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شما تبریک عرض نموده  ،برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان
مسالت می نماید

4

داری بیــن دو گــروه از نظــر غلظــت اســترادیول و

ميــزان توليدشــير را افزایــش دهــد ،امــا افزایــش

نمــو غــدة پســتان در دام هــای شــيرده وجــود

بررســی بیــان ژن نشــان داد ،بیــان نســبی ژن IGF-I

خواهد

توســط اســيدهای چــرب غيراشــباع و مشــتقات آن

پروژســترون ســرم خــون وجــود نداشــت .نتایــج
در گــروه روغــن ماهــی کاهــش ( )P> 0/ 05و بیــان

نســبی ژن  TNF-αتمایــل بــه کاهــش داشــت

ای بر توليد شير

داشــت) ).2010 ,Wall & McFadden

هــا تحریــک میشــود .اســيدهای چــرب ناشــی از

تجزیــۀ بافــت چربــی اســترومای پســتان ،میتواننــد

عامــل هــای رشــد ویژهــای کــه از بافــت پســتان

بــا ســازوکارهای مســتقيم و غيرمســتقيم ،رشــد

رشــد -کــه نقــش اصلــی را در تحریــک رشــد

تنظيــم کننــد ( et Mach ). 1999 ,.al et Hovey

نزدیــک شــدن بــه اوج تولیــد شــیر ،بــرای گــروه

پســتان اهميــت دارنــد .ایــن عامــل هــای رشــد

منابــع مختلــف اســيدهای چــرب غيراشــباع بــه

بــرای گــروه روغــن ماهــی رونــدی افزایشــی

و هورمــون رشــد عمــل کــرده و یــا بــه طــور

در مراحــل مختلــف رشــد پســتان ،گــزارش کردنــد،

(  ) P= 0 / 06بیــان ژن Bcl-2در گــروه روغــن ماهــی

در طــول زمــان تمایــل بــه افزایــش داشــت

(  )P= 0 / 10نســبت بیــان ژن  BCL-2/BAXبــا

روغــن پالــم رونــدی کاهشــی نشــان داد ،امــا

داشــت کــه نشــانۀ کاهــش خودکشــی یاختهــای

یــا پســرفت (آپوپتوزیــس) در بافــت پســتان اســت.
بنابراین،احتمــال میــرود کــه مصــرف روغــن ماهــی
در جیــرۀ گاوهــای شــیری هلشــتاین از نیمــه هــای

دورۀ خشــکی تــا اوج شــیردهی ،ســبب بــه تعویــق
انداختــن رونــد آپوپتوزیــس پســتان شــود.

واژه هــاي کليــدي :اســیدهای چــرب امــگا، 3 -

بیــان ژن ،غــدۀ پســتان ،گاو هلشــتاین.

flaxseed

جمعيــت یاختــه ای پســتان تأثير بيشــتر و پيوســته

دارد .رشــد یاختــه هــای بافــت پوششــی پســتان

منشــأ مــی گيرنــد ،افــزون بــر اســتروژن و هورمــون

اپيتليــوم پســتان و بــه احتمــال ریختزایــی  1آن را

پســتان بــر عهــده دارنــد -در تنظيــم رشــد غــدة

 )2011( .alدر نتایــج بررســی هــای خــود بــا تغذیــۀ

میتواننــد بــه عنــوان ميانجــی تأثيــر اســتروژن

گاوهــای شــيرده و نمونــه گيــری از بافــت پســتان

اختصاصــی تأثيــر خــود را اعمــال کننــد.

نســخه بــرداری از ژنهــای چنــدی تحــت تأثيــر

عامــل هــای رشــد شــبه انســولينی(  I-IGFو
 ،)IGF-IIعامــل رشــد روپوســتی یــا اپيدرمــی( (
 ، EGFعامــل هــای

رشــد یاختــۀ بافــت همبنــد یــا فيبروبالســتی(
 aFGFو  (، bFGFعامــل هــای رشــدتغييردهنده

 )TGFαو ( ، TGFβعامــل رشــد مشــتق از پالکــت((
 PDGFو عامــل رشــد مشــتق از پســتان( ( - 1

مصــرف مکمــل چربــی قــرار میگيــرد .بــه ایــن

ترتيــب ،مجموعــۀ ژن هــای مرتبــط بــا رشــد یاخته
ای ،چرخــۀ یاختــه ،بازســازی و مرحلــۀ پســرفت

و نيــز مســيرهای ســيگنالينگ ) mTORکنتــرل
کننــدة ســوخت وســاز ،رشــد و افزایــش یاختــه(

و)  JAK/STATســازوکار ســيگنالينگ اصلــی بــرای
شــمار زیــادی از ســایتوکينها و عامــل هــای رشــد
کــه موجــب افزایــش ،تمایــز ،مهاجــرت و پســرفت

یاختــه مــی شــوند( تنظيــم کاهشــی یافتنــد .ایــن

مقدمه

 1-MDGFکــه بســته بــه نــوع بافــت یــا یاختــه،

دورة خشــکی کــه بازســازی غــدة پســتان در فرایند

انتقــال ســيگنال ،اثرگــذاری هــای گوناگونــی را

پســتان بــه شــمار میــرود .ایــن دوره دربرگيرنــدة

)Purup et ;2000 ,.Weber et al )2000 ,.al

یاختــه هــای پســتانی اســت.

اســيدهای چــرب بلنــد زنجيــر بــا چنــد پيونــد

بافــت پســتان انجــام شــده انــد ،بــه طــور عمــده

لــذا ،هرگونــه تغييــر در رونــد بازســازی غــدة

یاختــه ای در التهــاب ،حساســيت ،ایمنــی ،تنــش

آزمایشــگاهی و یــا کشــت یاختــه /بافــت بــوده

هــای پســتانی در طــول دورة خشــکی شــود،

پاســخهای عروقــی و ترومبــوز عمــل مــی کننــد.

بــر غــده )تومور(زایــی یــا مهــار رشــد و گســترش

آتــی افزایــش دهــد ) ). 2005 ,.al et Wallشــمار

ایــن اســيدهای چــرب ،میتواننــد بــر بيــان ژنهایــی

,McLennan & Ma ;1992 ,Welsch ;1985 ,.al

وفعاليــت ترشــحی آن هــا ،شــکل منحنی شــيردهی

اثــر بگذارنــد( (  2008 ,Uauy & Dangourباوجــود

انجــام شــده روی نشــخوارکنندگان نيــز بيشــتر

در شــمار و یــا فعاليــت یاختــه هــای ترشــحی

زنجيــر بــر فعاليتهــای ژنهــای آنزیمهــای ليپوژنيــک

بلــوغ و در دام هــای نابالــغ صــورت پذیرفتــه انــد و

شــيردهی شــده و در مقابــل کاهــش آنهــا ســبب

و همچنيــن ميــش ( Frutos ;2016 ,.Carreno et al

 .( 2003 ,.al et Capucoاگرچــه ،افزایــش در ميــزان

چنــدی انجــام شــده ،ولــی بررســی هــای کمــی

آن رخ میدهــد ،یکــی از مراحــل بحرانــی در رشــد

مراحــل پســرفت )آپوپتوزیــس( ،افزایــش و تمایــز

ميــزان حساســيت گيرنــده هــا و نيــز مســيرهای
ایجــاد میکننــد ،در ایــن خانــواده جــای دارنــد(

موضــوع بــه احتمــال نشــان دهنــدة تغييــر در
ویژگیهــای بافــت غــدة پســتان بــا مصــرف جيــره

هــای غنــی از اســيدهای چــرب غيراشــباع اســت.

پژوهشــهایی کــه در رابطــه باتأثيــر اســيدهای

چــرب غيراشــباع بــا چنــد اتصــال دوگانــه بــر
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شــامل بررســی هــا روی انســان یــا جونــدگان

پســتان کــه منجــر بــه افزایــش زنــده مانــی یاختــه

اکسایشــی )اکســيداتيو( ،انقبــاض نایــژه هــا،

انــد کــه بــه ارزیابــی تأثيــر ایــن اســيدهای چــرب

میتوانــد ميــزان شــير توليــدی را در دورة شــيردهی

همچنيــن ،مســتندات فزایندهــای وجــود دارندکــه

یاختــه هــای ســرطانی پرداختــه انــد ) et Gabor

یاختــه هــای بافــت پوششــی )اپيتليــال( پســتان

کــه تمایــز و رشــد یاختــه ای را تنظيــم میکننــد،

 .( 2014 ,Ma & Liu ,2010 .نتایــج بررســیهای

هــدي جواهــري بارفروشــی  ، 1آرميــن توحيــدي  ،* 2حســن صادقــی پنــاه  ، 3مهــدي ژنــدي ، 4
3
ســعيد زیــن الدینــی  4و محمدحســين بنابــازي

را تعييــن میکنــد .بســته بــه گونــۀ حيــوان ،افزایش

آنکــه در رابطــه بــا تأثيــر اســيدهای چــرب بلنــد

روی جنبــه هــای رشــدی بافــت پســتان در حوالــی

 . 1دانشــجوی ســابق دکتــری ،گــروه علــوم دامــی ،پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی
دانشــگاه تهــران ،کــرج ،ایــران و اســنادیار ،مؤسســه تحقیقــات

پســتان موجــب افزایــش توليــد شــير تــا اوج

بافــت پســتان در گاو و بــز() 2017 ,.Bernard et al

تکيــۀ بيشــتر ایــن بررســی هــا بــر ميــزان انــرژی

کاهــش توليــد شــير پــس از اوج شــيردهی اســت

) 2017 ,.Toral et al ;2017 ,.et alبررســی هــای

بافــت پســتان بــوده اســت( ;1999 ,.Hovey et al

فعاليــت یاختــه ای ممکــن اســت بــه طــور موقــت

درزمينــۀ تأثيــر ایــن ترکيــب هــا بــر رشــد و

ارزیابــی بيــان ژنهــاي مؤثــر بــر رشــد و نمــو غــدۀ
پســتان گاو بــا مصــرف روغــن ماهــی
علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 2و  . 4استاد و دانشیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 . 3اســتادیار ،مؤسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور ،ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی ،کــرج ،ایــران
E-mail :atowhidi@ut.ac.ir
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دریافتــی و تأثيــر منفــی ازدیــاد آن بــر رشــد و نمــو
 ) .2000 ,.Sejrsen et alبــه ایــن ترتيــب مالحظــه
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غيراشــباع ،بــه عنــوان کليدهــای ميانجــی

