانــات ضمــن

توزیــع شــده انــد ولــی عــدد اککریــن فقــط

حالــت نفــس نفــس زدن در آمــده و بــا دهــان بــاز

تعریــق اهمیــت بیشــتری از تبخیــر تنفســی دارد،

در گاو در راههــای ابتدایــی تنفســی افزایــش مــی

عــدم ایجــاد جریــان عــرق و یــا مرطــوب شــدن

افزایــش حجــم و تعــداد تنفــس ،تنفــس بــه

در نواحــی بــدون پشــم وجــود دارنــد ،در شــئر

صــورت مــی گیــرد مثــا میــزان تبخیــر تنفســی

لیکــن یکــی از خصوصیــات عــرق کــردن شــتر،

یابــد ( Schroter

آشــکار پشــم مــی باشــد .بــه همیــن دلیــل در

 .)and Baker, 1987 Robertshaw ,در حالــی

کــه حجــم و تعــداد تنفــس شــتر برخــاف ســایر

ابتــدا گمــان مــی شــد کــه شــتر عــرق نمــی
کنــد .ایــن خصوصیــت مزیــت بزرگــی بــرای شــتر

بــرای حفــظ آب بــدن محســوب مــی شــود .شــتر

جانــوران زمانــی کــه در برابــر گرمــای شــدید

بنــدرت عــرق مــی کنــد حتــی وقتــی دمــا بــه ۴۹

یابــد.

تبخیــر در ســطح پوســت و نــه در ســطح پوشــش

قــرار گیرنــد بــه طــور مشــخصی افزایــش نمــی

تطابــق بــا دمــای بــاال  :از مشــکالت پســتاندارانی

اســت کــه در نواحــی صحرائــی زندگــی مــی

کننــد و در معــرض گرمــای شــدید هســتند،

درجــه مــی رســد .تنهــا مقــداری عــرق بهصــورت
لیفــی (مــو) انجــام مــی شــود .بنابرایــن گرمــای

تبخیــر از گرمــای بــدن و نــه گرمــای محیطــی
گرفتــه مــی شــود (.Nielsen,1966

تنظیــم حــرارت بــدن اســت .در ایــن میــان

ســلول هــای خونــی  :یــک ســری ســازگاری

بــه یــک ســری خصوصیــات فیزیولوژیکــی و

دهــد بــه مــدت طوالنــی بــدون آب ســپری کننــد

مــوش کانگــورو و شــتر قادرنــد تــا بــا توجــه

فیزیولوژیکــی خــون بــه شــترها اجــازه مــی

39
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شــتر دو کوهانــه بومــی آســیای مرکــزی و خــاور دور و شــترهای تــک کوهــان کــه گســترش بیشــتری در جهــان دارنــد ،در شــاخ آفريقــا ،ســاحل،

شــتر قــادر اســت بــا ویژگــی هــای فیزیولوژیکی

کلیــه هــا و روده هــا ،دمــای مغــز و خصوصیــات

دهیدراســیون نشــان ندهــد .عــاوه بــر ایــن
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اســت کــه بــا محیــط هــای خشــک و بــی آب و

کننــد فعالیــت تنفســی ،تطابــق بــا دمــای بــاال،

شــیر بــدون آشــامیدن آب نــادر اســت تــا بیــش

برخــاف دیگــر پســتانداران ،گلبــول هــای قرمــز

بــه موجــودات آبــزی دارنــد .در حیوانــات خــون

در دوره از دســت دادن آب بــدن ،گلبــول هــای

و محیــط بــه وســیله مراکــز تنظیــم حرارتــی

شــتر مقــدار زیــادی آب مــی نوشــد ،گلبــول هــا

راه هــای کاهــش دمــای بــدن ،انتقــال همرفتــی

مقاومــت کننــد .شــاید یکــی از دالیــل توانائــی

مــی باشــد .در زمــان هیپرترمــی  ،گشــاد شــدن

یــک شــتر  ۶۰۰کیلویــی در عــرض  ۳دقیقــه ۲۰۰

طریــق ســه مکانیســم کاهــش فعالیــت اعصــاب

شــیر بیضــوی اســت و ایــن باعــث مــی شــود کــه

گــرم یــا هومئوتــرم ،تبــادل حرارتــی بیــن بــدن

قرمــز بــه راحتــی در خــون جریــان یابنــد و وقتی

در هیپوتاالمــوس صــورت مــی گیــرد .یکــی از

بــدون ترکیــدن در برابــر تغییــر فشــار اســمز

حــرارت از طریــق ازدیــاد جریــان خــون پوســتی

مصــرف آب توســط شــتر در یــک وعــده باشــد.

عــروق خونــی موجــب افزایــش جریــان خــون از

لیتــر آب مــی نوشــد ()Clatworthy, 1987

مســئول انقبــاض عــروق ،افزایــش فعالیــت
عصبــی ســمپاتیک و آزاد شــدن واســطه هــای

کلیــه هــا و روده هــا :کلیــه هــا و روده هــای

شــیمیایی از جملــه بــرادی کینیــن از غــدد عــرق

دارنــد .ادرار شــتر بــه صــورت مایعــی غلیــظ (بــا

پوســت و پشــم خــود از جملــه ضخامــت پوســت

راه مــی یابــد .از طرفــی مدفــوع آنهــا بــه قــدری

بــه دام افتــاده و بــه عنــوان ســدی در برابــر بــه

شــتر از نظــر بازجــذب آب کارایــی فوق العــاده ای

مــی گــردد .شــتر بــه جهــت خصوصیــات خــاص

غلظــت دو برابــر غلظــت آب دریــا) بــه بیــرون

موجــب مــی شــود تــا گرمــا در بیــن پشــم هــا

خشــک اســت کــه وقتــی اعــراب بــدوی مدفــوع

دســت آوردن گرمــا عمــل مــی کنــد .

تــازه شــتر را مــی ســوزانند نیــازی بــه خشــک
کــردن ،نــدارد

دمــای بــدن :شــتر قــادر اســت دمــای ســطحی

بــدن خــود را از حداقــل  ۵۲درجــه تــا حداکثــر

دمــای مغــز  :شــترها قــادر بــه مقاومــت در برابــر

 ۵۸درجــه سلســیوس افزایــش دهــد و هیــچ

تغییــرات موجــب مــرگ حیوانــات دیگــر مــی

بــه  ۵۸درجــه سلســیوس مــی رســد ،تعریــق

تغییــر دمــای بــدن و مصــرف آب هســتند .ایــن

تعریقــی انجــام ندهــد .فقــط وقتــی دمــای بــدن

شــود .دمــای بــدن در صبــح زود  ۳۴درجــه اســت

شــروع شــده و بــدن را خنــک مــی کنــد.

و بــه تدریــج افزایــش مــی یابــد و غــروب بــه ۴۰
درجــه مــی رســد و ســپس تــا نیمــه شــب ســرد

مــی شــود .حفــظ دمــای مغــز در محــدوده ثابــت

بــرای حیوانــات اهمیــت اساســی دارد .شــتر
یــک انــدام مغــزى خــاص بنــام «رت میرابیــل

وزن بــدن شــتر قــادر اســت تــا بــا کاهــش وزنــی

حــدود  ۳۰درصــد در فصــول گــرم و بــا آب کمــی

زنــده بمانــد .
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و جریــان معکــوس خــون را ایجــاد مــی کننــد تــا

در هنــگام تنفــس بینــی را بــه خوبــی از هــم بــاز

تنــش آن جلوگیــری کنــد .

ولــی هنــگام طوفــان شــن بینــی را مــی بنــدد .در

ســیاهرگ هــا دارد کــه در کنــار هــم قــرار گرفتــه

منخريــن شــتر دارای شــکاف طولــی اســت .شــتر

خــون ســرد بــه ســمت مغــز هدایــت شــود و از

کــرده و بیشــترین هــوا را وارد ریــه هــا می ســازد

بــازدم شــتر ،بخــار آب در منخريــن آنهــا بــه دام

تبــادل حــرارت پوســت  :تناســب حرارتــی بیــن

مــی افتــد و دوبــاره جــذب بــدن مــی شــود .بــه

آبــی بــدن حیــوان دارد .حیوانــات خشــکی زی

قابــل توجهــی رطوبــت آب موجــود در غــذا) مــی

مشــکالت تنظیمــی حرارتــی بیشــتری نســبت

بــدن را تأمیــن مــی کنــد.

موجــود زنــده و محیــط ،بســتگی بــه محتــوای

عــاوه شــتر در زمــان خــوردن علــف ســبز مقدار

بــه دلیــل محیــط پیچیــده ای کــه در آن هســتند

گیــرد و بــدون نیــاز بــه نوشــیدن آب ،نیــاز آب

آنهــا را در برابــر گرمــای شــدید تابــش شــن

هــای گــرم بیابــان محافظــت مــی کنــد .یــک

شــتر پشــم چیــده بــرای ایــن کــه دچــار گرمــای

شــدید نشــود بایــد  ۵۰درصــد بیشــتر عــرق
کنــد .در طــول تابســتان پوشــش شــتر روشــن

تــر مــی شــود نــا نــور را منعکــس ســاخته و از

آفتــاب ســوختگی آنهــا جلوگیــری کنــد.

کوهــان :انــدام منحصــر بفــرد شــتر که متشــکل

از چربــی و ماهیچــه اســت و فاقــد اســتخوان

مــی باشــد و در شــرایط فقــدان غــذا تــا مــدت
هــا منبــع غــذا محســوب مــی شــود .بــر خــاف

بــاور قدیمــی ،شــترها بــه طــور مســتقیم آب را
در کوهــان خــود ذخیــره نمــی کننــد .کوهــان

منبــع ذخیــره چربــی اســت .تمرکــز چربــی در

یــک نقطــه مثــل کوهــان ،اثــر عایــق چربــی را
در زیــر نقــاط پوســت بــدن کاهــش مــی دهــد

و بــه آنهــا کمــک مــی کنــد در شــرایط گــرم
بــه بقــای خــود ادامــه دهنــد .در متابولیســم
چربــی ،بــه ازای هــر گــرم ،بیــش از یــک گــرم
آب تولیــد مــی شــود .ایــن آب متابولیکــی بــه

مصــرف واقعــی بــدن مــی رســد .کوهــان محلــی

بــرای اندوختــن حــدود پنجــاه کیلــو گــرم چربی
بــا دو عمــل کــرد متفــاوت مــی باشــد .یکــی بــه

راســت مــی شــود.

باعــث مــی شــود تابــش مؤثــر خورشــید فقــط

بــه ســطح کــم باالیــی وی بتابــد .پوســت پشــمی

پاهــای بلنــد  :پاهــا بــه شــتر کمــک مــی

وی نیــز بخــش عمــده ای تابــش گرمــای ســوزان

بــه  ۷۰درجــه مــی رســد ،فاصلــه مناســبی

توانــد گرمایــی کــه خیلــی از حیوانــات دیگــر را

بالشــتک ضخیــم روی جنــاغ ســینه :در

شــکم  :شــکم شــتر خیلــی بــزرگ اســت و مــی

کنــد تــا از ســطح زمیــن کــه گاه دمــای آن

را خنثــی مــی کنــد .بــه ایــن ترتیــب شــتر مــی

بگیــرد.

مــی کنــد ،تحمــل کنــد.

برخــی شــترهای تــک کوهانــه عامــل

توانــد تــا  ۲۰۰لیتــر آب بنوشــد .عــاوه بــر آن

گــرم بیابانــی اســت .وقتــی حیــوان روی

آب خــوردن آنهــا را نیــز پــر مــی کنــد.

دیگــری بــرای دفــاع از حیــوان در شــرایط
زمیــن مــی خوابــد ایــن انــدام روی زمیــن

قــرار مــی گیــرد و از زیــر بــدن هــوا عبــور

مــی کنــد و موجــب خنکــی او میشــود

ســطح کمــر :کمــر شــتر باریــک اســت کــه

باعــث مــی شــود تابــش گــرم و ســوزان
نیــم روزی خورشــید ،فقــط بــه قســمت
کمــی از بــدن وی بــه طــور مؤثــر بتابــد.

مجراهــا و منابــع ذخیــره آب نیــز دارد .کــه هنــگام

تکیــه گاه هــای شــتر  :در حالــت نشســتن (یعنــی

زانوهــا ،آرنــج هــا ،و ســینه) از قشــر کلفــت

پوســت مــرده تشــکیل شــده اســت .ایــن قشــر،

باعــث مــی شــود عــاوه بــر ایــن کــه بــدن آن
زخــم نشــود ،گرمــا را خنثــی کنــد.

کــف پــا  :کــف پــای شــتر کلفــت و پهــن اســت

در شــرایط تابــش قبــل از نیمــروز یــا بعــد

و بــا یــک قشــر شــاخه ای مجهــز شــده و غیــر از

شــتر مجبــور باشــد در آفتــاب باشــد ،رو بــه

مــی کنــد ،باعــث مــی شــود یــا در مقابــل ماســه

از آن کــه خورشــید مایــل مــی تابــد ،اگــر

ایــن کــه از فــرو رفتــن آنهــا در شــن جلوگیــری

خورشــید و یــا پشــت بــه خورشــید زمیــن

هــای تیــز و گــرم نیــز محافظــت شــود ,

عنــوان عایــق گرمــا در پرتــو ســوزان خورشــید و

دیگــری اندوختــه ای از انــرژی و آب اســت .زمانی
کــه چربــی مــی ســوزد ،هیــدروژن آزاد مــی
گــردد کــه بــا اکســیژن موجــود در هــوا ترکیــب

شــده و تولیــد آب مــی نمایــد .بــه صورتــی کــه،

چیــزی حــدود  ۲۱لیتــر آب از  ۲۰کیلــو گــرم

چربــی حاصــل مــی شــود .ایــن فراینــد باعــث

ایجــاد گرمــای فراوانــی مــی گــردد ،ولــی نتیجــه
نهایــی آن در بــدن شــتر ایجــاد آب بــرای رفــع

تشــنگی  ،مخصوصــا در ســفر مــی باشــد کــه
ایــن امــر بخصــوص در شــتر بــه عنــوان حیوانــی
کــه در خشــکی فعالیــت مــی کنــد ،بســیار حائــز
اهمیــت اســت اگــر شــتر بــا فشــار زیــاد از چربی

کوهــان اســتفاده کنــد ،کوهــان چــروک خــورده

و بــه طرفیــن بــدن مــی افتــد ولــی بــه مــوازات
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» متشــکل از شــبکه پیچیــده ســرخرگ هــا و

خصوصیــات آناتومیــک بــدن شــتر منخريــن:

پوشــش شــتر :پشــم شــتر ضخیــم اســت و

مصــرف غــذا و اســتراحت دوبــاره صــاف و

گیــر مــی شــود کــه ایــن نیــز بــه نوبــه خــود

40

41

G A V D A R A N

G A V D A R A N

گـــفتمان آموزشـــــــــي

گـــفتمان آموزشـــــــــي
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کالس آموزشی تجزیه و تحلیل داده های صفات شیر

کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی گوسفند
در تاریخ  ۹۷.۲.۱۵به مدت  ۴روز
زیــر نظــر واحــد آموزشــی کمیتــه فنــی اتحادیــه و بــا همــکاری مرکــز
اصــاح نــژاد دام کشــور و مرکــز اصــاح نــژاد شــمال شــرق برگــزار
گردیــد .
زمان  15 :اردیبهشت 97

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  1397/۰۲/10ساعت  ۱۸الی ۲۰

در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار شد.
زمان  10 :اردیبهشت 97

مکان  :سالن اجتماعات
اتحادیه گاوداران

دالیل افزایش قیمت گوشت
گوسفندی به ۴۸هزارتومان

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور دام
ـر کردطــی حکمــی از ســوی وزیــر جهــاد کشــاورزی ،معــاون امــور تولیــدات دام ایــن
تغییـ

علــی اصغــر ملکــی در گفتگــو بــا خبرنــگار وزارتخانــه تغییــر کــرد بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،پــس از اســتیضاح محمــود

مهــر بــا بیــان اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم حجتــی ،ایــن نخســتتغییر در معاونتهــای وزارت جهــاد کشــاورزی اســت کــه آقــای وزیــر در راســتای
شــقه بــدون دنبــه در بــازار بــه  ۴۷تــا  ۴۸بهبــود وضعیــت بخــش کشــاورزی انجــام میدهــد.

هزارتومــان رســیده اســت ،دربــاره اینکــه حســن رکنــی پیــش از ایــن  5ســال بــه عنــوان معــاون امــور تولیــدات دامــی عهــدهدار مســئولیت در
آیــا تــک نرخــی شــدن ارز از ســوی دولــت .وزارت جهــاد کشــاورزی بــود

تاثیــری بــر قیمــت ایــن کاال طــی روزهــای
آینــده خواهــد داشــت ،گفــت :امیــدوار

هســتیم چنیــن اتفاقــی رخ دهــد امــا آنچــه
کــه بیشــتر در ایــن زمینــه تاثیــر دارد

خــروج دام از کشــور اســت.

مرتضــی رضایــی بــا حکــم وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان معــاون جدیــد امــور تولیــدات دامــی
.عهــدهدار ایــن مســئولیت شــد

.رضایی پیش از این رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بوده است

رســانی کــردم؛ چــرا کــه مــا مــاه مبــارک

رمضــان را نیــز پیــش رو داریــم و بایــد ایــن

مســاله را کنتــرل کنیــم تــا در آن ایــام

دچــار مشــکل نشــویم.

رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی دربــاره
اینکــه آیــا خــروج دام از کشــور بــه صــورت
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اســت؟ ،گفــت :قاچــاق کــه جــای خــود را
دارد امــا مــا شــنیده ایــم برخــی از ایــن

خــروج هــا مجــوز دارد.

و چالشهــای زیــادی بــرای برخــی از
کشــورها ایجــاد کــرده اســت .بــا ایــن

حــال اهمیــت صنعــت بــذر در خیلــی از
کشــورها همچــون ،کشــور مــا بــه خوبــی

درک نشــده اســت .بــرای درک بهتــر ایــن

بــود کــه نماینــدگان مجلــس در مــورد آن از وزیــر جهــاد کشــاورزی توضیــح خواســته و نســبت بــه آن

شناســایی شــده و رونــد تولیــد جهانــی

رفتــن بخــش زیــادی از مرغهــای تخمگــذار و همچنیــن افزایــش قیمــت تخممــرغ از جملــه مــواردی

وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد؛ امــروز؛ آخریــن
مهلــت ثبــت و درخواســت یارانــه صادراتــی محصــوالت
لبنــی
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی ،شــاهرخ شــجری در نامــه ای خطــاب بــه

روســای ســازمان هــای جهــاد کشــاورزی اســتان هــا و همچنیــن رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن کارفرمایــی
تولیدکننــدگان شیرخشــک صنعتــی اظهــار کرد:آخریــن فرصــت بارگــزاری اطالعــات ،ثبــت و درخواســت

مطالبــات یارانــه صــادر کننــدگان محصــوالت لبنــی مطابــق بــا دســتورالعمل اجرایــی ابالغــی شــماره
 ۱۱۱۹۷/۲۰مورخ ۹۵/۴/۲۸وزیــر جهــاد کشــاورزی روز چهارشــنبه مــورخ  ۱۳۹۷/۰۱/۲۲اســت.

وی خاطرنشــان کــرد کــه عــدم ثبــت اطالعــات و ارایــه در خواســت تــا تاریــخ یادشــده بــه منزلــه انصــراف
از دریافــت یارانــه مذکــور بــوده و وزارت جهــاد کشــاورزی مســئولیتی در قبــال آن نخواهــد داشــت.

هــم بــا افزایــش قیمــت گوشــت گوســفندی کــه بــه دنبــال بازنشســتگی خــود بــوده اســت اتفــاق افتــاده وگرنــه حجتــی قصــدی بــرای تغییــر در ایــن
معاونــت نداشــته اســت

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

صنعــت جهانــی بــذر اغلــب توســط چنــد شــرکت خــاص اداره میشــود و شــرکتهای غولپیکــر چندملیتــی ،بازیگــران اصلــی بــذر در دنیــا هســتند.

44

بــذر دنیــا تحــول چشــمگیری داشــته

بــه گــزارش فــارس ،در جلســه اســتیضاح وزیــر جهــاد کشــاورزی افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز و از بیــن

ملکــی تصریــح کــرد :اگــر بــه ایــن مســاله شــجری در ایــن نامــه درخواســت کــرده اســت تــا بــا قیــد فوریــت مراتــب بــه صــادر کننــدگان محصــوالت
رســیدگی نشــود طــی هفتــه آینــده بــاز لبنــی اطــاع رســانی شــود همچنیــن گفتــه مــی شــود کــه ایــن تغییــر بنــا بــه درخواســت حســن رکنــی
در بــازار مواجــه خواهیــم بــود

فــارس ،طــی ســه دهــه اخیــر صنعــت

بــر اســاس گزارشــهای ســال  ۲۰۱۶ارزش تجــاری بــذر در دنیــا برابــر بــا  ۴۸/۵میلیــارد دالر آمریــکا بــوده کــه از ایــن میــزان مبلــغ  ۲۷میلیــارد دالر

.بــه ۱۰شــرکت اول اختصــاص داشــت .بــر ایــن اســاس بیــش از  ۵۵درصــد صنعــت بــذر جهــان در اختیــار ۱۰شــرکت اول تولیــد بــذر قــرار دارد
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یــک درصــد از کل ارزش تجــاری زنجیــره کشــاورزی -غذایــی) امــا بــا توجــه بــه اینکــه بــذر پایــه زنجیــره کشــاورزی -غذایــی محســوب میشــود،

.لــذا ایــن نهــاده فناورانــه یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای امنیــت غذایــی اســت

.بــذر بررســی شــود

) (Agri-Food Chainوزن اقتصادی صنعت بذر در زنجیره کشاورزی -غذا
صنعــت جهانــی بــذر اغلــب توســط چنــد شــرکت خــاص اداره میشــود و شــرکتهای غولپیکــر چندملیتــی ،بازیگــران اصلــی بــذر در دنیــا هســتند .بــر

اســاس گزارشــهای ســال  ۲۰۱۶ارزش تجــاری بــذر در دنیــا برابــر بــا  ۴۸/۵میلیــارد دالر آمریــکا بــوده کــه از ایــن میــزان مبلــغ  ۲۷میلیــارد دالر بــه ۱۰شــرکت

اول اختصــاص داشــت .بــر ایــن اســاس بیــش از  ۵۵درصــد صنعــت بــذر جهــان در اختیــار ۱۰شــرکت اول تولیــد بــذر قــرار دارد .نمــودار( )۱میــزان فــروش

۱۰شــرکت اول بخشهــای مختلــف زنجیــره کشــاورزی -غذایــی شــامل بــذر ،ســموم کشــاورزی؛ فــرآوری غــذا؛ نوشــیدنی هــا و تنباکــو؛ توزیــع مــواد غذایــی
و دارو و ســامت را نشــان میدهــد .اگرچــه ســهم صنعــت بــذر نســبت بــه حوزههــای دیگــر کــم اســت (حــدود یــک درصــد از کل ارزش تجــاری زنجیــره

کشــاورزی -غذایــی) امــا بــا توجــه بــه اینکــه بــذر پایــه زنجیــره کشــاورزی -غذایــی محســوب میشــود ،لــذا ایــن نهــاده فناورانــه یکــی از مهمتریــن

مؤلفههــای امنیــت غذایــی اســت.