5

G A V D A R A N

ایــن مطالعــه بــه منظــور ارزیابــی تأثیــر مصــرف روغــن ماهــی در مقایســه بــا روغــن پالــم بــر بیــان ژنهــای مؤثــر بــر رشــد بافــت
پســتان گاوهــای هلشــتاین انجــام شــد .ده رأس گاو بــا دســت کــم یــک شــکم زایــش بــه طــور تصادفــی از  42روز پیــش از تاریــخ

احتمالــی زایــش تــا  63روز پــس از آن بــه دو گــروه روغــن ماهــی (  ) FOو گــروه روغــن پالــم (  ) POاختصــاص یافتنــد .خــون گیــری

بــا فاصلــۀ  21روز و نمونــه گیــری از بافــت پســتان بــا فاصلــۀ دو ماهــه )روزهــای  7و  63پــس از زایــش( انجــام شــد .تفــاوت معنــی

G A V D A R A N

چکيده

میشــود کــه در ارتبــاط بــا نقــش زیســتی ایــن

جيرههــای آزمایشــی و ترکيــب شــيميایی آن

پــس از دوشــش وعــدة شــير صبحگاهــی ،دام مقيــد

پســتان )بــه ویــژه دورة خشــکی( و تأثيــر آن بــر

اســيدهای چــرب موجــود در مکملهــای چربــی

بــا بتادیــن اســکراب کامــل شســته شــد .موهــای

اســيدهای چــرب کنشــی در مراحــل بحرانــی رشــد
رشــد و تکامــل پســتان در گاو شــيری ،اطالعــات

بســيار محــدود اســت .هــدف ایــن مطالعــه ،ارزیابی
رونــد تغييرپذیــری ژن هــای درگيــر در رشــد و نمــو

بافــت پســتان بــا مصــرف مکمــل چربــی غيراشــباع

و اشــباع بــود.

هــا در جــدول  1نشــان داده شــده انــد .ترکيــب

مــورد اســتفاده نيــز در جــدول  2نشــان داده شــده
انــد .الزم بــه یــادآوری اســت کــه تنهــا نيمــی از

ترکيــب اپتومــگا 50 -را روغــن ماهــی تشــکيل داده

و مابقــی آن از مــواد حامــل ماننــد زئوليــت تشــکيل

شــده اســت.

شــده و پســتان در آغــاز بــا آب گــرم و پــس ازآن
کارتيــه هــای عقــب کامــل تراشــيده شــد .پــس
از شستشــو بــا ميــزان کافــی بتادیــن بــا الــکل
 70درصــد ضدعفونــی شــد .ســپس بــا تزریــق

ليدوکائيــن بيحســی موضعــی انجــام شــد و بــا

اســتفاده ازســوزن بافــت بــرداری )بيوپســی( بــا
درجــۀ  14و طــول ســوزن  13ســانتی متــر نمونــه

مواد و روشها

بــر پایــۀ تاریــخ تلقيــح و محاســبۀ تاریــخ احتمالــی

هایــی از بافــت پســتان برداشــته شــدند.

ایــن آزمایــش در مزرعــۀ آموزشــی پژوهشــی گــروه

هــا هــر  21روز یــک بــار تعييــن شــد .بــه ایــن

محــل بافــت بــرداری ،کارتيــۀ عقبــی ســمت راســت

دانشــگاه تهــران بــه مــدت شــش مــاه انجــام شــد.

روزهــای (42 )42/2 ± 9/2و ) )21/1 ± 5/8( 8

گاو شــيری هلشــتاین بــا دســت کــم یــک بــار

 21و  42روز پــس از زایــش در نظــر گرفتــه شــد.

ایــن گاوهــا بــا هــم همســان بــوده و در اوایــل دورة

متوالــی پروســتاگالندین  αبــه فاصلــۀ  14روز پــس

شــمار زایــش و توليــد شــير پيشــين ،بــه دو گــروه

خــون گيــری در صبــح ،پيــش از عرضــۀ خــوراک

انفــرادی جــای داده شــدند.

و بــا اســتفاده از ونوجکتهــای تحــت خــأ انجــام

زایــش بــرای هــر دام ،فاصلــۀ بيــن خــون گيــری

علــوم دامــی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبيعــی

ترتيــب ،تاریــخ خــون گيــری بــرای هــر دام،

از بيــن گاوهــای موجــود در مزرعــه ،شــمار ده رأس

21و پيــش از تاریــخ احتمالــی زایــش ،روز زایــش،

زایــش انتخــاب شــدند .توليــد شــير دورة پيشــين

چرخــۀ تخمدانــی گاوهــا بــا اســتفاده از دو تزریــق

خشــکی خــود قــرار داشــتند .دام هــا بــر پایــۀ

از تأیيــد فعــال بــودن تخمــدان ،همزمــان شــد.

یکســان تقســيم شــده و پــس ازآن در جایگاههــای

وعــدة صبــح بــه حيــوان ،از طریــق ســياهرگ دمــی

وزن کشــی و تعييــن نمــرة وضعيــت بدنــی پيــش

اســتفاده شــده در ایــن آزمایــش تنهــا از نظــر

منبــع مکمــل چربــی بــا یکدیگــر تفــاوت داشــتند
و از نظــر انــرژی و نيتــروژن یکســان بودنــد.

بــه منظــور تأميــن مکمــل چربــی حــاوی اســيدهای
چــرب اشــباع از روغــن پالــم هيدروژنــه و بــرای

تأميــن مکمــل چربــی حــاوی اســيدهای چــرب بــا
چنــد پيونــد غيراشــباع امــگا 3 -از روغــن ماهــی

اســتفاده از کيتهــای تجــاری( ( USA ,.inc Diaplus

و بــه روش االیــزا تعييــن شــد.

متــری از خــط وســط پســتان( در نظرگرفتــه شــد

تــا احتمــال آســيب بــه رگهــای بــزرگ پســتان
بــه کمتریــن ميــزان برســد .پــس از پایــان کار،

محــل بافــت بــرداری دوبــاره بــا الــکل  70درصــد
ضدعفونــی شــد .ســپس بــه منظــور قطــع ســریعتر

خونریــزی ،کيســۀ یــخ روی موضــع قــرار گرفتــه و
بــا پاشــش )اســپری( تتراســيکلين پوشــانده شــد.
خــون تشــکيل شــده ،از راه نــوک پســتان خــارج

 RNAاســتخراج شــده بــا اســتفاده از دســتگاه

کارتيــه بــا دســت دوشــيده شــد تــا لختــه هــای

کيــت اســتخراج  RNAانجــام شــد .غلظــت نمونــۀ

شــوند و لختهــای در پســتان باقــی نمانــد.

نانــودراپ ( ) USA ,ND1000 ,Nanodropآزمــون

هــر نمونــه بافــت حــدود  10الــی  20ميلیگــرم

وزن ،حــدود 2ســانتی متــر طــول و در حــدود 0 / 2

حساســيت کيــت و درصــد ضریــب تغييرپذیــری

ميلیمتــر قطــر داشــت.

 ) Variabilityمحاســبه شــده ،بــه ترتيــب بــرای

نمونــه هــا پــس از شستشــو در ســرم فيزیولوژیــک

داخــل

(

Assay-Intra

Coefficients

of

اســترادیول برابــر  6/5پيکوگــرم در ميلــی ليتــر

و 11/26درصــد و بــرای پروژســترون برابــر 0/1

نانوگــرم در ميلیليتــر و 8/73درصــد بودنــد.

درکرایوتيوپهــای بــدون  DNaseو  RNaseقــرار

گرفتــه وبــی درنــگ در نيتــروژن مایــع انداختــه

شــدند .نمونــه هــای بافــت تــا زمــان تجزیــه در
فریــزر  -80درجــۀ سلســيوس نگهــداری شــدند.

6

عبــارت بودنــد از ( 1 :جيــرة حــاوی مکمــل روغــن

 ، α-TNF ، 2-Cox، 2-Bcl ، Bax ،پالســمينوژن و

ماهــی .ایــن جيــره هــا از  42روز پيــش از زایــش

اســتفاده شــد .بنابرایــن ،جيــره هــای مورداســتفاده

ژنهــایβ-TGF ، α-TGF ، bFGF ، aFGF ، IGF-I

پالــم و  ) 2جيــرة حــاوی مکمــل چربــی روغــن

فيبرونکتيــن اســتفاده شــد.

احتمالــی تــا  63روز پــس از زایــش در اختيــار

همزمــان ،شــماری از نمونــه هــای بافــت در فرماليــن
 10درصــد قــرار داده شــده و بــه آزمایشــگاه بافــت

غذایــی در دورة پيــش و پــس از زایــش بــر پایــۀ

نمونــه گيــری از بافــت پســتان در دو نوبــت بــه

اســتفاده از نــرم افــزار  Aminocow NRCمتــوازن

 )2010( .al et Safayiبــا اندکــی تغييــر

نيازمندیهــای گاو شــيری  2008 NRCتنظيــم و بــا

فاصلــۀ دو مــاه )روزهــای  7و  63پــس از زایــش(

شــدند.

انجــام شــد .روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه

بــه روش

شناســی بــرای تهيــۀ اســاید ارســال شــدند.
جداســازی  RNAاز بافــت پســتان بــا کمــک کيــت

اســتخراج  RNAتوليــدی شــرکت Rocheآلمــان

بــا نــام  TriPure Isolation Reagentصــورت

شــد .مراحــل ســاخت  cDNAبــر پایــۀ دســتورکار
کيــت مربوطــه انجــام شــد .بــرای اطمينــان از
ســاخت  cDNAو کيفيــت آن ،غلظــت  cDNAبــا
دســتگاه نانــودراپ خوانــده شــده و آنــگاه شــماری
از نمونــه هــا روی ژل بــرده شــدند تــا از کيفيــت

 cDNAتوليــدی اطمينــان بــه دســت آیــد .بــرای

انجــام واکنشــهای  ، Real-time PCRازآغازگرهــای

ویــژه α-TGF، bFGF ، aFGF ، I-IGF ، GAPDH
α-TNF ، 2-Cox ، 2-Bcl ، Bax ، β-TGF ،

،پالســمينوژن و فيبرونکتيــن ویــژة گاو ســاخت
شــرکت Generay Biotechو کيــت axima SYBR
 Green. ROXq PCRســاخت شــرکت Thermo

Scientificدســتگاه  7500 ABIســاخت کشــور

امریــکا اســتفاده شــد.

ژنهــای هــدف انــدازه گيــری شــدند.طرح آمــاری

طــرح بــه صــورت زیــر اســت:

بــه دســت آمــده از مطالعــات بيــان ژن بــا اســتفاده

= + +μ+ + A (i)j+Sk

مــورد اســتفاده ،طــرح کامــل تصادفــی بود.مقادیــر
از MIXED Procدر نــرم افــزار  SASنســخۀ 9/4

تحليــل شــدند .مــدل آمــاری شــامل اثــر ثابــت
جيــره ،زمــان نمونــه گيــری و اثــر متقابــل آنهــا و

که در آن:
= هــر مشــاهده از آزمایــش؛ = μميانگيــن جامعــه؛

اثــر تصادفــی گاو درون جيــره هــا و ســاختار مــدل

= Tjاثرتيمــار؛=  A (i)jاثــر تصادفــی حيــوان در

نشــان میدهــد.در مــورد هــر یــک از نمونــه هــا و

مربعــات ميانگيــن هــا بــه همــراه خطــای اســتاندارد

تيمــار در زمــان نمونهگيــری و = اثــر باقــی مانــده

( از روی نمــودار تعييــن شــد و بــا توجــه بــه بيــان
ژن مرجــع )رفرنــس (GAPDHو روش Pfafflبيــان

بــا اســتفاده از آزمــون توکــی انجــام و ســطح معنــی

جــدول  3توالــی آغازگرهــای مــورد اســتفاده را

خــود برگشــتی بــود .درجــدول هــای نتایــج حداقل

بــرای هــر  11ژن مــورد نظر،چرخــۀ آســتانه ) CT

ميانگيــن گــزارش شــده انــد .مقایســۀ ميانگيــن هــا
داری  5درصــد در نظــر گرفتــه شــد .مــدل ریاضــی

تيمــار؛=  Skزمــان نمونــه گيــری؛ = اثــر متقابــل
یــا خطــای آزمایــش هســتند.
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)اپتومــگا ، 50 -شــرکت اپتووایــت ،انگلســتان(

از ایــن نمونــه هــای بافــت ،بــرای ســنجش بيــان

گاوهــای هــر دو گــروه قــرار گرفتنــد .جيــره هــای

پذیرفــت.
مراحــل کار بــر پایــۀ روش کار یادشــده در بروشــور
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بــه صــورت هفتگــی ادامــه یافــت .جيــره هــای

هورمونهــای اســترادیول و پروژســترون خــون بــا

و در خــط ميانــی کارتيــه )در فاصلــۀ  4 - 3ســانتی
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از آغــاز آزمایــش انجــام شــده و در طــول آزمایــش

شــد .پــس از جداســازی ســرم خــون ،مقادیــر

حــدود  6ســانتی متــر پایيــن تــر از قاعــدة پســتان

نتایج و بحث

از بررســی هــا گــزارش داده انــد ،فعــال کننــده

نتایــج بــه دســت آمــده از بيــان ژن در جــدول 4

لينولئيــک ،اســيد اولئيــک و پروســتاگالندین J2

نشــان داده شــده انــد .بــا مراجعــه بــه جــدول 4

شــامل  α-TNFمیشــوند .بررســی هــای کشــت

مشــاهده میشــود کــه بيــان ژن  TNF-αدر گــروه

یاختــه ای نشــان داده انــد EPA ،و  DHAمیتواننــد
را بــا فعالســازی یــک یــا چنــد عامــل رونویســی
توليــد ســایتوکينهای التهابــی ماننــد -IL ، TNF-α
ماننــد  PPARγتنظيــم کننــد 2008 ,.Huang et al
 ، 6-IL ، 1bو  8-ILتوليدشــده از مونوسيتها ،درشت
 )).اگرچــه  TNF-αبيشــتر از لنفوســيتها و درشــت
خــوار هــا و یاختــه هــای پوششــی )اندوتليالــی( را
خوار)ماکروفاژ(هــا منشــأ میگيــرد ،اکنــون روشــن
مهــار کننــد .مصــرف روغــن ماهــی ،توليدخــارج از
شــده اســت کــه ســایتوکينها ،توســط یاختــه هایــی
بــدن موجــود زنــده  1b-IL ، TNF-αو 6-ILتوســط
کــه بــه طورمعمــول بخشــی از ســامانۀ ایمنــی بــه
درشــت خــوار هــای جونــدگان را کاهــش داد((2008
شــمار نمــی آینــد نيــز توليدمیشــود .ایــن شــامل :
 .,Calderبــر پایــۀ ایــن نتایــج مصــرف اســيدهای
یاختــه هــای چربــی و
چــرب امــگا 3 -بــه احتمــال توانســته اســت ســبب

داشــت )  P( =0/06ولــی اثــر زمــان و اثــر متقابــل

تيمــار و زمــان معنیــدار نشــد ) ( )<0P / 05بــا
توجــه بــه نــگارة  )B( 1مالحظــه میشــود ،ميــزان

بيــان ایــن ژن در هــر دو نوبــت نمونــه گيــری از
بافــت پســتان در گــروه دریافــت کننــدة روغــن
پالــم بيشــتر از گــروه دریافــت کننــدة روغــن
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ماهــی بــوده و بــا گذشــت زمــان در هــر دو گــروه
رونــد افزایشــی داشــت ،وليکــن شــدت ایــن

ـان
توليزمــ
ـود.تأثير
پسـ
ـیـدة
عضالنـغـ
ـایــاب در
الته
کاه
ـد و
شـمنابــع
ـتانــه
ـتند ک
هسـ
ـشهـ
یاختـــه
.)<0P
ـتند .شـ
ـی دار
معنـ
ژنـ 2-Bcl
ـرای
تنهــا
ـد(05بس/ــياری
نتایــج
هسـ
ـایتوکينها
ـای س
ـدفبـهـ
هـ

بــود .عامــل بافــت مردگــی )نکــروز( غــدة آلفــا( (

در نــگارة  C ( 1نشــان داده شــده اســت .مشــاهده

پســرفت ،ســوخت وســاز چربــی و مقاومــت بــه

یــک از دوره هــای نمونــه گيــری اختــاف معنــی

افزایــش در گــروه دریافــت کننــدة روغــن پالــم

بيشــتر از گــروه دریافــت کننــدة روغــن ماهــی

تغييــر بيــان نســبی ژن  2-BCLدر بافــت پســتان

 α-TNFســایتوکينی اســت کــه در ایجــاد التهــاب،

مــی شــود ،بيــن گروههــای آزمایشــی در هيــچ

انســولين نقــش دارد ( (;2007 ,.al et Fernyhough.

داری وجــود نداشــت ( .)<0P / 05امــا بيــان ژن بــا

2009 ,.al et Flachsاســيدهای چــرب امــگا 3 -بــا

گذشــت زمــان در هــر دو گــروه آزمایشــی افزایــش

چنــد پيونــد غيراشــباع در گونــه هــای حيوانــی

یافــت  ( )0.09=Pکــه ميــزان ایــن افزایــش در گــروه

ایــن اســيدهای چــرب احتمــال دارد بيــانTNF-α

گــروه دریافــت کننــدة روغــن پالــم بيشــتر بــود،

مختلــف قــادر بــه کاهــش توليــد  α-TNFهســتند.

دریافــت کننــدة روغــن ماهــی بــه لحــاظ عــددی از

بيــان نســبت ژن ) 2-BCLبــه عنــوان عامــل
ضدپســرفت آنتــی آپوپتوتيــک( بــه ژن ) BAXبــه

عنــوان عامــل آغــاز پســرفت یــا پروآپوپتوتيــک(

بــا گذشــت زمــان و نزدیــک شــدن بــه اوج توليــد
در گــروه روغــن ماهــی افزایــش یافــت .نســبت

 BAX /2-BCLبــرای گــروه دریافــت کننــدة
روغــن پالــم در هميــن دوره کاهــش یافــت.

 4)2009( Colliti & Farinacciدر نتایــج بررســی

هــای خــود نشــان دادنــد ،پروتئينهــای خانــوادة
 2-BCLبــر مرحلــۀ پســرفت یاختــه هــای بافــت

پوششــی پســتان در فراینــد پســرفت و شــيردهی
اثــر مــی گذارنــد .مهــار )کنتــرل( تعــادل بيــن مرگ

و افزایــش یاختــه در چرخــۀ رشــد یاختــه در بافــت

پســتان میتوانــد کاربــرد عملــی در تنظيــم نمــو غدة
پســتان ،شــيردهی موفــق و توليــد شــير داشــته

باشــد )2008( .Norgaard et al .در نتایــج بررســی
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و رونــد تغييرپذیــری برخــی از آنهــا در نــگاره 1

وغيــره( ،بازدارنــدة فعالســازی ژن هــای التهابــی

دریافــت کننــدة روغــن پالــم تمایــل بــه افزایــش

8

هــای ) PPARγماننــد اســيد لينولنيــک ،اســيد

امــا ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــی دار نشــد.
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هــای خــود مشــاهده کردنــد ،در غــدة پســتان

تحــت تأثيــر مصــرف روغــن ماهــی کاهــش

پایيــن بــوده و در اواخرشــيردهی و در فراینــد

روغــن پالــم نشــان داد ) ( .)<0P / 05نــگارةA ((1

شــده اســت DHA ،بــا جلوگيــری ازمرحلــۀ

بيــان نســبی ایــن ژن در گــروه دریافــت کننــدة

نــوری در شــبکيۀ چشــم موشــهای آزمایشــگاهی

پســتان نســبت بــه گــروه مصــرف کننــدة روغــن

ضــد پســرفت  2-BCLراتحریــک میکنــد .ایــن

از زایــش( در هــر دو گــروه کاهــش یافــت ،وليکــن

ای یــک یــا چندیــن مســير داخــل یاختــه ای را

 .)<0P /اگرچــه غلظــت هــای در گــردش IGF-I

احتمــال دارد درميــان نخســتين مراحــل تأثيــر

داشــته باشــند ،مــدارک زیــادی مبنــی بــر اثــر

بــز ،ســطح پروتئيــن  BAXدر اوج شــيردهی

معنیــداری را در مقایســه بــا گــروه دریافــت کننــدة

زمــان خشــکی افزایــش یافت.همچنيــن مشــاهده

رونــد تغييرپذیــری ایــن ژن را نشــان مــی دهــد.