شرکتهای بذر غولپیکر و مبدأ
آنها
حــدود  ۷۵۰۰شــرکت بــذر در دنیــا
وجــود دارد کــه بــر اســاس فعالیتشــان

بــه ســه دســته تقســیم میشــوند؛

دســته اول ،شــرکتهایی کــه برگرفتــه از
صنایــع شــیمیایی هســتند .ایــن شــرکتها
بزرگتریــن شــرکتهای بــذر دنیــا بــوده کــه

دخالتهــای نابرابــر در اصــاح گیاهــان و

.فعالیتهــای بــذر دارنــد

دســته دوم ،شــرکتهای کوچــک و متوســط

بــذر کــه طــی چنــد دهــه گذشــته

توانســتهاند جــای خــود را در بیــن
.شــرکتهای بــزرگ حفــظ کننــد

دســته ســوم ،شــرکتهای بســیار کوچــک
کــه بــرای تولیــد بــذر محصــوالت محلــی تخصــص یافتهانــد؛ ایــن شــرکتها بــرای شــرکتهای بــزرگ تولیــد کننــده بــذر ذرت ،ســویا و ســبزیها جــذاب
DuPontآمریــکا): Monsanto ( ،نیســتند .بــر اســاس میــزان فــروش ســالیانه ،یــازده شــرکت اصلــی تولیــد بــذر دنیــا در ســال  ۲۰۱۶بــه ترتیــب شــامل
( Rijk Zwaanژاپــن)( Sakata ،دانمــارک)( Dif Trifoliun ،آلمــان)( Bayer ،آلمــان)( KWS ،فرانســه)( Dow ،فرانســه)( Limagrain ،ســوئیس)(Syngenta ،آمریــکا)،

).آلمــان -دانمــارک) هســتند (نمــودار( BASF (۲هلنــد) و
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نمــودار( )۱میــزان فــروش ۱۰شــرکت اول بخشهــای مختلــف زنجیــره کشــاورزی -غذایــی شــامل بــذر ،ســموم کشــاورزی؛ فــرآوری غــذا؛ نوشــیدنی

هــا و تنباکــو؛ توزیــع مــواد غذایــی و دارو و ســامت را نشــان میدهــد .اگرچــه ســهم صنعــت بــذر نســبت بــه حوزههــای دیگــر کــم اســت (حــدود

اصلــی تولیــد و تجــارت بــذر در دنیــا
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قاچــاق انجــام مــی شــود یــا قانونــی

بــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری

موضــوع ضــروری اســت ،ابتــدا ذینفعــان

وی اظهارداشــت :دیــروز بنــده بــا مســئوالن اعتــراض داشــتند
وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن زمینــه

صحبــت و ایــن مســاله را بــه آنــان اطــاع

بذرمحصــوالت کشــاورزی
در انحصــار شــرکتهای
چندملیتــی

در دهــه  ۱۹۹۰چنــد شــرکت مــواد شــیمیایی کــه آفتکــش
تولیــد میکردنــد ،بخــش تولیــد بــذر را راهانــدازی کــرده
و در ایــن بخــش ســرمایهگذاری کردنــد .یکــی از دالیــل
ســرمایهگذاری در بخــش بــذر انتظــار بازدهــی بهتــر بــود.
بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه هــای تحقیــق و توســعه و ثبــت
یــک آفتکــش جدیــد بســیار بیشــتر از تولیــد بــذر بــود لــذا
.ســرمایهگذاری بــرای تولیــد بــذر افزایــش یافــت
شــرکتهای معــروف بــه “شــش بــزرگ” ()The Big Sixپنــج
شــرکت ( Monsantoآمریــکا)( DuPont ،آمریــکا)Syngenta ،
(ســوئیس)( Dow ،آمریــکا) و ( Bayerآلمــان) بــه همــراه
شــرکت ( BASFآلمــان) ( کــه در حــال حاضــر روی تولیــد بــذر
ســرمایهگذاری میکنــد) معــروف بــه گــروه The Big Six
«شــش شــرکت بــزرگ» بزرگتریــن شــرکتهای تجــاری در زمینــه
تولیــد ســموم و بــذور کشــاورزی هســتند (نمــودار.)۳

یکــی از عوامــل گرانــی دالر دولتی برای خوراک دام و طیور دادهایم؛ تجار بهانه نیاورند
ـودجویی مدیــرکل دفتــر تنظیــم بــازار وزارت کشــاورزی گفــت :میــزان دقیــق پرداخــت دالر دولتــی بــرای واردات
ـت سـ
ـرغ و گوشـ
مـ
خــوراک دام و طیــور و شــرکتهای واردکننــده کاال مشــخص اســت؛ بنابرایــن هیــچ بهانــهای بــرای
ـت
ـار اسـ
ـی تجـ
برخـ
افزایــش قیمــت یــا کمبــود قابــل پذیــرش نیســت و واردات نهادههــا بــه انــدازه کافــی انجــام شــده
برگــزار شــد و آنالیــز قیمــت ایــن کاالهــای

نهادههــای اساســی مــورد نیــاز تولیــد بــرای گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز بــا افزایــش قیمــت مواجــه

بــا حضــور مســئوالن دســتگاههای نظارتــی
اساســی (خــوراک دام و طیــور) و مصادیــق

بخــش عمــده فــروش خــودDuPontو  Monsantoشــرکتهای
را بــه تولیــد بــذر اختصــاص دادهانــد ،در حالــی کــه شــرکتهای
وSyngenta ،Bayer ،Dow

دســتگاههای نظارتــی نیــز بــر اســاس قانــون

عمدت ـ ًا آفتکشهــا را بــه فــروش میرســانند .برخــی از ایــن شــرکتهای عضــو «شــش شــرکت بــزرگ» در بخشهــای مختلــف صنایــع شــیمیایی غیــر از بخــش BASF
.کشــاورزی ماننــد دارو و بخــش مــواد شــیمی پایــه فعالیــت میکننــد .بنابرایــن ،تعــدادی از شــرکتهای اصلــی بــذر فعالیتهــای غیــر از بــذر دارنــد

نیــز بایــد در ایــن زمینــه مشــارکت و کمــک

آن را نیــز اعــام کردهایــم کــه مســلما

ترند شرکتهای تولید بذر

همانطــور کــه در نمــودار ( )۴مشــاهده میشــود ترنــد  ۵شــرکت اول تولیــد بــذر طــی  ۲۰ســال اخیــر بــه صــورت معنــی دار افزایــش یافتــه اســت .افزایــش قابــل توجــه
ترنــد  ۵شــرکت اول تولیــد بــذر از ســال  ۲۰۰۰بــوده کــه مربــوط بــه تولیــد بــذور  GMاســت.
در حــدود دو دهــه پیــش اولیــن نســلهای بــذور  GMتوســط شــرکتهای غولپیکــر بــذر تولیــد شــدند و بهمــرور طــی یــک دهــه خــود را در صنعــت بــذر دنیــا جــا
انداختنــد بهطــوری کــه امــروزه  ۳۰درصــد از صنعــت تجــارت جهانــی بــذر بــه بــذور  GMاختصــاص دارد .همچنیــن ،افزایــش بــا شــیب زیــاد ،ترنــد  ۵شــرکت بــزرگ
بــذر در ســال  ،۲۰۱۶ناشــی از ادغــام شــرکتها بــا یکدیگــر اســت.
در ســالهای  ۲۰۱۵تــا  ۲۰۱۷اغلــب شــرکتهای غولپیکــر بــذر بــه منظــور تســلط بیشــتر بــر بــازار جهانــی بــذر ادغــام شــدند .در ســال  ۲۰۱۵شــرکتهای  Dowو
 DuPont-Pioneerباهــم ترکیــب شــدند .در ســال  ۲۰۱۶شــرکت چینــی  ChemChinaکــه یــک شــرکت مــواد شــیمیایی اســت شــرکت  Syngentaرا بــا مبلــغ ۴۳
میلیــارد دالر خریــد .همچنیــن ،در ســال  ۲۰۱۶شــرکت  Bayerآلمــان شــرکت  Monsantoرا بــا مبلــغ  ۶۶میلیــارد دالر خریــداری کــرد .بــا توجــه بــه چنــد ملیتــی بــودن
ایــن شــرکتها برخــی معامــات بیــن شــرکتهای فــوق همچنــان در حــال انجــام اســت .بنابرایــن ،از ســال  ۲۰۱۷بــه بعــد چهــار گــروه بــزرگ ( )The Big Fourشــکل گرفــت
کــه در حــال حاضــر بیــش از  ۴۰درصــد تجــارت جهانــی بــذر را در اختیــار دارنــد (نمــودار .)۴

جمعبندی
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بخــش عمــده صنعــت تولیــد و تجــارت جهانــی بــذر در اختیــار تعــداد محــدودی شــرکت چندملیتــی اســت .ایــن شــرکتها همــواره بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود از
تجــارت جهانــی بــذر هســتند و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده میکننــد.
شــرکتهای فــوق بــا جم ـعآوری بذرهــای بومــی مناطــق مختلــف دنیــا ،اقــدام بــه اصــاح و تولیــد تجــاری بذرهایــی بــا عملکــرد بــاال میکننــد .برخــی از ارقــام تولیــد
شــده ایــن شــرکتها آفتکــش یــا ســوم مخصوصــی نیــاز دارد کــه خــود شــرکت ســم مــورد نظــر را نیــز تولیــد میکنــد .ایــن شــرکتها عــاوه بــر کســب درآمــد کالن

کننــد ،چراکــه یکــی از عوامــل گرانــی

گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز ســودجویی

برخــی واردکننــدگان و تاجــران نهادههــای
تولیــد اســت.

خــوراک دام و طیــور خبــر میدهنــد.

علــی اکبــر مهرفــرد ،معــاون توســعه بازرگانــی و صنایــع وزیــر جهــاد کشــاورزی از واردات حــدود دو

میلیــون تنــی کاالهــای اساســی مــورد نیــاز بــرای تولیــد گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز بــا دالر ۳۸۰۰

تومانــی در هفتههــای گذشــته بــه ایســنا خبــر داده و گفتــه بــود کــه بــه زودی بــازار ایــن محصــوالت
پروتئینــی آرام مــی شــود ،امــا دســتگاههای نظارتــی بایــد دقــت بیشــتری روی بــازار داشــته باشــند و

بــا گرانفروشــان و متخلفــان در ایــن زمینــه برخــورد کننــد.

مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی ،تامیــن،
وزارت کشــاورزی ادامــه داد :آمــار دقیــق

کاالهــای اساســی ماننــد نهادههــای اساســی مــورد نیــاز بــرای تولیــد گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز

توزیــع ،تنظیــم بــازار و ذخایــر راهبــردی
پرداخــت ارز از نظــر میــزان تخصیــص و محل

تخصیــص (شــرکت واردکننــده کاال) مشــخص
اســت .بــر ایــن اســاس نیــز آمــار همــه

دریافــت کننــدگان ارز دولتــی و مابهالتفــاوت
در نظــر گرفتــه شــده بــرای واردات خــوراک
دام و طیــور بــه دســتگاه نظارتــی ارســال

افزایــش قیمــت آن یــا کمبــود قابــل پذیــرش
نیســت ،چراکــه انــواع دانههــای روغنــی،
ذرت ،کنجالــه ســویا و … بــه انــدازه کافــی
در کشــور وجــود دارد و تعــداد واردکننــدگان

نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت.