پســرفت موجــب ســرکوب انحطــاط گيرندههــای

روغــن پالــم در هــر دو نوبــت نمونــه گيــری از بافــت

بــزرگ میشــود.همچنين  DHAبيــان پروتئيــن

ماهــی باالتــر بــود و بــا گذشــت زمــان )دو مــاه پس

اســيد چــرب هماننــد دیگــر عامــل هــای تغذیــه

ایــن تغييــر بــه لحــاظ آمــاری معنیــدار نبودنــد (05

فعــال کــرده و تنظيــم افزایشــی بيــان 2-BCL

ممکــن اســت بــر غــدة پســتان اثــر اندوکرینــی

ضــد پســرفتی آن قــرار داشــته باشــد ) Politi et

پاراکریــن یــا اتوکرینــی  IGF-Iبــر رشــد غــدة

 2میتواننــد پســرفت را مهــار کننــد تــا یاختــه

اســترومایی غــدة پســتان مســئول ســاخت )ســنتز(

چــرب امــگا 3 -بــا تنظيــم کاهشــی  NFκBکــه

 2005 .( ,.alبرهــم کنــش بخشــهای اســترومایی و

 COX2میشــود و نيــز بــا تنظيــم افزایشــی بيــان

بــر رشــد و ریختزایــی یاختــه ای دارد ،لذاپيشــنهاد

عملکــرد پســرفت و کاهــش آن شــوند ) ,Hardman

احتمــال دارد بــا آزادســازی موضعــی عامــل هــای

 2و نســبت  BAX /2-BCLدر ایــن پژوهــش بــه

احاطــه کننــده اش اعمــال کنــد تــا بيــان I-IGF

بــه جــدول  4و نــگارة  C ( 1و )) D

).اســيدهای چــرب غيراشــباع رشــد یاختــه هــای

 .( 2001 ,.alبيــان ژنهــای خانــوادة  2-Bclو -COX

پســتان وجــود دارد .بــه نظــر میرســد قســمتهای

هــا در زمــان نامناســب از بيــن نرونــد .اســيدهای

موضعــی  IGF-Iباشــند ) Flint et ;1998 ,Cohick

بــه نوبــۀ خــود موجــب تنظيــم کاهشــی بيــان

بافــت پوششــی غــدة پســتان اثرهــای چشــمگيری

ژنهــای خانــوادة  ، 2-BCLمیتواننــد موجــب بازیابی

شــده اســت کــه اپيتليــوم در حــال افزایــش،

). 2004اگرچــه تغييرپذیــری دو ژن  BAXو -BCL

قابــل انتشــار ،بازخــورد مثبتــی بــر اســترومای

لحــاظ آمــاری معنــی دارنشــد ،وليکــن بــا توجــه

و  IGF-IIرا افزایــش دهــد 1999 ,.Hovey et al

مــی تــوان رونــد افزایشــی را بــرای ژنهــای
ضدپســرفت و رونــد کاهشــی بيــان ژنهــای آغــاز
پســرفت را در گــروه مصــرف کننــدة روغــن ماهــی

مشــاهده کــرد .بنابرایــن مــی تــوان احتمــال داد
کــه بــا مصــرف روغــن ماهــی و بــه تعویــق افتــادن

رونــد پســرفت کــه بــه طــور طبيعــی در یاختــه
هــای بافــت پوششــی پســتان بــا نزدیــک شــدن
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آلوئولــی توليدکننــدة شــير حفــظ شــده و در

نتيجــه بــرای مــدت زمــان طوالنــی تــری توليــد

تأثيــر بــرون تنــی دیگــر عامــل هــای رشــد ماننــد

 IGF-Iو  EGFرا افزایــش دهنــد ) & Hurley
 2002.( ,Fordبررســی هــای اندکــی بــه بررســی

تأثيــر اســيدهای چــرب امــگا 3 -بــر پروتئينهــای

مســير  IGFپرداختــه انــد و همگــی بــر تأثيــر
کاهشــی ایــن اســيدهای چــرب بــر پروتئيــن هــای

مرتبــط بــا ســرطانزایی رشــد و اثــر افزایشــی آن
هــا بــر پروتئينهــای مرتبــط بــا تنظيــم منفــی بــر

مســير  IGFماننــد  3-IGFBPتأکيــد داشــته انــد.

میشــود و بــه هميــن دليــل ميــزان بيــان آن دربافت

مشــکل اســت و نيــاز بــه تحقيقــات بيشــتر دارد.

و طــی شــيردهی )الکتوژنــز( و اســتمرار شــيردهی

باقــی مانــدةβ-TGF ، α-TGF ، bFGF ، aFGF

میرســد.

معنــی دار نبــود- .بــا ســنجش هورمونهــای ســرم

بــه طــور عمــده توســط یاختــه هــای چربــی بيــان

و بيــان دقيــق ســازوکارهای دخيــل در ایــن امــر

پســتان تليســه هــا در اواخــر آبســتنی باالتــر بــوده

برهمکنــش تيمــار و زمــان بــرای دیگــر ژن هــای

)گاالکتوپوئــز( بــه پایينتریــن ميــزان بيــان خــود

، BAX ، 2-COX ،پالســمينوژن و فيبرونکتيــن

نتیجه گیری

خــون مشــخص شــد کــه مقادیــر اســترادیول و

بــر پایــۀ نتایــج بــه دســت آمــده ،افــزودن روغــن

شــایان یــادآوری اســت در بررســی هــای بافــت

شــناختی )نتایــج در حال انتشــار( نشــان داده شــد،
در گــروه روغــن ماهــی در هــر دو نوبت نمونــه گيری

نســبت بــه گــروه روغــن پالــم ،درصــد یاختــه

شــير باالتــری را بــرای گــروه مصــرف کننــدة

( )2010 ,Serini & Calvielloامــا Plath-Gabler

 ( 2014شــاهد خواهيــم بــود .بيــان ژن IGF-I

خانــوادة  IGFدرمراحــل مختلــف رشــد پســتان در

میــرود بافــت اســترومای بيشــتر در گــروه دریافــت

روغــن ماهــی ) ,.Javaheri Barfourooshi et al

معنــی داری وجــود نــدارد ) ( ، )<0P / 05جــدول
 5ونــگاره)2

هــای بافــت پوششــی بيشــتر ،درحالــی کــه درصــد

بافــت اســترومایی کمتــر بــود .بــا توجــه بــه نتایــج

 )2001( .et alبــا بررســی رونــد بيــان ژن هــای

پروژســترون بيــن دو گــروه آزمایشــی تفــاوت

باشــد .شــاید بتــوان چنيــن گفــت کــه روغــن
ماهــی بــه دليــل غنــی بــودن از اســيدهای چــرب
غيراشــباع بــا چنــد اتصــال دوگانــۀ امــگا ، 3 -بــه

بخشــيده اســت .همچنيــن بــاال بــودن  IGF-Iدر

نمــو یاختههــای بافــت پوششــی پســتان را شــتاب
کل دوره بــرای گــروه دریافــت کننــدة روغــن پالــم

میتوانــد بهحتــم دليــل بــر باالتــر بــودن تأثيــر آن
بــر بافــت پســتان نباشــد ،چراکــه پروتئيــن هــای

اتصالــی زیــادی )  ( IGFBPsبــر اثــر  I-IGFتأثيــر
میگذارنــد .بــه دليــل محدودیــت منابــع بررســی
هایــی کــه تأثيــر ایــن اســيدهای چــرب را بــر

بافــت ســالم پســتان گاوهــای آبســتن و شــيرده

انداختــن رونــد طبيعــی مرحلــۀ پســرفت و

بهبــود شــرایط شــيردهی در بافــت پســتان شــود.
گــروه دریافــت کننــدة روغــن ماهــی نشــانهای از
کاهــش التهــاب در ایــن دام هــا اســت.

نتایــج مربــوط بــه توليــد و ترکيــب هــای شــير
کــه در بررســی .Javaheri Barfourooshi et al

سپاسگزاري

( )2014گــزارش شــده ،نشــان داد مصــرف روغــن

ایــن پژوهــش بــا حمایــت هــای مالــی دانشــگاه

هفتــۀ ششــم شــيردهی بــه بعــد شــد ،امــا درصــد

 7108017 / 6 /انجــام شــده اســت .بدینوســيله از

ماهــی موجــب افزایــش معنــی دار توليــد شــير از

تهــران در قالــب طــرح نــوع ششــم بــه شــمارة 18

و ميــزان چربــی شــير بــا مصــرف روغــن ماهــی

مســئوالن مربــوط ،تشــکر وقدردانــی میگــردد

کاهــش یافــت ( )<0P / 05و تأثيــر مصــرف روغــن

ماهــی بــر شــمار یاختــه هــای بدنــی )ســوماتيک(
شــير نيــز بــه صــورت کاهشــی نمایــان شــد (05
 .)<0P /ایــن نتایــج همــراه بــا داده هــای ارائــه

شــده در ایــن مقالــه بيانگــر آن اســت کــه تأثيــر

ســودمند اســيدهای چــرب امــگا 3 -روغــن ماهــی
بــر توليــد شــير در گاو ممکــن اســت بــا تأثيــر بــر

بيــان ژنهــای درگيــر در رشــد و تکامــل و مرحلــۀ

پســرفت غــدة پســتان ميانجــی گــری شــود.

11
G A V D A R A N

10

 IGF-Iدر بافــت شــده و بدیــن وســيله افزایــش و

G A V D A R A N

احتمــال موجــب پيشــبرد بيــان و توليــد زودهنــگام

ضدپســرفت در اوج شــيردهی ،ســبب بــه تعویــق

همچنيــن کاهــش بيــان ژن  TNF-αدر پســتان

بررســی هــای بيــان شــده و ایــن آزمایــش احتمــال
کننــدة روغــن پالــم ،عامــل توليــد باالتــر IGF-I

ماهــی توانســت بــا افزایــش نســبت ژنهــای عامــل
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بــه اوج شــيردهی رخ مــی دهــد ،ســاختارهای

بافت پوششــی پســتان را تحریــک کــرده و میتوانند

گاو چنيــن فــرض کردند کــه  I-IGFدر غدة پســتان

بررســی کــرده باشــند،اظهارنظر در ایــن زمينــه

تیمارهــا مشــاهده شــد؛ طــوري کــه تیمــار شــاهد
داراي کمتریــن و تیمــار  9گــرم پروبیوتیــک داراي

باالتریــن مقادیــر بــود ()05/0<Pدر صفــت میانگیــن
افزایــش وزن روزانــه در بیــن تیمارهــا اختــاف

معنــی داري در تمــام دوره هــاي آزمایــش مشــاهده
شــد)05/0<P(.طوري کــه تیمــار  9گــرم پروبیوتیــک

نســبت بــه ســایر تیمارهــا داراي مقادیــر بیشــتري
بــود .نتایــج ضریــب تبدیــل غذایــی نشــان داد
کــه اختــاف آمــاري معنــی داري در  30و  45روز
آزمایــش مشــاهده شــد (. )05/0<Pطــوري کــه در

تیمــار  9گــرم پروبیوتیــک ضریــب تبدیــل غذایــی
بــه طــور معنــی داري نســبت بــه تیمــار شــاهد
داراي مقادیــر کمتــري بود.نتایــج اســکور مدفــوع

نشــان داد در پایــان روز  45و  60آزمایــش اختــاف
آمــاري معنــی داري بیــن تیمارهــا مشــاهده شــد
( )05/0<Pطــوري کــه بــره هــاي دریافــت کننــده 9

گــرم پروبیوتیــک نســبت بــه تیمــار شــاهد داراي

قــوام مدفــوع باالتــري بودنــد.