بصیــری تاکیــد کــرد :هیــچ مشــکلی از نظــر

موجــودی خــوراک دام و طیــور در کشــور

وجــود نــدارد ،چــرا کــه بــه انــدازه کافــی
ایــن محصــوالت بــه کشــور وارد شــده و در

اســتانهای مختلــف وجــود دارد .شــاید

افزایــش دســتمزد کارگــران یــا دیگــر

G A V D A R A N

پارامترهــای تولیــد گوشــت مــرغ و گوشــت

قرمــز قــدری نســبت بــه ســال گذشــته
تغییــر کــرده باشــد امــا افزایــش قیمــت

محصــوالت پروتئینــی معمــوال بــه بــاال بــودن

قیمــت نهادههــای تولیــد و خــوراک دام
نمودار -۴ادغام شرکتهای تولید بذر و ایجاد گروه موسوم به The Big Four

تومانــی (بــا توجــه بــه دالر مبادلــه ای ســابق  ۳۷۰۰تومانــی) بــرای واردات محصــوالت اساســی از جملــه

بــه گفتــه وی ،طبــق مصوبــه دولــت و سیاســت گــذاری جدیــد در زمینــه بــازار ارز مقــرر شــده دالر

شــده اســت؛ بنابرایــن هیــچ بهان ـهای بــرای

ادغام شرکتهای تولید بذر

شــدهاند کــه مرغــداران و دامــداران دلیــل آن را افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت اساســی (خــوراک دام

و طیــور) عنــوان میکننــد .البتــه مســئوالن از تخصیــص دالر  ۴۲۰۰تومانــی و پرداخــت مابهالتفــاوت ۴۰۰

طیــور برمیگــردد کــه برخــی واردکننــدگان
از ایــن شــرایط ســوء اســتفاده میکننــد

 ۴۲۰۰تومانــی بــه تولیدکننــدگان واردکننــدگان و همــ ه نیازمنــدان بــه ارز داده شــود و بــرای واردات

مابــه التفــاوت  ۴۰۰تومانــی نیــز بــه واردکننــدگان اختصــاص داده شــود تــا ارز مــورد نیــاز آنهــا بــه نــرخ
 ۳۸۰۰تومــان برســد .بــا وجــود تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده بــرای واردات ایــن محصــوالت ،هنــوز

اتفــاق خاصــی نیفتــاد و مرغــداران و دامــداران بــر ایــن مســئله تاکیــد دارنــد کــه قیمــت نهادههــای
اساســی مــورد نیــاز تولیدشــان همچنــان بــا نــرخ ارز غیردولتــی بــه دستشــان میرســد و اتفاقــی در

بــازار خــوراک دام و طیــور نیفتــاده اســت .البتــه تولیدکننــدگان ایــن محصــوالت پروتئینــی معتقدنــد
شــاید تاجــران درســت میگوینــد و هنــوز بــه آنهــا دالر  ۴۲۰۰تومانــی و مابهالتفــاوت  ۴۰۰تومانــی داده
نشــده اســت.

مســعود بصیــری -مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی ،تامیــن ،توزیــع ،تنظیــم بــازار و ذخایــر راهبــردی وزارت
کشــاورزی -در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت کــه بارهــا از ســوی دســتگاههای متولــی و نظارتــی ماننــد

بانــک مرکــزی اعــام شــده کــه ارز مــورد نیــاز یعنــی همــان دالر  ۴۲۰۰تومانــی و مابهالتفــاوت ۴۰۰
تومانــی بــه واردات محصــوالت اساســی پیــش بینــی شــده از جملــه خــوراک دام و طیــور داده شــده و

تاجــران آن را دریافــت کردهانــد.

کشــتارگاه ســنتی دام شــاندیز مــورد بازدیــد رییــس اداره نظــارت
دامپزشــکی اســتان قــرار گرفــت
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی طرقبــه شــاندیز ،دکتــر غالمحســین صاحبــی  ،رییــس اداره
نظــارت اداره کل دامپزشــکی اســتان  ،از واحد کشــتارگاه ســنتی دام شــاندیز در ایــن شهرســتان بازدید نمود .
رییس شــبکه دامپزشــکی طرقبه – شــاندیز گفت  :این شهرســتان واجد دو کشــتارگاه ســنتی دام در شهرهای
طرقبــه و شــاندیز بــوده کــه نظــارت ناظریــن بهداشــتی و شــرعی بــه جهــت تولیــد فــرآورده هــای ســالم و
حــال در ایــن کشــتارگاه هــا با حضــور نیــروی دامپزشــکی و روحانی مســتقر در کشــتارگاه صورت مــی گیرد.
دکتــر هــادی شایســته تصریــح کــرد :در همیــن راســتا  ،دکتــر غالمحســین صاحبــی رئیــس اداره نظــارت
 ،بــه اتفــاق دکتــر حســین حســابی کارشــناس نظــارت بــر کشــتارگاه هــای اســتان از بخــش هــای
مختلــف کشــتارگاه شــاندیز اعــم از ســالن کشــتار -ســالن آالیــش – ســردخانه هــا و … بازدیــد نمــوده
راهنمایــی هــای الزم را جهــت ارائــه خدمــات بهتــر و تولیــد گوشــت ســالم و بهداشــتی ارائــه نمودنــد.
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 کشــتارگاه دام بحــث و تبــادل نظــر صــورت پذیرفــت .
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از محــل فــروش بــذر و ســموم شــیمیایی ،آســیبهای انســانی و زیســت
محیطــی زیــادی در کشــورهای وارد کننــده بــذر ،بــر جــای میگذارنــد.
تولیــد رقــم ســویا بــا عملکــرد بــاال و مقــاوم بــه علفکــش رانــداپ
توســط شــرکت مونســانتو یــک مثــال از ایــن ادعــا اســت.
در حالــی کــه طبــق گزارشــهای آژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان
( )International Agency for Research on Cancerمصــرف ســم
رانــداپ ،ســرطانزا اســت ،ولــی ایــن شــرکت بــه بهانــه دســتیابی
کشــاورز بــه عملکــرد بــاال بــذر و ســم رانــداپ تولیــدی خــود را بــه
فــروش رســانده و عــاوه بــر کســب ســود کالن تهدیدهــای زیســتی
در کشــورهای هــدف برجــای میگــذارد .یکــی دیگــر از ابزارهــای
ســلطه شــرکتهای چندملیتــی بــر تجــارت جهانــی بــذر ،کنوانســیون
بینالمللــی حمایــت از ارقــام جدیــد گیاهــی ( )UPOVاســت.
ایــن کنوانســیون در ســال  ۱۹۶۱تصویــب و در ســالهای  ۱۹۷۸و ۱۹۹۱
دچــار تغییــرات شــد .اهــداف اصلــی کنوانســیون اعمــال محدودیتهایــی
بــرای بــذر خــود مصرفــی در مناطــق مختلــف دنیــا ،از بیــن بــردن
گونههــای بومــی کشــورها بــه بهانــه نداشــتن اســتانداردهای الزم بــرای
تولیــد ،افزایــش هزینههــای واردکننــدگان بــذر و وابســته ســازی بیــش
از پیــش کشــورها بــرای تأمیــن بــذر مــورد نیازشــان اســت.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اهمیــت صنعــت بــذر در زنجیــره غذایــی-
کشــاورزی ضــروری اســت عــاوه بــر حمایــت از شــرکتهای دانــش
بنیــان ایــن بخــش جهــت بــازار رســانی دســتاوردهای تحقیقاتــی خــود،
آثــار ثانویــه مصــرف هــر یــک از بــذور  GMو ســموم شــیمیایی بــر
ط زیســت بــه دقــت مــورد بررســی قرارگیــرد
ســامت جامعــه و محیــ 
و در صــورت مشــاهده عــدم ســامت ،از واردات و مصــرف در کشــور
جلوگیــری کــرد.

بــا متخلفــان برخــورد خواهنــد کــرد و مــردم

بــه گــزارش ایســنا ،طــی ماههــای اخیــر و در پــی نوســانات بــازار ارز ،برخــی محصــوالت اساســی ماننــد
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وی افــزود :طــی روزهــای گذشــته جلس ـهای

اســت.

اعطای تسهیالت ارزانقیمت کشاورزی با اقساط بلندمدت

اســماعیل نجــار در گفتگــو بــا مهــر ،ضمــن اشــاره بــه خســارات وســیع ســرمازدگی در ســطح کشــور بیــان کــرد :پــس از دریافــت گــزارش از بــروز

دولتــی بــرای تنظیــم
بــازار

شــدند و تــا امــروز در حــال بــرآورد خســارات هســتند.

اینکــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام از روز چهارشــنبه

رئیــس مدیریــت بحــران کشــور بابیــان اینکــه دولــت ســاالنه یــک هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومــان بــه صنــدوق بیمــه توســعه کشــاورزی کمــک میکنــد،

گفــت :تســهیالت ارزانقیمــت کشــاورزی بــا اقســاط بلندمــدت ارائــه میشــود.

ســرمازدگی بهخصــوص در واپســین روزهــای فرودیــن مــاه ،۹۷بالفاصلــه کارشناســان جهــاد کشــاورزی بــرای بــرآورد خســارات بــه ســطح کشــور اعــزام
وی افــزود :بــا پایــان بررســی عوامــل جهــاد کشــاورزی میتــوان بــه نحــو مشــخصتری دربــاره میــزان خســارات ســرمازدگی در ســطح کشــور اظهارنظــر
کــرد امــا تــا آن موقــع بایــد گفــت مــا امیدواریــم بـهزودی پیشــنهادهایی را بــرای کاهــش آالم کشــاورزان بــه دولــت و مجلــس ارائــه کنیــم تــا ایــن دو قوه

نیــز تمهیــدات و اعتبــارات خوبــی را در حــوزه خســارات ســرمازدگی اختصــاص دهند.

خسارات گسترده سرمازدگی در  ۲۲استان کشور

معــاون وزیــر کشــور گفــت :امــروز  ۲۲اســتان خســارات ســنگین بخــش کشــاورزی در مقولــه ســرمازدگی را متحمــل شــدهاند کــه ســمنان نیــز یکــی از
همیــن اســتانها محســوب میشــود امــا بحــث عمــده در مقابلــه بــا پدیــده ســرمازدگی ،حرکــت بــه ســمت توســعه بیمــه کشــاورزی اســت تــا شــاهد
چنیــن مشــکالتی نباشــیم.

نجــار تأکیــد کــرد :صنــدوق توســعه بیمــه کشــاورزی اقدامــات مناســبی را بــرای پوش ـشهای بیم ـهای کشــاورزان در پدیدههایــی ماننــد خشکســالی

و ســرمازدگی طــی ســالهای اخیــر بــه کار بســته کــه امــروز شــاهد بــرکات آن هســتیم و از ســوی دیگــر دولــت بــه ایــن صنــدوق ســاالنه یــک هــزار و
 ۳۰۰میلیــارد تومــان کمــک میکنــد تــا بتوانــد در ارائــه خدمــات بیمـهای بــه بهــره بــردان بخــش کشــاورزی عملکــرد بهتــری داشــته باشــد.

وی افــزود :صنــدوق بیمــه کشــاورزی دارای مزیتهــای متفاوتــی اســت کــه یکــی از آنهــا تفــاوت  ۱۰درصــدی آنچــه کشــاورزان پرداخــت کــرده بــا
آنچــه غرامــت ســرمازدگی دریافــت میکننــد ،محســوب میشــود کــه البتــه بایــد تــاش شــود تــا شــرایط ایــن صنــدوق نیــز روزب ـهروز بهتــر شــود.

ارائه تسهیالت ارزانقیمت کشاورزی با اقساط بلندمدت

رئیــس مدیریــت بحــران کشــور بابیــان اینکــه پرداخــت غرامــات از ســوی صنــدوق توســعه کشــاورزی رونــدی دارد کــه بایــد طــی شــود ،تأکیــد کــرد:

یکــی از کارهایــی کــه در مجموعــه مدیریــت بحــران پیگیــر هســتیم آن اســت کــه بتوانیــم دولــت را متقاعــد کنیــم ،علیرغــم مشــکالت مالــی افــزون

دولــت در بخشهــای مختلــف ،بتوانــد  ۱۰۰درصــد اعتبــارات موردنیــاز صنــدوق کشــاورزی را در اختیارشــان قــرار دهــد تــا در کاهــش آالم کشــاورزان

مؤثــر باشــد.

نجــار ســومین اقــدام مدیریــت بحــران در مقابلــه بــا پدیــده ســرمازدگی را تســهیالت ارزانقیمــت بــا اقســاط بلندمــدت در بخشهــای کشــاورزی دانســت

و تأکیــد کــرد :کشــاورزی دارای بخشهــای متنوعــی اســت کــه هرکــدام در بحــث اســتحصال شــرایط خــاص خــود رادارنــد از ســوی دیگــر تمــام منابــع
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مــورد برداشــت کشــاورزی نیــز یکســان نیســتند لیکــن کمــک بــه کشــاورزان در ابعــاد کاشــت ،داشــت و برداشــت و همچنیــن مراقبــت از گونههــای

باغــی و زراعــی مــورد تأکیــد قــرار دارد.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز بایــد نگاهمــان بــه مقولــه کشــاورزی تغییــر کنــد کــه البتــه متولــی ایــن امــر نیــز جهــاد کشــاورزی اســت ،افــزود :بــرای

مثــال در منطقـهای محصولــی شــاید بیشــتر نیــاز بــه مطالعــه در مقولــه تغییــرات اقلیمــی داشــته باشــد و در یــک محصــول دیگــر خیــر؛ درنتیجــه بایــد

بــه ســمت کشــاورزی مــدرن و شــناخت گونههایــی پیــش برویــم کــه ازلحــاظ مقابلــه بــا ســرمازدگی نیــز مقــاوم باشــد ،ایــن امــر کلیــت سیاس ـتهای
دولــت را کــه همانــا اقدامــات مقابلــه بــا بــروز خســارات کشــاورزی اســت ،را تشــریح میکنــد.