میانگیــن گــوارش پذیــري ظاهــري مــواد مغــذي

در بیــن تیمارهــا نشــان از تفــاوت آمــاري معنــی
داري در مقادیــر مــاده خشــک،که الیــاف نامحلــول

در شــوینده خنثــی و الیــاف نامحلــول در شــوینده
ا ســیدي داشــت ( )05/0<Pکــه تیمــار  9گــرم

پروبیوتیــک داراي مقادیــر باالتــري نســبت بــه

اثر ســطوح مختلــف پروبیوتیــک پروتکســین در
جایگزیــن شــیر بــر عملکــرد و فراســنجه هــاي
خونــی بــره هــاي شــیرخوار زل
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 - 1استادیار و  - 2دانشجوي دکتري گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
 - 3دکتري ژنتیک و اصالح نژاد دام ،سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

چکیده
ســابقه و هــدف  :اســتفاده از پروبیوتیکهــا بــه منظــور افزایــش عملکــرد ،بهبــود وضعیــت ســامت و تعدیــل اکوسیســتم شــکمبه
دام هــاي شــیرخوار یــک جایگزیــن مناســب بــراي آنتــی بیوتیکهــا محســوب میشــود و ســبب رشــد و پــرورش برههــاي ســالم و

پرتــوان بــراي جایگزینــی میشــهاي مولــد و قوچهــاي بالــغ گلــه مــی گــردد .همچنیــن پروبیوتیــک هــا (زیســت یارهــا) مــی تواننــد
راه حــل مناســبی بــه منظــور حفــظ تعــادل جمعیــت میکروبــی و بهبــود شــرایط تخمیــر شــکمبه ،ارتقــاء سیســتم ایمنــی و افزایــش

تولیــد حیوانــات نشــخوارکننده جــوان باشــند .بنابرایــن ،هــدف انجــام آزمایــش حاضــر بررســی اثــرات افــزودن ســطوح مختلــف
پروبیوتیــک پروتکســین در جایگزیــن شــیر بــر عملکــرد و فراســنجه هــاي خونــی بــره هــاي نــر شــیرخوار زل بــود.

 30روزگــی اختــاف آمــاري معنــی داري در تمــام

فراســنجه هــا بــه جــز آلبومیــن وجــود داشــت
( )05/0<Pو همچنیــن در خــون گیــری پایــان 60

روزگــی اختــاف آمــاري معنــی داري در تمــام

فراســنجه هــا بــه جــز کلســترول ،لیپوپروتئیــن
بــا دانســیته بــاال 1و لیپوپروتئیــن بــا دانســیته

پروبیوتیــک هــا افزودنیهــاي غذایــی میکروبــی
هســتند کــه از طریــق بهبــود تعــادل میکروبــی

روده ،تأثیــرات ســودمندي بــر میزبــان دارنــد .ایــن
ترکیبــات بــه عنــوان عضــو جدیــدي در جمعیــت

میکــرو فلــوراي دســتگاه گــوارش

حیــوان هســتند کــه تبــادالت جدیــدي بــا
گونــه هــاي مختلــف پروکاریوتــی و ســلول هــاي

یوکاریوتــی دیــواره رودهــاي

(شــامل اپیتلیــوم و بافــت لنفــاوي مربــوط بــه

پروبیوتیکهــا از طریــق ایجــاد تعــادل میکروبــی در
عفونــت رودهــاي

دســتاوردهاي مثبــت محققــان دانســت که بــا توجه

روده باعــث ایجــاد اثــرات مثبتــی ماننــد کاهــش

میشــوند و از ایــن طریــق میتواننــد جایگزیــن

مناســبی بــراي آنتــی بیوتیکهــا باشــند و از آنجــا
کــه در نشــخوارکنندگان جــوان ،عــادت پذیــري

بــه خــوراك جامــد از طریــق تثبیــت جمعیــت

میکروبــی شــکمبه امکانپذیــر خواهــد بــود؛
اســتفاده از پروبیوتیکهــا در ایــن امــر مؤثرخواهــد

بــود (  .) 15فرآوردههــاي میکروبــی یاپروبیوتیکهــا
میتواننــد بــه خــوراك دام افــزوده شــوند وقادرنــد
بــا ایجــاد یــک تعــادل میکروبــی در فلــور روده و
پیشــگیري از عفونتهــاي گوارشــی ،اثــر مثبتــی
روي بهبــود عملکــرد حیــوان و افزایــش رشــد

نشــخوارکنندگان جــوان داشــته باشــند.

مضــر دســتگاه گــوارش از قبیــل کلــی فــرم هــا

نســبت بــه ســایر ســطوح پروبیوتیــک داراي

از ابتــاي نشــخوارکنندگان جــوان بــه بیمــاري هاي

نتیجــه گیــري :نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد که

پروبیوتیکهــا بــه اپیتلیــوم روده و مخــاط آن ،عامــل

شــیر بــره هــا باعــث بهبــود مصــرف خــوراك ،تنهــا

در ایــن صــورت پروبیوتیــک هــا مــی تواننــد بــه

کــه تیمــار  9گــرم پروبیوتیــک در صفــات مذکــور

باعــث تقویــت سیســتم دفاعــی بــدن و جلوگیــري

عملکــرد بهتــري بــود

مختلــف متابولیکــی و عفونــی می شــوند چســبیدن
اصلــی در ایجــاد ایمنــی در میزبــان میباشــد و

ســایر باکتــري هــاي مفیــد کمــک کننــد تــا در

محتویــات دســتگاه گــوارش حیــوان ،زنــده بماننــد
و باعــث افزایــش جمعیــت پروبیوتیکهــا شــوند (

G A V D A R A N

 .) 38اثــرات اســتفاده از پروبیوتیــک باکتریایــی بــر
عملکــرد ،وضعیــت ســامت و فراســنجه هــاي خونی

 ) 35/0±5/4کیلوگــرم در قالــب در  4تیمــار آزمایشــی و  6بــره (تکــرار) در هــر تیمــار در جایگاههــاي انفــرادي بــه مــدت ) 60روز)

در پایــان آزمایــش شــد .بــا توجــه بــه نتایــج بــه

متفــاوت گــزارش شــده اســت و تفــاوت در نتایــج

 )g/cfu × 3(، 6 )cfu/g × 9شــاهد (بــدون افــزودن پروبیوتیــک)  ،و بــه ترتیــب تیمــار شــاهد بــه عــاوه  )39گــرم پروبیوتیــک در

بــه ســایر ســطوح از نظــر فراســنجه هــاي مذکــور

 ،نــوع خــوراك مصرفــی ،ســطح مدیریــت ،نحــوه

یافتــه هــا :نتایــج میانگیــن مصــرف خــوراك نشــان داد کــه اختــاف آمــاري معنــی داري فقــط در  15روز اول آزمایــش بیــن

واژه هــاي کلیــدي :عملکــرد ،فراســنجه هــاي

جایگزیــن شــیر مصرفــی روزانــه بــود ×  9)cfu/gگــرم پروبیوتیــک در جایگزیــن شــیر مصرفــی روزانــه بــود.

خونــی ،پروبیوتیــک ،بــره هــاي شــیرخوار زل،

اکولــوژي میکروبــی (  ) 31و افزایــش جــذب مــواد

جمعیــت میکروبــی دســتگاه گــوارش شــود .در

بیــن تیمارهــاي آزمایشــی مشــاهده شــد .طــوري

عملکــردي بــه نســبت بهتــري داشــت.

پروبیوتیــک ممکــن اســت بــه ســبب بهبــود در

ناگهانــی جیــره یــا محیــط میتوانــد باعــث تغییــرات

الشــه و طــول الشــه ،اختــاف آمــاري معنــی داري

مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .نمونــه گیــري هــا در چهــار دوره پانــزده روزه انجــام شــد .تیمارهــاي آزمایشــی شــامل تیمــار )6و

افزایــش وزن حیوانــات بــا تغذیــه تیمارهــاي حــاوي

بیمــاري میشــود.

یــک ســو و از ســوي دیگــر بــا کاهــش میکروفلــور

دســت آمــده ،ســطح  9گــرم پروبیوتیــک نســبت

افزایــش وزن روزانــه (  ) 27شــده اســت .بهبــود

منجــر بــه افزایــش ســامتی و کاهــش ابتــا بــه

وزن زنــده ،درصــد الشــه پــر و خالــی ،درصــد نیــم

مقدارایمونــو گلوبولیــن نــوع  Gو بهبــود وزن الشــه

ســبب بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی (  ) 39و

تنــش ،جمعیــت میکروبــی حالــت گــذار (انتقالــی)

هــا  ،تعــداد و فعالیــت کشــندگی نوتروفیــل هــا از

مغــذي ،ارتقــاء شــاخص ایمنــی خــون بــه خصــوص

باکتریایــی در جایگزیــن شــیر دام هــاي شــیرخوار

و نیــز عملکــرد تولیــدي و رشــد رخ مــی دهــد کــه

مربــوط بــه صفــات الشــه نشــان داد کــه در صفــات

معنــی داري در گــوارش پذیــري ظاهــري مــواد

داده شــده اســت کــه اســتفاده از پروبیوتیــک

و بســیار حساســی دارد؛ بــه طوريکــه تغییــرات

ســلولی تعدیــل قــوي و جدیــد در عملکــرد روده اي

پروبیوتیکهــا از طریــق افزایــش غلظــت گلوبولیــن

در برخــی از دورههــا شــد .همچنیــن افزایــش

اســت  ) .) 42در تحقیقــات دیگــري نیــز نشــان

مغــذي ()28و بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی باشــد.
در نشــخوارکنندگان نــوزاد خصوصــ ًا در شــرایط

پاییــن وجــود داشــت ( )05/0<Pوآنالیــز داده هــاي

در اوایــل دوره پــرورش ،افزایــش وزن روزانــه باالتــر

در افزایــش گــوارش پذیــري مــواد مغــذي خــوراك

روده) ایجــاد مــی کننــد  .در نتیجــه ایــن تبــادالت

مطالعــات صــورت گرفتــه حاکــی از آن اســت کــه

افــزودن ســطوح مختلــف پروتکســین در جایگزیــن

الکتــات از جملــه مکانیســم هــاي پروبیوتیــک هــا

ممکــن اســت ناشــی از نــوع پروبیوتیــک مصرفــی
مصــرف پروبیوتیــک و شــرایط محیطــی باشــد (

 .)3نتایــج یــک مطالعــه نشــان داد کــه تولیــد
فاکتورهــاي رشــد (اســیدهاي آلــی و آمینواســیدها،

ایــن مــورد پروبیوتیــک هــا را مــی تــوان یکــی از

بــه ســوابق تاریخــی و بــا الهــام از شــرایط طبیعــی
میکروارگانیســم هــا در دســتگاه گــوارش و تعــادل

موجــود در طبیعــت تهیــه شــده اســت و بــه عنــوان
جایگزیــن آنتــی بیوتیــک هــا و مــواد محــرك
رشــد در خــوراك دام بــه صنعــت عرضــه شــدند.