جهاد کشاورزی متولی اصلی در برنامههای پیشگیرانه در راستای مقابله با سرمازدگی

معــاون وزیــر کشــور بابیــان اینکــه تمهیــدات الزم بــرای ســرمازدگی بایــد از ســوی جهــاد کشــاورزی مطــرح شــود ،گفــت :امــروز در بســیاری نقــاط
کشــور هســتند کــه باغــات بــه روش گلخانــهای پــرورش مییابنــد کــه ایــن امــر نشــان میدهــد کشــاورزان بــا همراهــی جهــاد و مرکــز تحقیقــات،

توانســتهاند ســطح نفــوذ ســرما را شناســایی و بــرای برطــرف کــردن آنهــا اقدامــات الزم را صــورت دهنــد.

نجــار گفــت :بــا تغییــر اقلیــم در سراســر کــره زمیــن و ایــران اســامی ،امــروز بایــد بســیار بیشــتر از گذشــته در راســتای ترویــج ،کاشــت گونههــای

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران ،بــا بیــان
توزیــع نهــاده بیــن تولیدکننــدگان را آغــاز کــرده،
گفــت :منتظریــم ســتاد تنظیــم بــازار ،قیمــت شــیر
.خــام را نهایــی کنــد
ســیداحمد مقدســی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر
دربــاره آخریــن وضعیــت بــازار نهــاده هــای دامــی
گفــت :بــا وجــودی کــه دولــت اعــام کــرده ارز ٣٨٠٠
تومانــی بــرای کاالهــای اساســی ماننــد نهــاده هــای
دامــی اختصــاص مــی دهــد ،مشــخص نیســت چــرا
دســتگاه هــای نظارتــی ،کنترلــی بــر مســائل بــازار
ندارنــد.
وی افــزود :قیمــت کنجالــه ســویا بــا ارز  ٣٨٠٠تومانــی،
نبایــد بیــش از  ٢١٥٠تومــان و ذرت بیشــتر از ١٠٥٠
تومــان باشــد؛ در حالــی کــه هــم اکنــون قیمــت ذرت،
 ١١٨٠تومــان در بنــدر و کنجالــه ســویا نیــز بیــن ٢٥٠٠
تــا  ٢٦٠٠تومــان در بنــدر اســت.
مقدســی بــا بیــان اینکــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام
از روز چهارشــنبه گذشــته ،توزیــع نهــاده هــای دامــی
را آغــاز کــرده اســت ،گفــت :ایــن شــرکت در مراکــز
اســتانها ،ذرت را کیلویــی  ١١٠٠تومــان و کنجالــه ســویا را
 ١٩٥٠تومــان توزیــع مــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر ایــن اقــدام شــرکت
پشــتیبانی نبــود ،تجــار تولیدکننــدگان را بیچــاره مــی

خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی (مصــوب شــهریورماه  ،)۶۸دولــت موظــف اســت همــه ســاله قبــل از
آغــاز ســال زراعــی جدیــد یعنــی تــا پایــان شــهریور مــاه نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک
از جملــه گنــدم ،پنبــه ،چغنــدر قنــد و چــای را اعــام کنــد .مطابــق بــا تبصــره  ۶ایــن قانــون ،دولــت

بایــد نــرخ خریــد تضمینــی ایــن محصــوالت را متناســب بــا نــرخ تــورم افزایــش دهــد .امــا در ســال

هــای اخیــر ،دولــت از اجــرای ایــن قانــون خــودداری کــرده اســت بــه گونــه ای کــه ســال  ۹۵نــرخ خریــد
تضمینــی گنــدم بــا چنــد مــاه تاخیــر اعــام شــد و تنهــا دو درصــد افزایــش یافــت و ســال  ۹۶نیــز نــرخ

خریــد تضمینــی گنــدم اعــام نشــد .نهایتــا چنــد هفتــه بعــد از آغــاز فصــل برداشــت محصــوالت اساســی

کشــاورزی در نواحــی جنوبــی و گرمســیری توســط کشــاورزان و تحویــل ایــن محصــوالت بــه ســیلوهای

شــرکت مدیریــت بازرگانــی دولتــی بــه صــورت علــی الحســاب ،محمدباقر نوبخــت ،ســخنگوی دولــت و
رئیــس سازمان برنامهوبودجه کشــور در نشســت خبــری  ۲۱فروردیــن مــاه در پاســخ بــه این ســؤال که

چــرا نــرخ خرید تضمینــی گنــدم اعــام نمیشــود ،گفت« :قیمت خریــد تضمینــی گنــدم در ســال ،۹۱
 ۴۰۰تومــان بــود کــه در ســال زراعــی جــاری به  ۱۳۰۰تومــان رســیده اســت کــه بیــش از نــرخ تــورم

ســاالنه اســت .دولــت در شــرایط فعلــی توانایــی پرداخــت بیــش از  ۱۳۰۰تومــان بــرای خریــد تضمینــی هــر
».کیلوگــرم گندم را نــدارد

ایــن اتفــاق در حالــی رخ مــی دهــد کــه تــداوم خودکفایــی کشــور در تولیــد اجــزاء اصلــی ســبد مصرفــی

خانوارهــا ماننــد گنــدم ،نقــش مهمــی در حفــظ اســتقالل کشــورمان دارد و الزمــه ایــن امــر هــم تقویــت
انگیــزه کشــاورزان بــه کشــت گنــدم بــا اعــام بــه موقــع قیمــت خریــد تضمینــی ایــن محصــول
اســتراتژیک اســت ،قیمتــی کــه قانونــا بایــد متناســب بــا نــرخ تــورم افزایــش یابــد .بــا توجــه بــه همیــن

موضــوع هــم شــاهد بودیــم کــه اعــام بهموقــع قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم در ســالهای  ۹۱تــا ۹۳

تأثیــر مثبــت فراوانــی در افزایــش میــزان تولیــد گنــدم از  ۹میلیــون تــن بــه بیــش از  ۱۴٫۵میلیــون تــن و
حصــول خودکفایــی در ســال  ۹۵بــر جــای گذاشــت .امــا متاســفانه تأخیــر در اعــام قیمــت خریــد تضمینــی

محصــوالت اساســی کشــاورزی و همچنیــن عــدم افزایــش ایــن قیمــت متناســب بــا نــرخ تــورم از ســال ۹۵

مجــددا بــه رویــه دولــت تبدیــل شــد کــه کاهــش حــدود  ۲میلیــون تنــی تولیــد گنــدم کشــور در ســال
 ۹۶را بــه دنبــال داشــت و پیــش بینــی مــی شــود ایــن وضعیــت در ســال جــاری تشــدید گــردد .در جــدول
زیــر ،میــزان تولیــد گنــدم در ســال هــای  ۹۱تــا  ۹۶متناســب بــا قیمــت خریــد تضمینــی ایــن محصــول

:اســتراتژیک و زمــان اعــام ایــن قیمــت آمــده اســت

کردنــد ،افــزود :اقــدام مذکــور طــی روزهــای آینــده،
بــر شــرایط بــازار نهادههــا تاثیــر مــی گــذارد.
مقدســی همچنیــن بــا بیــان اینکــه منتظریــم ســتاد
تنظیــم بــازار ،قیمــت شــیرخام را در دســتور کار خــود
قــرار دهــد ،گفــت :هــر چــه زودتــر بایــد تکلیــف ایــن
مســاله روشــن شــود؛ چراکــه دامــداران در حــال زیــان
و نابــودی هســتند.
وی ادامــه داد :خریــد توافقــی شــیرخام نیــز در برخــی
اســتانها در حــال انجــام اســت؛ امــا حجــم آن زیــاد
نیســت

مقــاوم ،توســعه کشــاورزی نویــن ،فنــاوری روز و … گام برداریــم تــا شــاهد بــروز خســارات نباشــیم کــه درنهایــت بخواهیــم بــرای کاهــش تبعــات ســوء
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وی افزود :قطع ًا کشاورزان سختکوش از طرحهای مقابله با پدیده سرمازدگی تمکین خواهند کرد و در این حوزه موفق نیز خواهیم بود

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 کــه بررسـیها نشــان میدهــد قیمــت تمامشــده گنــدم وارداتــی تقریبـ ًا بــا نــرخ خریــد تضمینــی برابــر بــوده
اســت .براســاس محاســبات در ســال  ،۹۶بــا در نظرگرفتــن متوســط قیمــت جهانــی هــر کیلوگــرم گنــدم معــادل  ۰٫۱۵۴دالر و متوســط نــرخ دالر  ۴۴۰۰۰ریــال ،و

.بــا احتســاب ســایر هزینههــای واردات ،قیمــت تمامشــده تهیــه ایــن محصــول حــدود ۱۲۰۰۰ریــال بــوده اســت
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آن اقــدام کنیــم.
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آغــاز توزیــع نهــاده کلید تضمین خودکفایی گندم در دستان مجلس

بــه گــزارش خبرنــگار باشــگاه خبــری توانــا خبرگــزاری فــارس ،مطابــق تبصــره هــای  ۱و  ۲قانــون تضمیــن

بــرای ســال  ۹۷نیــز بــا توجــه بــه افزایــش ۱۵

مهاجــرت در ســطح کشــور بــود کــه بــا بــا اقداماتــی ماننــد (ســرمایه گــذاری  ۴تــا  ۵ســاله در جهــت اجــرای طرحهــای آبیــاری  ،انتقــال آب ،

کیلوگــرم گنــدم) و بــا فــرض قیمــت دالر ۴۲۰۰۰

تعادلــی کــه در بــازار بــرای بحــث شــیر و گوشــت قرمــز و مــرغ ایجــاد شــد و عــاوه بــر ایــن “برخــورد بــا جاذبــه هــای منفــی جــذب ســرمایه کــه

درصــدی قیمــت جهانــی ( ۰٫۱۹۲دالر بــرای هــر

توســعه کشــتهای گلخانــه ا ی) و ( توجــه بــه امــور دام و تامیــن نهــاده هــای کشــاورزی کــه در ســالهای ۹۳و  ۹۴و  ۹۵صــورت گرفــت )،از طرفــی

ریالــی ،هزینــه واردات گنــدم برای دولــت حداقل

باعــث خــروج ســرمایه هــا از بخــش مــی شــد” ماننــد تغییــر کاربــری هــا ،رشــد جمعیــت در اســتان را از منفــی  ۱٫۱۳بــه مثبــت شــش دهــم رســید.

 ۱۴۵۰۰ریــال ،یعنــی باالتــر از نــرخ خریــد

وی بــا اشــاره بــه بحــث ارائه تســهیالت اشــتغا ل پایدارروســتایی اد امــه داد :واحــد های دامــداری ما نمــی توانند از ســرمایه در گــردش برای شــهرهای زیــر  ۱۰هزار

تضمینــی ســال  ۱۳۰۰۰( ۹۶ریــال) خواهــد بــود.

نفــر اســتفاده کننــد ،همچنیــن ســرمایه در گــردش  ۹ماهــه در بخــش کشــاورزی چــه در دام ســبک  ،چــه در کشــت گنــدم  ،جواب نمــی دهد کــه باید اصالح شــود.

موضــوع وقتــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار

وی گفــت :ســرمایه در گــردش در بخــش کشــاورزی بایــد ۱٫۵ســاله باشــد کــه فــرد بتوانــد یــک دوره کامــل تولیــد کنــد و ســرمایه را بــه مــا برگردانــد.

مــی شــود کــه در محاســبات ،نوســانات شــدید

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی تاکید کــرد  :مــادر بحث دام بشــدت نیازمنــد تســهیالت ســرمایه در گردش و ســرمایه ثابــت از محل تســهیالت

ارزی از ابتــدای دهــه نــود تاکنــون و حتــی

اشــتغال پایــدار هســتیم کــه مــی توانــد بخــش عمــده ای از نیازها  ،عقــب ماندگی هــا و کمبود هــا را بوســیله آن جبــران کرد که هنــوز این امر حاصل نشــده اســت.

احتمــال افزایــش قیمــت جهانــی گنــدم در مــاه

مجتبــی مزروعــی ضمــن تشــکر از همــکاران بانــک کشــاورزی اســتان بــرای خدمــات شایســته و صادقانــه و برادرانــه از مســئولین بانــک کشــاورزی کشــور

هــای آتــی را در نظــر بگیریــم .بــه عنــوان مثــال،
در صــورت افزایــش نــرخ ارز بــه  ۵۵۰۰۰ریــال در

مــاه هــای آتــی ،هزینــه هــر کیلوگــرم گنــدم
وارداتــی بیــش از  ۱۶۰۰۰ریــال بــرآورد میشــود

کــه حــدود  ۲۵درصــد بیشــتر از قیمــت خریــد

.تضمینــی ســال  ۹۶اســت

یکــی دیگــر از دالیــل کوتاهــی دولــت در اجــرای

قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی
کشــاورزی و اعــام بــه موقــع و متناســب بــا

نــرخ تــورم ،قیمــت خریــد تضمینــی ایــن
محصــوالت بخصــوص گنــدم ،تاکیــد بــر اجــرای
سیاســت قیمــت تضمینــی محصــوالت کشــاورزی

بــا اســتناد بــه مــاده  ۳۳قانــون قانــون افزایــش
بهــره وری بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی

(مصــوب  )۸۹و بــه منظــور کاهــش بــار مالــی

چه باید کرد؟

ثــروت در بخــش کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

تاخیــر مکــرر دولــت هــا در اعــام قیمــت تضمینــی محصــوالت اساســی کشــاورزی تــا فــرا

یونجه ایرانی هم قاچاق میشود

نتوانســته اســت دولــت هــا را ملــزم بــه اجــرای بــه موقــع قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت

مقدســی در مصاحبــه بــا رادیــو ضمــن اشــاره

رســیدن فصــل برداشــت نشــان میدهــد ایــن قانــون «ضمانــت اجرایــی» مناســبی نــدارد کــه

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،ســید احمــد

اساســی کشــاورزی کنــد .بــه همیــن دلیــل هــم در ســال هــای مختلــف« ،تذکــر و خواهــش»

بــه اینکــه موضــوع مزبــور در کشــور مســبوق بــه

تنهــا ابــزار اقشــار و گــروه هــای مختلــف حتــی نماینــدگان مجلــس از دولــت هــا بــرای اجــرای
بــه موقــع ایــن قانــون بــوده کــه عمومــا هــم نتیجــه خاصــی در پــی نداشــته اســت .بــرای اصالح
ایــن وضعیــت و بــا هــدف پیــش بینــی پذیــری اقتصــاد و معیشــت کشــاورزان و مصــون مانــدن
آنهــا از تکانههــای غیرمنتظــره اقتصــادی ،اخیــرا یکــی از مراکــز پژوهشــی کشورپیشــنهاد داده

اســت :تبصــره  ۶قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی توســط مجلــس اصــاح

شــود و حداقــل قیمــت تضمینــی محصــوالت اساســی کشــاورزی موضــوع ایــن قانــون از جملــه
گنــدم ،بهصــورت خــودکار ســاالنه معــادل نــرخ تــورم افزایــش یافتــه و تــا پایــان شــهریور مــاه
اعــام شــود .البتــه در صورتــیکــه دولــت تمایــل داشــته باشــد قیمــت برخــی یــا همــه ایــن

ســابقه اســت ،افــزود :دســتگاه هــای نظارتــی و
کنترلــی بایــد جلــوی خــروج یونجــه از مرزهــا را

ســد کننــد.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه یونجــه گیاهــی پــر

آب بــر اســت ،اظهارداشــت :بــرای تولیــد هرتــن

یونجــه خشــک بــه  ۲۰۰تــن آب مــورد نیــاز اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران
گفــت :ایــران بــه دلیــل مواجــه بــا بحــث کــم

آبــی از ســه تــا چهــار ســال گذشــته یونجــه را از

اجــرای آزمایشــی ایــن سیاســت بــرای تعــدادی

قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم و ســایر محصــوالت اساســی کشــاورزی متناســب بــا نــرخ تــورم

ممنــوع اســت ،افــزود :ایــن غــذای مهــم دامــی

محصــوالت اساســی کشــاورزی بــه همــراه نخواهــد داشــت زیــرا تــا ســالها پــس از اجــرای

در تامیــن علوفــه مــورد نیــاز جهــت تعلیــف دام بــا
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از محصــوالت اساســی کشــاورزی در ســال ۹۴

نشــان مــی دهــد زیرســاخت هــای اجرایــی ایــن
سیاســت در کشــورمان هنــوز فراهــم نشــده

اســت .از طــرف دیگــر هــم اصــاح ســازوکار

تعییــن قیمــت محصــوالت اساســی کشــاورزی در

قانــون تضمیــن خریــد ایــن محصــوالت منافاتــی
بــا اجــرای سیاســت قیمــت تضمینــی بــرای آنهــا
در ســال هــای آتــی نخواهــد داشــت زیــرا در هــر

صــورت ،دولــت بایــد ایــن قیمــت را در موعــد

مقــرر و متناســب بــا نــرخ تــورم مشــخص کنــد تــا
مبنــای قیمــت گــذاری ایــن کاال در بــورس باشــد.

را انجــام داده و ایــن قیمــت هــا را اعــام نمایــد .ایــن مرکــز پژوهشــی معتقــد اســت افزایــش

وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه صــادرات یونجــه

ســالیانه و براســاس ســازوکار فــوق ،بــار مالــی اضافــهای بــرای دولــت در مقایســه بــا واردات

زمانــی از کشــور خــارج مــی شــود کــه دامــداران

آن ،قیمــت تضمینــی محصــوالت اساســی کشــاورزی افزایشــی کمتــر از قیمــت تمامشــده در

کمبودشــدید مواجــه هســتند.

.محصــوالت مشــابه وارداتــی را تجربــه خواهــد کــرد

در مجمــوع ،ضــرورت دارد نماینــدگان مجلــس بخصــوص اعضــای کمیســیون کشــاورزی مجلــس،

هــر چــه زودتــر اصــاح تبصــره  ۶قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی را در
دســتور کار قــرار دهنــد تــا شــاهد تکــرار رونــد نامطلــوب ســال هــای اخیــر در ســال زراعــی

 ۹۸-۹۷نباشــیم .قطعــا ایــن موضــوع ،گام مهمــی در راســتای تــداوم خودکفایــی گنــدم قلمــداد

مــی شــود و اقــدام بزرگــی در راســتای اجــرای سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و بخصوص

تامیــن امنیــت غذایــی کشــور خواهــد بــود

افزایــش قیمــت علوفــه دامــی و در نتیجــه رشــد

نــرخ محصــوالت لبنــی و پروتئینــی در جامعــه
خواهــد شــد.

وی گفــت :هرســاله یونجــه تولیــد داخــل بــه

ســبب قیمــت مناســب و فــروش خــوب بصــورت
قاچــاق از جنــوب کشــور روانــه بازارهــای ممالــک
حاشــیه خلیــج فــارس مــی شــود.

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران

G A V D A R A N

ضمــن اشــاره بــه اینکــه نقــش و اهمیــت گیاهــان

جلســه هــم اندیشــی معاونیــن برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمانهای جهــاد کشــاورزی اســتانهای خراســان رضــوی  ،خراســان جنوبــی  ،خراســان

علوفــه ای باالخــص یونجــه در تعلیــف دام و در

خراســان رضــوی و مســئولین بانــک کشــاورزی کشــور برگــزار شــد.

پوشــیده نیســت ،یادآورشــد :در حــال حاضــر

شــمالی  ،ســمنان و یــزد بــا مدیــران شــعب بانــک کشــاورزی اســتانهای یــاد شــده روز دهــم اردیبهشــت مــاه بــا حضــور رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی

نتیجــه تامیــن پروتئیــن حیوانــی بــر کســی

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی در ایــن جلســه طــی ســخنانی اظهــار داشــت :در دوره ریاســت

اســتان هــای همــدان ،قــم ،اصفهــان و خوزســتان

خراســان رضــوی در چنــد ســال پیــش بــا یــک فــرار بــی رویــه و شــدیدی از ســرمایه بخــش کشــاورزی بــه شــهرها مواجــه بودیــم کــه

هســتند

جمهــور ی جنــاب آقــای دکتــر روحانــی ووزارت جنــاب آقــای مهنــدس حجتــی قدمهــای بزرگــی بــرای بخــش برداشــته شــده اســت،در
فــوق العــاده نگــران کننــده بــود چــون فعالیتهــای کشــاورزی  ،دامپــروری نــه تنهــا اقتصــادی نبــود بلکــه از عقــل و منطــق نیــز خــارج بــود .

مجتبــی مزروعــی افــزود :میانگیــن مهاجــرت از روســتا بــه شــهر در خراســان رضــوی عــدد منفــی  ۱٫۱۳یعنــی بیــش از  ۲برابرمیانگیــن میــزان