بــا توجــه بــه مزیــت هــاي اســتفاده از پروبیوتیــک
در تغذیــه نشــخوارکنندگان جــوان و دام هــاي

شــیرخوار در بهبــود عملکــرد رشــد و همچنیــن
کاهــش مصــرف آنتــی بیوتیکهــا و مهمتــر از همــه

رشــد و پــرورش بــره هــاي ســالم و پرتوانــی کــه

در آینــده بتواننــد در گلــه جایگزیــن میــش هــاي

مولــد و قــوچ هــاي بالــغ شــوند و آینــده اقتصــادي

و ســامتی گلــه را تضمیــن نمایــد و همچنیــن بــه
دلیــل مطالعــات محــدود در مــورد اســتفاده از ایــن

افزودنــی هــاي میکروبــی در جایگزیــن شــیر و

کــه در ســن  10روزگــی از مــادر جــدا شــدند و بــا
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اثــرات آن روي عملکــرد نــوزاد نشــخوارکنندگان،

بنابرایــن ایــن تحقیــق اثــرات افــزودن ســطوح

مختلــف پروبیوتیــک پروتکســین در جایگزیــن
شــیر بــر عملکــرد رشــد و فراســنجه هــاي خونــی
بــره هــاي شــیرخوار زل را مــورد بررســی قــرار داد.
مواد و روشها
ایــن تحقیــق در یــک مزرعــه خصوصــی پــرورش

گوســفند و بــز واقــع در اســتان مازنــدران،

شهرســتان جویبــار انجــام شــد .در ایــن آزمایــش
از  24رأس بــره نــر نــژاد زل تــازه متولــد شــده

میانگیــن وزن مشــابه(  ) 35/0±5/4اســتفاده شــد

(وزن تولــد در هنــگام شــروع آزمایــش بــه عنــوان

کوواریــت در مــدل قــرار داده شــد  .طــول مــدت

ایــن آزمایــش  60روز بــود .تیمارهــا شــامل تیمــار

شــاهد(بدون افــزودن پروبیوتیــک) و بــه ترتیــب
تیمارهــای حــاویg/cfu × (6 ، )3 g/cfu × ( 3
 ) g/cfu × 9 (9،)6گــرم پروبیوتیــک در جایگزیــن

شــیرمصرفی روزانــه بودنــد  .جیــره بــره هــاي

G A V D A R A N

مواد و روشها  :براي انجام این تحقیق تعداد  24رأس بره نر زل در سن  10روزگی با میانگین وزن زنده

هــاي خونــی نشــان داد کــه در خــون گیــري پایــان

مقدمه :

افزایــش رشــد باکتريهــاي ســلولوالیتیک و مصــرف
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*یدا ...چاشنی دل  ،1مهدي بهاري  2و سید ماکان موسوي کاشانی

3

ســایر تیمــار بــود .نتایــج حاصــل از فراســنجه

جایگزیــن شــیر

ویتامینهــاي گــروه ،) Bایجــاد شــرایط بــی هــوازي و

آزمایشــی بــا نــرم افــزار جیــره نویســی SRN

 9ســویه میکروارگانیســم هــاي ســودمند دســتگاه

قبــل از مصــرف خــوراك انجــام گرفــت .زمــان

جیــره غذایــی و نیــز ترکیبــات جایگزیــن شــیر

میکروارگانیســمها شامل4ســویه الکتوباســیل ،یــک

ســاعت محرومیــت از

تنظیــم شــد و اقــام خوراکــی مــورد اســتفاده در

مــورد اســتفاده بــره هــاي آزمایشــی در جــدول (
 )1نشــان داده شــده اســت.

پــس از آنکــه بــره هــا بــه صــورت تصادفــی در
چهارگــروه بــه عنــوان تیمارهــای ازمایشــی در

قفــس هــای انفــرادي مســتقر شــدند  ،مصــرف

شیرخشــک از شــروع از آنکــه بــره هــا بــه صــورت

تصادفــی در چهارگــروه بــه عنــوان تیمارهــاي
آزمایــش و همچنیــن اســتارتر بــره ها از هفتــه دوم،
آغازشــد و جایگزیــن شــیر بــه منظــور مصــرف در

دو وعــده( صبــح و عصــر) در اختیــار بــره هــا قــرار
گرفــت .شیرخشــک بــه کار رفتــه در ایــن تحقیــق
شــیر خشــک مخصــوص بــره محصــول شــرکت
پرســا بــود کــه بــه نســبت 1بــه  5تهیــه و بــه

برههــا خورانــده شــد .تعییــن میــزان شــیرمصرفی
بــره هــا بدیــن صــورت بــود کــه در  1الــی 20
روز آزمایــش(  11الــی  30روزگــی ســن بــره 700

میلــی لیتــر ( 8درصــد وزن بــدن) 21 ،الــی  40روز
آزمایــش 500میلــی لیتــر ( 4درصــد وزن بــدن) و
 41الــی  60روز ازمایــش  350میلــی لیتــر(  2درصــد

وزن بــدن) اســتفاده شــد .در طــول دوره آزمایــش،

مقــدار مصــرف خــوراك روزانــه ،ضریــب تبدیــل
غذایــی و افزایــش وزن روزانــه انــدازه گیــري شــد.

خــوراك مصرفــی هــر تیمــار در دو وعــده صبــح
ســاعت  7و عصــر ســاعت  16در اختیــار آنهــا
قــرار مــی گرفــت .حیوانــات بــه صــورت آزاد بــه

آب دسترســی داشــتند .در ضمــن هنــگام ریختــن

خــوراك هــر وعــده در آخــور ،باقــی مانــده

خــوراك روز قبــل از تــه آخــور جمــع آوري شــده
و در کیســه هــاي مجــزا قــرار داده میشــد .پــس

مانــده خــوراك روز قبــل جمــع آوري و توزیــن و
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تعییــن مــی گردیــد .خــون گیــري در پایــان روز 30
و  60آزمایــش بــه منظــور انــدازه گیــري برخــی از

فراســنجه هــاي خونــی انجــام شــد .همچنیــن در

پایــان دوره آزمایــش ( 60روزگــی) از هــر تیمــار
 3بــره انتخــاب شــده و بــه منظــور بررســی صفــات

الشــه کشــتار شــدند( .شــکل )1

پروبیوتیــک مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق
پروتکســین بــود کــه فــرآورده طبیعــی اســت کــه

مخمــر هســتند .ایــن محصــول ســاخت شــرکت

ســیاهرگ گــردن گرفتــه شــد و بعــد از اتمــام کار،

تعییــن گــوارش پذیــري ظاهــري مــواد مغــذي،

و پالســماي تهیــه شــده جهــت تعییــن غلظــت

مدفــوع بــر اســاس روش هــاي  ) 1995( AOACو

لیپوپروتئیــن بــا دانســیته پاییــن ،لیپوپروتئیــن

الیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدي بــا روش ون

گلوبولیــن ،نیتــروژن اوره خــون  3و آلبومیــن

(  ) 5بــراي ایــن منظــور از روز  50تــا  57دوره

دســتگاه اتوآناالیــزر مــدل ( ، )1000 RAهمچنیــن

مدفــوع دامهــا (از تعــداد  4تیمــار از هرتکــرار) بــه

بــا ,اســتفاده از دســتگاه نفلومتري(مــدلBinding

شــد .بعــد از  7روز بــراي هــر راس دام آزمایشــی

آزمایــش قــرار گرفــت.

یــک ســویه اســترپتوکوکوس ،دو ســویه قــارچ و

میلــی لیتــري حــاوي مــاده ضــد انعقــاد EDTA 1از

بیــن المللــی پروتکســین انگلســتان  1بــود .بــراي

نمونــه هــا بــه ســرعت بــه آزمایشــگاه ارســال شــد

انــدازه گیــري مــاده خشــک و پروتئیــن خــام،

گلوکــز ،کلســترول ،لیپوپروتئیــن بــا دانســیته بــاال،

مقادیــر الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی و

بــا دانســیته خیلــی پاییــن  ،2پروتئیــن تــام،

سوســت و همــکاران  ) 1991 ،انــدازه گیــري شــدند

بــا اســتفاده از کیــت هــاي پــارس آزمــون و

آزمایش(بــه مــدت یــک هفتــه) مــواد خوراکــی و

ایمونوگلوبولیــن نــوع  G4نیــز بــه روش نفلومتــري

صــورت روزانــه و جداگانــه جمــع آوري وتوزیــن

 Site Mininephســاخت انگلســتان) مــورد

تعــداد  7نمونــه مدفــوع 7 ،نمونــه خــوراك مصرفــی
و  7نمونــه باقیمانــده خــوراك وجــود داشــت.نمونه

هــاي تهیــه شــده از هــر دام بــه صــورت روزانــه
دردمــاي  -20درجــه ســانتی گــراد نگهــداري

شــدند .بعــد ازاتمــام  7روز ،نمونــه هــاي مدفــوع،
خــوراك مصرفــی وباقــی مانــده خــوراك هــر کــدام

و بــراي هــر حیــوان آزمایشــی ،بــا هــم مخلــوط

شــد و یــک نمونــه نهایــی از هرکــدام بــه دســت
آمــد و تــا زمــان انجــام تجزیــه شــیمیایی ،دردمــاي

 -20درجــه ســانتی گــراد نگهــداري شــدند .ســپس

نمونــه هــا در دمــاي  55درجــه ســانتیگراد بــه
مــدت  48ســاعت خشــک و آســیاب شــدند و بــراي
تعییــن گــوارش پذیــري مــورد تجزیــه شــیمیایی

قــرار گرفتنــد ( )5،46بــراي مشــخص شــدن تأثیــر
پروبیوتیکهــاي بــه کاررفتــه در جایگزیــن شــیر ،بــر
وضعیــت قــوام مدفــوع  ،میــزان بــروز اســهال در بره

هــا ،در روزهــاي  7و 60 , 56 49 42 35 28، 1421،
امتیازدهــی و بررســی قــوام ،

بــراي انــدازه گیــري صفــات الشــه ،در پایــان

آزمایش،بعــد از  24ســاعت از آخریــن توزیــن
خــوراك ،از هــر تیمــار  3بــره انتخــاب و کشــتار

شــدند .پــس از توزیــن دام هــا و کشــتار ،کلیــه امعاء
و احشــا از بــدن خارج و ســپس الشــه گــرم توزین و

ثبــت شــد .روش کار بدیــن صــورت بــود کــه پــس از
ذبــح هــر بــره بالفاصلــه کلــه و پاچــه ،پوســت ،پیش

معــده هــا ،شــیردان و روده هــا ،کبــد ،شــش ،قلــب
و کلیــه هــا جــدا شــدند و قســمتهاي باقیمانــده

شــامل گوشــت و اســتخوان ،چربــی پوششــی و
چربــی داخــل انســاج گوشــت وزن شــدند و بــه
عنــوان وزن الشــه گــرم تعییــن گردیــد .پــس از آن

الشــه هــا بــه مــدت  24ســاعت در دمــاي  4درجــه
ســانتی گــراد در ســردخانه نگهــداري شــدند .پــس
از طــی ایــن مــدت الشــه هــا از ســردخانه خــارج

شــده و دوبــاره وزن کشــی وبــه عنــوان وزن الشــه

ســرد ثبــت شــدند .بــراي تعییــن وزن نیــم الشــه،

مدفــوع (اســکور مدفــوع) بــر اســاس جــدول

الشــه هــا بــه صــورت طولــی در امتــداد محــور
مرکــزي بــدن (دقیقــ ًا از وســط ســتون فقــرات)

جــدول )2

شــدند و همچنیــن قســمتهاي ران ،دســت ،گــردن

الرســن و همــکاران (  ) 1977انجــام شــد(  30؛
بــراي انــدازه گیــري فراســنجه هــاي خونــی،

خونگیــري از بــره هــا در دو نوبــت در روزهــاي 30
و  60آزمایــش،

بــه دوقســمت کامــ ً
ا مســاوي تقســیم و توزیــن

و عمــق قفســه ســینه تفکیــک و توزیــن شــدند.
داده هــاي حاصــل شــده در قالــب طــرح کامــ ً
ا

تصادفــی بــا اســتفاده از  4تیمــار بــا  6تکــرار (بــره)

15

G A V D A R A N

G A V D A R A N

شکل  : 1تصاویري از جایگاه
نگهداري بره هاي آزمایشی

ســویه بیفیدوباکتریــوم ،یــک ســویه انتروکوکــوس،

خــوراك) بــوده و بــه وســیله لولــه ونوجیکــت 5

Table 1. Ingredients of the experimental diets and milk replacement.
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بــر اســاس آن مقــدار خــوراك مصرفــی روز بعــد

گــوارش گوســفند و بــره را بــه همــراه دارد .ایــن

خــون گیــري در ســاعت  8صبــح (پــس از 12

جدول  :1اجزاي تشکیل دهنده جیره هاي آزمایشی و جایگزین شیر

روي بــره هــاي نــر شــیرخوار نــژاد زل و بــا انــدازه

عــددي کاهــش یافــت .نتایــج تحقیــق محمــدي و

مکمــل هــاي پروبیوتیکــی در تغذیــه بــره هــا

خــوراك ،افزایــش وزن روزانــه ،ضریــب تبدیــل

تواننــد باعــث بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی

مطالعــه روي بــره هــاي شــیرخوار مشــخص شــد

هــاي تکــرار شــونده در زمــان روي صفــات مصــرف
غذایــی ،اســکور مدفــوع و فراســنجه هــاي خونــی

بــا اســتفاده از رویــه  GLMنــرم افــزار آمــاري SAS
ویرایــش()9,1و بــر اســاس مــدل زیــر تجزیــه و

تحلیــل شــدند:

+*+Yijk = μ + + +tj
کــه در ایــن فرمــول  yijkمشــاهده مربــوط بــه
تیمــار iزمــان انــدازه گیــری jو در تکــرار μ ، k

میانگیــن کل  jمشــاهدات  ، Tiاثــر تیمــار  iام

 Eai.kاثــر اشــتباه اصلــی  tjاثــر زمــان انــدازه گیر
ي jام ؛  ، Ti ، tij*Tاثــر برهــم کنــش تیمــار i

 ،ام بــا زمــان انــدازه گیــري  jام و  Ebijkاثــر
خطــاي فرعــی بــود و همچنیــن مقایســه میانگیــن
تیمارهــا نیــز بــا اســتفاده از آزمــون چنددامنــه اي

دانکــن انجــام شــد
نتایج و بحث

مصــرف خــوراك ،افزایــش وزن روزانــه و ضریــب

تبدیــل غذایــی :نتایــج میانگیــن مصــرف خــوراك
برههــاي آزمایشــی در دورههــاي مختلــف آزمایــش
در جــدول  3نشــان داد کــه اختــاف آمــاري معنــی

داري فقــط در دوره 15روز اول آزمایــش مشــاهده

شــد  )05/0<P(.چنیــن بــه نظــر مــی رســد
پروبیوتیــک مصرفــی در ایــن آزمایــش توانســت
اثــر معنــی داري در دو هفتــه اول آزمایــش بــر

مقــدار خــوراك مصرفــی بــره هــا بگــذارد کــه
ایــن اثــر ســبب افزایــش مصــرف خــوراك در بــره

هــاي مصــرف کننــده ســطوح  9گــرم پروبیوتیــک

نســبت بــه ســایر تیمارهــا در15روز اول آزمایــش
شــد .نتایــج میانگیــن افزایــش وزن روزانــه بــره
هــاي آزمایشــی در دورههــاي مختلــف آزمایــش در

جــدول (  )4نشــان داد کــه اختــاف معنــی داري
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)05/0<P(.

نتایــج نشــان داد بــا افزایــش ســطح پروبیوتیــک،
رونــد افزایــش وزن در طــول دوره هــاي آزمایــش،
صعــودي بــوده اســتکه در ســطح  9گــرم
پروبیوتیــک نســبت بــه ســایر تیمارهــا داراي

مقادیــر بیشــتري بــود .نتایــج ضریــب تبدیــل
غذایــی بــره هــاي آزمایشــی در جــدول (  )5نشــان

داد کــه اختــاف آمــاري معنــی داري در  30و 45
روزگــی آزمایــش مشــاهده شــد )05/0<P(.طــوري

کــه در تیمــار  9گــرم پروبیوتیــک ضریــب تبدیــل
غذایــی بــه طــور معنــی داري نســبت بــه تیمــار

شــاهد داراي مقادیــر کمتــري بــود.

در دام شــیرخوار شــوند کــه بــا نتایــج حاصــل از

جــدول (  )5مطابقــت داشــت( ) 35باکتــري هــاي
تولیدکننــده اســید الکتیــک ،شــامل اعضــاء

جنــس الکتوباســیلوس

و

انتوکوکــوس

(

اســترپتوکوکوس) ،پروبیوتیــک هایــی هســتند
کــه بیشــترین مطالعــه روي آن هــا صــورت گرفتــه

شــده اســت .ایــن مســئله بــه میــزان زیــادي

ناشــی از وجــود طبیعــی ایــن باکتــري هــا در
جمعیــت

میکروبــی دســتگاه گــوارش یــک حیــوان ســالم
اســت.افزودن ایــن باکتــري هــا بــه خــوراك ،ســبب
توســعه شــکمبه و بهبــود وضعیــت ســامتی ،بــه
دلیــل تأثیــر بــر جمعیــت میکروبــی دســتگاه

گــوارش مــی شــوند .الکتوباســیل هــا قــادر

بــه تولیــد آنزیــم هــاي کربوهیدراتــاز بــوده و
بدیــن طریــق بــه هضــم ایــن مــواد کمــک مــی
کننــد (  .) 28ایــن باکتــري هــا بــا کمــک بــه

تجزیــه خــوراك در روده باریــک مانــع از ورود
ایــن ترکیبــات غیرقابــل هضــم بــه روده فــراخ

مــی شــوند.عالوه بــر ایــن ،پروبیوتیــک هایــی
چــون الکتوباســیلوس پالنتــروم باعــث ســنتز
اســیدهاي آمینــه هــاي ضــروري بــراي گوســاله
هــا و برههــا شــده کــه مــی توانــد باعــث ذخیــره

منابــع پروتئینــی در بــدن شــود و بــا اضافــه کــردن
آن بــه شــیرمصرفی دام هــاي شــیرخوار ،افزایــش

مصــرف خــوراك جامــد مشــاهده شــده کــه در پــی

آن افزایــش وزن را .خواهیــم داشــت ()27مصــرف

خــوراك تحــت تأثیــر زمــان باقــی مانــدن آن در
شــکمبه ،ســرعت عبــور و عوامــل شــیمیایی مــی

باشــد .الیــاف خــام بــه دلیــل ایجــاد محدودیــت

فیزیکــی عامــل مهمــی در کاهــش مصــرف خــوراك
هســتند .بــه خصــوص در جیــره هایــی کــه گــوارش

پذیــري آنهــا کــم باشــد .چنانچــه ایــن اثــر

برداشــته شــود عامــل محــدود کننــده مصــرف از
نظــر فیزیکــی حداقــل مــی شــود .وجــود گیرنــده

هــاي فیزیکــی در شــکمبه و حساســیت آنهــا بــه
فشــار و حتــی متابولیــت هــاي شــیمیایی ســبب
کنتــرل مصــرف خــوراك میشــود .گیرنــده هــاي

شــیمیایی بــه اســیدهاي چــرب فــرار حساســیت

داشــته و  pHاز ایــن طریــق بــر مصــرف و خــوراك

مؤثــر هســتند ( .)26از آنجــا کــه پژوهــش هــا روي
پروبیوتیــک هــا نشــان داده اســت کــه ایــن مــواد

قــادر بــه افزایــش هضــم الیــاف خــام بــه واســطه
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باشــند .برداشــت عامــل فیزیکی(فیبــر) و افزایــش

ســریع دانســیته مــواد خوراکــی در شــکمبه ســبب

طبــق نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه ،بــا افزایــش

افزایــش ســرعت عبــور مــواد از شــکمبه شــده و

ســن بــره هــا ،در

مــی شــود (.، )26-9

ســطح پروبیوتیــک و همــگام بــا افزایــش وزن و

برخــی دوره هــا ضریــب تبدیــل غذایــی از لحــاظ

بــه همیــن دلیــل ســبب افزایــش مصــرف خــوراك
نتیجــه یــک مطالعــه نشــان داد کــه مصــرف

بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی و افزایــش مصــرف
خــوراك بــره هــاي شــیرخوار نســبت بــه تیمــار

شــاهد شــد (  .) 10مصــرف خــوراك بیشــتر توســط
دام در روز ،فرصــت بــراي افزایــش تولیــد روزانــه
در آن دام را بیشــتر خواهــد نمــود کــه در ایــن

راســتا در مطالعــه اي نشــان داده شــد کــه مصــرف

پروبیوتیــک ســبب افزایــش مصــرف خــوراك شــده
( )13و عملکــرد نشــخوارکنندگان را تحــت تأثیــر

قــرار مــی دهــد .نتایــج پژوهــش هــا در بــره هــا
نشــان داد کــه تیمــار حــاوي پروبیوتیــک داراي

میانگیــن افزایــش وزن روزانــه باالتــري در روزهــاي
 36و  46آزمایــش نســبت بــه تیمــار شــاهد(22-14

) داشــتند کــه بــا نتایــج موجــود در جــدول( ) 4
ایــن تحقیــق مطابقــت داشــت.