از جملــه مراکــز عمــده تولیــد یونجــه در کشــور

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی ،محمــود حجتــی در نشســت علنــی امــروز
(سهشــنبه) مجلــس شــورای اســامی در جلســه ســوال از وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه 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 ،مرکبــات و محصــوالت کشــاورزی داخلــی ،علــت کاهــش تعرفـهی واردات محصــوالت کشــاورزی و
علــت نبــود ســاز و کار مناســب بــرای جبــران خســارت رخدادهــای طبیعــی بــرای کشــاورزان و دامداران پرســید ،پاســخ
داد :در ایــام عیــد و ســایر ایــام امســال از ذخایــر بــه گوشــت منجمــد در ســردخانهها نیــاز بــازار را تامیــن میکنیــم تــا
بــه مصــرف کننــدگان نیــز احجــاف نشــود .قیمتهــا در بــازار پاییــن اســت.
وی بــا اشــاره بــه قیمــت کنجالــه ســویا و ذرت گفــت :قیمــت کنجالــه ســویا و ذرت در بــازار جهانــی بــه ترتیــب  ۳۰تــا
 ۱۵درصــد افزایــش یافتــه اســت .امــا دولــت بــا دالر  ۳۸۰۰تومــان ایــن نهادههــا را وارد میکنــد .تعرفــه ایــن نهالههــا
را پاییــن نگــه داشــتهایم .بــه جــای کنجالــه ســویا نیــز مدیریــت میکنیــم تــا دانــه ســویا وارد شــود تــا اشــتغال
صنایــع مرتبطــه حفــظ شــود.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد گوشــت قرمــز در کشــور گفــت :در تولیــد گوشــت قرمــز دچــار مشــکل هــم در کاهــش
تولیــد و هــم عرضــه هســتیم؛ چــون تولیــد گوشــت قرمــز بــه شــیوه ســنتی دیگــر بــرای تولیــد کننــدگان اقتصــادی
نیست .
وی ادامــه داد :بــر اســاس سیاســتی کــه اتخــاذ کردهایــم دام ســبک و پربــازده را بــه ســرعت در حــال توســعه داریــم.
گوشــت قرمــز متاثــر از دام ســبک اســت .جهــت کنتــرل قیمــت گوشــت قرمــز نیــز تســهیالتی را بــرای واردات گوشــت
دام گــرم ســبک اختصــاص دادهایــم .امیدواریــم مشــکل بــاال بــودن قیمــت گوشــت قرمــز دام ســبک حــل شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد و صــادرات ســیب ،مرکبــات و ســایر محصــوالت
کشــاورزی گفــت :در بخــش تولیــد ســیب ،مرکبــات ،کشــمش و مــوز از طریــق اعمــال تعرفــه ترجیحــی ایــن محصــوالت
بــا تعرفــه  ۵درصــد وارد میشــود .در غیــر ایــن صــورت واردت کننــده بایــد بــا تعرف ـه  ۲۰درصــد وارد کنــد .در ســال
گذشــته  ۶۰۹هــزار تــن ســیب درختــی بــه پاکســتان و هندوســتان صــادر کردیــم کــه البتــه ایــن کار آســان نبــود امــا
بــا اعمــال سیاســت واردات برنــج صــادرات ،ســیب و مرکبــات را انجــام دادیــم و در حــال حاضــر کمتــر از  ۵۰تــن ســیب
در ســردخانههای ســلماس و کمتــر از  ۳۰هــزار تــن ســیب در ســردخانههای سراســر کشــور داریــم.
وی ادامه داد :همین سیاست را در مرکبات نیز دنبال کردیم .البته در این بخش بازاریابیها ضعیف است.
وی امضــاء مقدماتــی صــادرات مرکبــات بــه بــازار اوراســیا را کــه چنــد روز قبــل انجــام شــد مــورد یــادآوری قــرار داد و
بــر تــاش وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای اجرایــی کــردن آن در ابعــاد وســیعتر تاکیــد کــرد.
حجتــی انعطــاف وزارتخانــه متبوعــش در تعرفــه گــذاری محصــوالت کشــاورزی را باالتــر از حــد طبیعــی دانســت و
افــزود :بــه طــور مثــال در حبوبــات بــه ویــژه لوبیــا  ۴۰درصــد افزایــش قیمــت را شــاهد بودیــم مــا نیــز بــا مالحظــه
مصــرف کننــده و تولیــد کننــده بــا اقدامــات مقطعــی و در پــی مشــخص شــدن نــرخ ارز توانســتیم نیــاز داخلــی حبوبــات
را تامیــن کنیــم.
وی حجــم خســارات طبیعــی در بخــش کشــاورزی در ســال گذشــته را  ۱۱هــزار میلیــارد تومــان اعــا مکــرد و افــزود:
خســارات ناشــی از یــخ زدگــی در ســال جــاری نیــز بالــغ بــر  ۵۰۰۰میلیــارد تومــان اســت .در منطقــه کرمــان نیــز
بــه دلیــل خشکســالیهای پــی در پــی تولیــد ” پســته” دچــار مشــکل اســت .خشکســالی بخــش عمــدهی اســتانهای
کشــور را سالهاســت کــه درگیــر خــودش کــرده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش میــزان تولیــد شــکر را افزایشــی دانســت و افــزود :بــا برنامــه ریزیهــای انجــام
شــده میــزان تولیــد شــکر از  ۱٫۲میلیــون تــن در ســال  ۹۲بــه  ۲میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن افزایــش
بــه دلیــل بهبــود راندمــان تولیــد اتفــاق افتــاد .
بــه گفتــه حجتــی ،بــه جــز شــرکت بازرگانــی دولتــی مابقــی وارد کننــدگان شــکر تمامــا کارخانجــات تولیــد قنــد
هســتند.
حجتــی در پایــان بــا اشــاره بــه تعرفـهی واردات محصــوالت کشــاورزی گفــت :تعرفههــای مصــوب دولــت نظــر بنــده را
تامیــن نمیکنــد و شــما از بنــده بایــد بــه انــدازهی اختیــارم توضیــح بخواهیــد .بــا همــه مشــکالتی کــه در ایــن بخــش
وجــود دارد بــاز کمتریــن مشــکل را در زمینـهی تعرفــه داریــم.
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G A V D A R A N

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

مقدســی تصریــح کــرد :قاچــاق یونجــه موجــب

ـای4/2
ـد دام هـ
ـعه تولیـ
ـی شود/توسـ
ـد مـ
ـور تولیـ
ـفید در کشـ
ـت سـ
ـن گوشـ
ـون تـ
میلیـ
ـز
ـت قرمـ
ـن گوشـ
ـرای تامیـ
ـازده بـ
ـبک پربـ
سـ
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دولــت در ایــن زمینــه اســت .بــا ایــن وجــود،

محصــوالت را فراتــر از نــرخ تــورم افزایــش دهــد ،تــا پایــان شــهریورماه فرصــت دارد ایــن کار

کشــورهای جنــوب اروپــا وارد مــی کنــد.

تجربــه شکســت خــورده دولــت یازدهــم در
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درخواســت نمــود کــه یــک آســیب شناســی در خصــوص تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی صــورت گیــرد تــا ایــن تســهیالت در جهــت ایجــاد اشــتغال وخلــق

ـتغال تســهیالت توســعه روســتایی فرصتــی بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد
ـعه اشـ
ـهیالت توسـ
ـت تسـ
پرداخـ
ـرح کشــاورزی اســت/راه انــدازی صنــدوق توســعه کشــاورزی در ۹
ـه  ۱۶۱طـ
ـایری بـ
ـتایی و عشـ
روسـ
ـتانمعاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری شهرســتان باقیمانــده
در اسـ

درگفتوگــوی قــدس آنالیــن بــا رئیــس اتحادیــه گاوداران مشــهد بیــان شــد
خریــد حمایتــی شــیر مســکنی بــر درد گاوداران خراســان رضــوی اســت
واحدهــای گاوداری درمشــهد ایــن روزهــا بــا مشــکالت بســیاری دســت و پنجــه نــرم میکننــد کــه در صــورت بیتوجهــی و رهــا کــردن آنهــا بایــد منتظــر

ورشکســتگی یــا تعطیلــی ایــن واحدهــا بــود.

ایــن در حالــی اســت کــه صنایــع لبنــی طــی ســالهای گذشــته بــا افزایــش نــدادن نــرخ خریــد شــیر خــام بــی مهــری فراوانــی بــه دامــداران کردنــد ،امــا

بارهــا قیمــت محصــوالت خــود را قانونــی و غیــر قانونــی افزایــش دادنــد.

همــه ایــن اتفاقــات در شــرایطی رخ داده اســت کــه دســتگاههای اجرایــی و بخشهــای خصوصــی مرتبــط بــا بــازار از جملــه اتحادیههــای مختلــف ســعی
در آرام نــگاه داشــتن بــازار بــرای مــاه رمضــان کردنــد امــا گــران شــدن بــازار لبنیــات بــرای بعــد از مــاه مبــارک مشــکالت دیگــری را بــا خــود بــه همــراه
خواهــد آورد.گفتگــوی اختصاصــی قــدس آنالیــن بــا فرشــید صــراف رئیــس اتحادیــه گاوداران مشــهد را بخوانیــد:

*آیا قیمت خرید شیر امسال تغییر کرده است؟ پارسال چه مقدار بوده است؟

**خوشــبختانه بــا پیگیــری هایــی کــه انجــام شــد و تــاش هایــی کــه دولــت در ایــن بــاره داشــت نــرخ پایه۱۴۴۰تومــان بــرای خریــد حمایتــی شــیر تعییــن

شــده اســت.ولی بــرای درخصــوص کارخانجــات ایــن قیمــت بــه اختیــار خودشــان اســت.

*این خرید شیر حمایتی چه نفعی برای گاوداران دارد؟

**ایــن خریــد بــرای آن دســته از گاوداران و تولیــد کننــدگان کــه نمیتواننــد شــیر را بــه قیمــت مناســب بــه کارخانــه هــا بفروشــند بســیار مفیــد اســت
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چــرا کــه ایــن حمایــت از تولیــد ایرانــی بــه اهدافــی کــه مــد نظربــرای افزایــش ســرانه مصــرف لبنیــات درکشــور هســت میتوانیــم برســیم.

*آیا این خرید حمایتی سال قبل هم اعمال میشد؟

**ایــن خریــد حمایتــی بــا پایــه ۱۳۰۰تومــان بود.البتــه پیشــنهاد قیمــت  ۱۴۴۰در ســال ۱۳۹۳مصــوب شــورای اقتصــاد شــد امــا متاســفانه ایــن قیمــت

خریــداری نشــد و گاه حتــی قیمــت بــه زیــر ۱۱۰۰تومــان رســید و دامــدار مــا بــا ایــن وضعیــت خیلــی متضــرر شــد و حتــی در مواقعــی هــم از ایــن قیمــت
خیلــی نازلتــر مجبــور بــه فــروش شــیر شــد.ولی بــا حمایتــی کــه دولــت از ایــن بحــث کــرد و خریــد تضمینــی کــه در ســال ۹۳شــروع کــرد و بعــد خریــد

حمایتــی در ســال ۹۵عمــا وارد عرصــه اجــرا شــد کــه بــا ایــن اقــدام قیمــت شــیر کنتــرل شــد البتــه نمیگویــم قیمــت اینقــدر خــوب بــود کــه دامــدار
ســود کنــد ولــی وضــع متعــادل شــد.

*پس با این حساب کارخانجات هم ملزم میشوند با همین قیمت خرید کنند؟

**خریــد حمایتــی از ایــن بابــت اســت کــه عرضــه و تقاضــا را در بــازار کنتــرل کنــد .زمانــی کــه ایــن اتفــاق بیفتــد مطمئنــا کارخانجــات هــم نســبت بــه
افزایــش قیمــت و قیمــت خریــد شــیر خــام ترغیــب خواهنــد شــد.

البتــه بــد نیســت بدانیــد کــه بهــای تمــام شــده شــیر خیلــی بیشــتر از اینهــا اســت در ســال گذشــته قیمــت نهادههــا بــه شــدت بــرای دامــداران گــران

شــد و همیــن باعــث شــد کــه مشــکالت تولیــد بزرگتــر شــود لــذا حمایــت دولــت در ایــن شــرایط کمــک خیلــی خوبــی بــود.

*پس االن قیمتی که برای دامداران تمام میشود بیشتر از خرید حمایتی است ؟

**قیمتــی کــه االن دولــت مصــوب کــرده اســت کــف قیمــت اســت یعنــی اگــر دامــداری نتوانســت شــیرش را بیشــتر بفروشــد بیــاورد و در خریــد حمایتــی
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**مطمئنــا هســت.ما از ســال گذشــته بیــش از۳۰درصدافزایــش در نــرخ نهادههــا داشــته ایــم وهمانطــور هــم کــه گفتــم قیمــت شــیر خیلــی بیشــتر از آن

چیــزی اســت کــه فروختــه میشــود.ولی بــه هــر شــکل پروســه تولیــد یــک پروســه چنــد ســاله اســت و میانگیــن ســال گرفتــه میشــود و همیــن قضایــا

باعــث شــده اســت کــه دامــدار مــا در بعضــی زمانهــا از نقطــه تعادلــی خــارج بشــود و مجبــور بــه تعطیلــی شــود.این اتفــاق رخ داده و رخ هــم خواهــد داد
و اگــر هــم خریــد حمایتــی رخ نم ـیداد بــاز هــم ایــن تعطیلیهــا اتفــاق میافتــاد و بیشــتر هــم میشــد.
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عرضــه کنــد..االن فقــط قیمــت تصویبــی تضمیــن شــده اســت.

*با این حساب باز هم گاوداری هست که مجبور به تعطیلی گاوداریاش باشد؟
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خراســان رضــوی از پرداخــت تســهیالت توســعه اشــتغال
روســتایی و عشــایری بــه  ۱۶۱طــرح در اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری
خراســان رضــوی ،محمــد مقــدوری در جلســه دیــدار
بــا کارآفرینــان روســتایی اســتان کــه بــا حضــور معــاون
توســعه روســتایی و مناطــق محــروم نهــاد ریاســت
جمهــوری در مشــهد مقــدس برگــزار شــده بــود؛ بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :طــی ســال هــای  ۹۵و  ۹۶در مجمــوع
 ۳۳۷طــرح بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــد کــه از
ایــن تعــداد ،بــه  ۱۶۱طــرح تســهیالت پرداخــت شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه بانــک کشــاورزی بــه چهــار
طــرح بــه مبلــغ هفــت میلیــارد و  ۱۱۰میلیــون تومــان
تســهیالت پرداخــت کــرده اســت؛ افــزود :از مجمــوع
 ۱۶۷طــرح معرفــی شــده بــه بانــک ســینا بــا اعتبــار ۹۱
میلیــارد تومــان نیــز  ۷۷طــرح آن بــا اعتبــار  ۳۴میلیــارد
تومــان مصــوب شــده کــه تــا کنــون بــه  ۵۸طــرح بــا ۲۴
میلیــارد تومــان اعتبــار ،تســهیالت پرداخــت شــده اســت.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان
رضــوی اظهــار داشــت :در پســت بانــک هــم  ۱۰۶طــرح
بــا  ۸۴طــرح بــه تاییــد رســیده کــه تــا کنــون پنــج
میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومــان آن پرداخــت شــده اســت.
مقــدوری بــا بیــان ایــن کــه ســهمیه صنــدوق
کارآفرینــی و امیــد از ایــن محــل ۱۵ ،میلیــارد تومــان
بــوده اســت؛ ادامــه داد :در ایــن مجموعــه  ۱۹طــرح
توســعه اشــتغال روســتایی تاییــد شــده کــه تــا کنــون
 ۱۳میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت شــده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــا تغییــر رویکــرد
دولــت از توجــه بــه توســعه زیربناهــای روســتایی
بــه رشــد اقتصــادی در ایــن مناطــق ،شــاهد
تحــوالت خوبــی در کشــور و اســتان بــوده ایــم.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان
رضــوی تصریــح کــرد :ایــن مهــم در اســتان بــا توجــه
بــه تــردد زائــران داخلــی و خارجــی بــه اســتان و
جاذبــه هــای توریســتی فــراوان و روســتاهای هــدف
گردشــگری ،از اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت.
علــی رســولیان سرپرســت حــوزه اقتصــادی و
ســرمایهگذاری معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و
توســعه منابــع اســتانداری خراســان رضــوی نیــز ضمــن
ارائــه گزارشــی از اخریــن وضعیــت اقتصــادی اســتان
گفــت :ســال گذشــته بــا همراهــی دولــت و بخــش
خصوصــی شــاهد اتفاقــات ارزنــده ای بــوده ایــم.
وی افــزود :ایجــاد  ۱۲۳هــزار و  ۹۰۰فرصــت شــغلی،
کاهــش نــرخ تــورم و بیــکاری ،افزایــش تولیــد در
بســیاری از کاالهــا بیــن  ۳۰تــا حــدود  ۸۰درصــد،
پرداخــت هــزار و  ۸۵میلیــارد تومــان تســهیالت
ازدواج ،افزایــش صــادرات و ترانزیــت از جملــه
دســتاوردهای اقتصــادی طــی ســال گذشــته بــوده اســت.
سرپرســت حــوزه اقتصــادی و ســرمایهگذاری معاونــت
هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری
خراســان رضــوی ادامــه داد :بــرای ســال جــاری نیــز بــر
اســاس اهــداف و برنامــه هــای اســتانی ششــم توســعه،
اقدامــات یپیــش بینــی شــده و در حــال اجراســت

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری خراســان رضــوی  ،علــی رضــا رشــیدیان در جلســه
شــورای کشــاورزی اســتان افــزود  :امســال ۱۲هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت ویــژه توســعه مناطــق
روســتایی و محــروم از ســوی دولــت تعییــن شــده کــه ســهم اولیــه خراســان رضــوی از ایــن رقــم ۶۱۰
میلیــارد تومــان اســت کــه اگــر در مهلــت تعییــن شــده بتوانــد رقــم خوبــی از آن را جــذب کنیــم مــی
تــوان از ایــن تســهیالت رقــم هــای بیشــتری را نیــز دریافــت کــرد .
وی تصریــح کــرد  :از ســهم  ۶۱۰میلیــارد تومــان تعییــن شــده تــا کنــون  ۳۰۵میلیــارد تومــان آن بــه
اســتان اختصــاص یافتــه کــه بایــد تــا مردادمــاه جــذب شــود کــه مــی تــوان رقــم خوبــی از آن را بــه
حــوزه هــای کشــاورزی اعــم از دامــداری  ،باغــداری  ،زراعــت و شــیالت بــرد .
رشــیدیان گفــت  :بــا بهــره گرفتــن از ایــن تســهیالت بــرای تکمیــل چرخه هــای تولیــد کشــاورزی در
مناطــق روســتایی ومحــروم اســتان کــه عمومــا متمرکــز بــر اقتصــاد کشــاورزی هســتند مــی تــوان در
راســتای کوتــاه کــردن فاصلــه بیــن تولیــد کننــده و مصــرف کننــده هــم گام هــای موثــری برداشــت.
اســتاندار خراســان رضــوی در راســتای تحقــق ایــن امــر از مســئوالن اتحادیــه هــای تولیــدی
کشــاورزی و بخــش خصوصــی خواســت بــا بســیج ظرفیــت و تــوان خــود در زمینــه اطــاع رســانی
ایــن موضــوع و تجمیــع تــوان بخــش تولیــدی در مناطــق روســتایی و دورافتــاده بــرای اســتفاده از
تســهیالت اقــدام موثــری انجــام دهنــد.
وی عنــوان کــرد  :طــی دو  ،ســه مــاه گذشــته از  ۲۰هــزار طــرح اقتصــادی کــه در بخــش هــای
مختلــف بــرای اســتفاده از ایــن تســهیالت در اســتان ارائــه شــده بــود بیــش از ۱۵هــزار 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 کننــدگان
بخــش و هدایــت آنهــا بــه ارائــه طــرح هــای دارای توجیــه اقتصــادی و مناســب از ایــن تســهیالت
بــرای تکمیــل زنجیــره هــای تولیــدی بخــش بهــره برنــد در غیــر اینصــورت ســودی عــادی بخــش
نمــی شــود و رشــد نخواهــد کــرد ضمــن آنکــه ایــن بودجــه از اســتان خــارج مــی شــود و متضــرر
مــی شــویم.
وی اظهــار کــرد  :اگــر بتوانیــم ایــن حجــم گســترده تســهیالت ارزان قیمــت را جــذب کنیــم  ،مــی
تــوان از ســایر منابــع و ظرفیــت هــای کشــوری هــم در توســعه وتقویــت ایــن حــوزه اســتفاده نمــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رقــم  ۲۲میلیــارد تومانــی کمــک هــای فنــی و اعتبــاری کــه بــرای ارائــه
تســهیالت ارزان قیمــت بــه بخــش تولیــدی بــا وجــود همــه تنگناهــا اختصــاص یافتــه بــود  ،گفــت :
امســال هــم تــاش بــر آن اســت ایــن رقــم بــه  ۲۵میلیــارد تومــان افزایــش یابــد.
وی تصریــح کــرد  :در ایــن راســتا امســال نیــز بــرای واحدهایــی کــه مشــمول اســتفاده از تســهیالت
توســعه روســتایی نمــی شــوند  ،ایــن تســهیالت ارزان قیمــت در نظــر گرفتــه مــی شــود کــه امیــد
اســت بخــش کشــاورزی از هــر دو نــوع تســهیالت اعــم توســعه روســتایی و نیــز کمــک هــای فنــی و
اعتبــاری رقمــی خوبــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.
وی در ادامــه عملکــرد بانــک کشــاورزی اســتان در همراهــی بــا تولیــد کننــدگان بخــش را بســیار
خــوب توصیــف و ذکــر کــرد  :بــرای جــذب تســهیالت توســعه روســتایی و اطــاع رســانی مناســب
ایــن موضــوع بایــد حضــور کارشناســان بانــک در شهرســتان هــا حضــور موثــر یابنــد.
وی عنــوان کــرد  :همچنیــن در راســتای کاهــش بوروکراســی در حــوزه بررســی طــرح هــا و اعطــای
تســهیالت هــر چــه ســریعتر اقــدام شــود زیــرا مهلــت زیــادی بــرای جــذب ســهم تعییــن شــده
نداریــم و اگــر ســریعتر اقــدام نشــود اســتان متضــرر مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه پیشــنهاد راه انــدازی صنــدوق توســعه بخــش کشــاورزی در ۹شهرســتان
اســتان کــه فاقــد ایــن صنــدوق هســتند ،گفــت  :در ایــن راســتا  ۵۰میلیــارد تومــان از منابــع اولیــه
ایــن صنــدوق هــا توســط بخــش خصوصــی  ۲۲.۵ ،میلیــارد تومــان آن توســط جهــاد کشــاورزی و
 ۲۲٫۵میلیــارد تومــان هــم از ســوی اســتانداری تامیــن شــود.
وی بــا بیــان اینکــه نمونــه ایــن صنــدوق توســعه ای محلــی دربرخــی از اســتان هــای کشــور شــکل
گرفتــه کــه در بخــش هــای مربوطــه اعــم از کشــاورزی  ،صنعــت و گردشــگری بســیار راهگشــا بــوده و
امیــد اســت بــا راه انــدای آن در اســتان شــاهد تاثیــر آن در بخــش کشــاورزی باشــیم .
رشــیدیان در ادامــه از همــکاری خــوب شــرکت آب منطقــه ای اســتان و جهــاد کشــاورزی در مراهــی
بــا کشــاورزان طــی دو ســال اخیــر بــرای مدیریــت منابــع آبــی و حفــظ تولیــد قدردانــی کــرد و افــزود
 :ایــن همــکاری هــا بایــد تــداوم و ارتقــا یابــد .
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه خریدتضمینــی محصــوالت کشــاورزی هــم امســال همچنــان بــه
روال ســال قبــل ادامــه مــی یابــد و گفــت  :خریــد تضمینــی گنــدم شــروع شــده و دانــه هــای روغنــی
چــون کلــزا هــم در حــال انجــام اســت .
وی ابــراز امیــدواری کــرد  :بــا تــداوم همــکاری بخــش دولــت و خصوصــی در خریــد تضمینــی کــه در
آن حمایــت از عرضــه کننــده و تولیــد کننــده هــر دو دیــده شــده ،امســال هــم شــاهد خریــد حجــم
مناســب و مطلوبــی از ســوی دولــت در اســتان بــرای تامیــن نیــاز مــردم باشــیم.
اســتاندار در ادامــه بــا تقدیــر از همــکاری مرغــداران در بحــث بیمــاری آنفلوانــزای مرغــی گفــت :
قهرمــان ایــن شــرایط تولیــد کننــدگان طیــور بودنــد کــه 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 تاکیــد کــرد  :اداره کل پشــتیبانی امــور دام و جهــاد کشــاورزی و اتحادیــه هــا بــه واردات  ،تامیــن و خریــد
نهــاده هــای مــورد نیــاز ســریعتر اقــدام و انبارهــا را تکمیــل کننــد.
وی تصریــح کــرد  :بــا توجــه بــه اینکــه امــروز وارد جنــگ اقتصــادی بــا اســتکبارجهانی شــده ایــم در عیــن شــرایط متفــاوت مــا بــا چنــد ســال قبــل و همکاری
بــا کشــورها و شــرکت هایــی کــه ظرفیــت تعامــل و همــکاری بــا مــا را دارنــد مــی توانیــم از تحریــم هــای اعمالــی آمریــکا بــه راحتــی عبــور کنیــم امــا الزمــه
ایــن امــر ســرعت و دقــت عمــل و تمرکــز بــر منافــع ملــی و تدبیــر مناســب اســت از ایــن رو بایــد گاه از منافــع کوتــاه مــدت شــخصی و گروهــی عبــور کــرد.
وی اظهــار کــرد  :بایــد ظرفیــت هــای خــود را بــرای تولیــد و عرضــه مــواد غذایــی کــه 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.
وی تصریــح کــرد  :در ایــن راســتا اســتانداری آمــاده هــر نــوع همــکاری بــرای تامیــن تســهیالت ارزان و ارز مــورد نیــاز بخــش خصوصــی بــه منظــور ورود
خــوراک دام و طیــور و نهــاده هــای دامــی هســتیم تــا در کوتاهتریــن فرصــت تامیــن و ذخیــره ســازی شــود.
وی تاکیــد کــرد  :بخــش هــای حمــل و نقــل ،بانکــی و گمــرکات هــم در ایــن حــوزه بایــد بــا تولیــد کننــده هــا و اتحادیــه هــا مربوطــه بــرای واردات نهــاده
هــا همــکاری کننــد.

51 جواب جدول تخصصی شماره

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