گوارش پذیري ظاهري مواد مغذي:
نتایــج حاصــل از میانگیــن گوارشــپذیري ظاهــري
مــواد مغــذي در جــدول( )6نشــان داد کــه اختــاف
آمــاري معنــی داري در میانگیــن گــوارش پذیــري

مــاده خشــک ،الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی
و ا لیــاف نامحلــول در شــوینده اســیدي در بیــن
تیمارهــاي مختلــف وجــود داشــت  )05/0<P(.بــه

طــوري کــه ایــن صفــات در تیمارهــاي حــاوي 9
گــرم پروبیوتیــک در مقایســه بــا ســایر تیمارهــا به

طــور معنــی داري افزایــش یافــت .نتایــج مطالعــات
دیگــر نشــان داده اســت کــه افــزودن پروبیوتیــک

بــه جیــره ســبب افزایــش گــوارش پذیــري مــاده
خشــک (  ) 11و دیــواره ســلولی و دیــواره ســلولی

بــدون همــی ســلولز (  ) 31میگــردد کــه بــا نتایــج
تحقیــق حاضــر همخوانــی داشــت .در یــک مطالعــه
گوارشــپ ذیــري الیــاف نامحلــول در شــوینده

اســیدي در تیمــار حــاوي پروبیوتیــک نســبت بــه
تیمــار شــاهد در بــره هــا بیشــتر بــود ( )44مصــرف

پروبیوتیکهــا در جیــره غذایــی برههــا ) ســبب

بهبــود گــوارش پذیــري فیبــر بــه خاطــر افزایشpH
شــکمبه و حمایــت از رشــد باکتريهاي ســلولولیتیک
مــی شــود و همچنیــن تحریــک تعــدادي از باکتــري
هــاي شــکمبه توســط پروبیوتیــک هــا مــی توانــد
گــوارش پذیــري ظاهــري مــاده خشــک را تحــت

تأثیــر قــرار دهــد ،زیــرا باکتــري هــا بــراي هضــم
الیــاف خــام در شــکمبه مــورد نیازهســتند ( .) 41

پروبیوتیــک هــا بــه خصــوص مخمرهــا از طریــق
حــذف اکســیژن (اســتفاده از اکســیژن بــه عنــوان

پذیرنــده نهایــی الکرتــون هــا) و تولیــد اســیدهاي
آلــی باعــث تحریــک باکتــري هــاي تجزیــه کننــده

ســلولز مــی شــوند کــه در افزایــش گــوارش
پذیــري پروتئیــن خــام و هضــم الیــاف نامحلــول در

شــوینده اســیدي در دام هــاي نشــخوارکننده نقــش

مؤثــري ایفــا مــی کنــد (  .) 42همچنیــن نتیجــه
یــک مطالعــه روي بــره نشــان داد کــه دام هــاي

تغذیــه شــده بــا پروبیوتیــک ،گــوارش پذیــري

ظاهــري هضــم الیــاف نامحلــول در شــوینده خنثــی
در آن هــا نســبت بــه تیمــار شــاهد افزایــش

یافــت( ( 37

قــوام مدفــوع :نتایــج نمــره مدفــوع جــدول ( )7
نشــان داد کــه اختــاف معنــی داري بیــن تیمارهــا
در  45و 60

طــوري کــه روزگــی آزمایــش مشــاهده شــد
)05/0<P(.طــوری کــه بــا افزایــش ســطح

پروبیوتیــک ،بــروز اســهال (شــاخص اســکور

مدفــوع) کاهــش یافــت کــه نشــان دهنــده اثــر
مثبــت پروبیوتیــک هــا در کاهــش بــروز اســهال و

بهبــود عملکــرد دســتگاه گــوارش بــره هــا بــوده
اســت .مطابــق بــا ایــن نتایــج ،در مطالعــه اي

محافظــت کننــده پروبیوتیکهــا دانســت .ایــن
اثــرات محافظتــی بــه اثــر تحریکــی پروبیوتیــک

هــا بــر ســطوح مســواکی روده در ترشــح دي

ســاکارید نســبت داده شــده اســت و بــه نقــش

حفاظتــی پروبیوتیــک هــا از راه ایجــاد قابلیــت

مصــرف پروبیوتیــک ســبب کاهــش بروزاســهال

منــع چســبندگی عوامــل بیمــاری زا بــر مخــاط

مــی تــوان پایــداري قــوام مدفــوع در دامهــاي

تولیــد اســیدهاي آلــی ،شــرایط دســتگاه گــوارش

در دام هــاي دریافــت کننــده آن گردیــد ( .)4

دریافــت کننــده پروبیوتیــک را در رابطــه بــا اثــرات

روده اشــاره شــده اســت (  .) 21پروبیوتیــک هــا بــا
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افزایــش جمعیــت باکتريهــاي ســلولوالیتیک مــی

کــه افــزودن پروبیوتیــک در جایگزیــن شــیر ســبب
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در نتایــج  .تمــام دوره هــاي آزمایــش وجــود دارد

دبیري()2010نشــان داد کــه پروبیوتیــک هــا مــی

ســبب بهبــود افزایــش وزن شــد (  .)2در یــک
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 pHاســیدهاي آلــی ماننــد اســید پروپیونیــک،

عوامــل بیمــاري زا ســبب کاهــش امتیــاز قــوام

همســو بــا ایــن نتایــج ،مطالعــه حســین و همــکاران

هــا نامطلــوب مــی نماینــد .بــر اثــر گرادیــان مثبت
اســید اســتیک و اســید الکتیــک بــه شــکل
غیریونیــزه مــی تواننــد از دیــواره ســلولی باکتــري

هــا عبــور کــرده و در داخــل ســلول باکتــري

یونیــزه شــوند .ایــن کار ســبب بــه هــم خــوردن
گرادیــان یــون هیــدروژن مــی شــود ،از طرفــی

یــون منفــی اســیدهاي آلــی بــه دلیــل قطبــی بودن

نمــی توانــد از ســلول باکتــري خــارج شــود ،ایــن
ترکیــب یونیــزه در داخــل ســلول باکتــري تجمــع

مــی یابــد و باعــث مــرگ باکتــري مــی شــود ،ایــن
عمــل موجــب کاهــش بــار میکروبــی روده و کاهــش
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شــیرخوار بــه دلیــل ایــن کــه جمعیــت میکروبــی
در دســتگاه گــوارش اســتقرار کامــل نیافتــه

اســت ،بنابرایــن در صــورت بــروز اســترس تعــادل

میکروبــی دســتگاه گــوارش بــه هــم خــورده و
ناهنجــاري هــاي گوارشــی را بــراي حیــوان ایجــاد

نمایــد ،ولــی اســتفاده از پروبیوتیــک ســبب مــی

تیمــار شــاهد بــود.

مدفــوع و بهبــود وضعیــت ســامت مــی شــود()29

( )2014نشــان داد کــه افــزودن پروبیوتیــک در

فراســنجه هــاي خونــی :نتایــج حاصــل از فراســنجه

داري )05/0<P(.در غلظــت آلبومیــن ،گلوبولیــن

جیــره غذایــی بــره هــاي نــر ســبب افزایــش معنــی
هــاي خونــی مــورد مطالعه جــداول (  )8و (  )9نشــان
داد کــه در خــون گیــري نوبــت اول (روز  30آزمایش)

اختــاف معنــی داري در تمــام فراســنجه هــا بــه
جــز آلبومیــن وجــود داشــت)05/0<P(.همچنین
در خــون گیــري نوبــت دوم(روز  60آزمایــش)

اختــاف آمــاري معنــی داري در فراســنجه هــاي

مــورد مطالعــه بــه جــز کلســترول ،لیپوپروتئیــن بــا

دانســیته بــاال و لیپــو پروتئیــن بــا دانســیته پاییــن
وجــود داشــت )05/0<P(.نتایــج تحقیــق حاضــر

نشــان داد کــه افــزودن پروبیوتیــک توانســت
ســبب ایجــاد تغییــرات معنــی داري در فراســنجه
هــاي خونــی مــورد مطالعــه شــود کــه بــه طورکــه
خــود  Gمشــخص افزایــش مقــدار ایمونوگلوبیــن

نشــان دهنــده افزایــش قــدرت سیســتم ایمنــی در

و پروتئیــن تــام ســرم خــون نســبت بــه تیمــار

شــاهد شــد (  .) 24در همیــن راســتا نتیجــه یــک
مطالعــه نشــان داد کــه کــه افــزودن پروبیوتیــک
بــه شــیر خــون تأثیــر معنــی داري بــر غلظــت
ایمنوگلوبولیــن  Gگوســاله هــاي شــیرخوار داشــت

 )05/0<P(.بطــوري کــه تیمــار حــاوي پروبیوتیــک
داراي مقــدار باالتــر ایمونوگلوبیــن Gنســبت بــه

تیمــار شــاهد بــو) .) 36

ســویه هــاي الکتوباســیلوس هــا و بایفیدوباکتریــوم
هــا ،جــزء اصلــی میکروفلــوراي روده بســیاري از
دام هــا هســتند و بــه طــور گســترده اي بــه خاطــر

اثــرات مفیدشــان شــامل خنثــی کــردن اثــرات

باکتــري هــاي بیمــاري زا و بهبــود سیســتم ایمنــی

مخاطــی میزبــان (  ) 20بــا تغییــرات جزیــی در

خــون ،شــناخته شــده هســتند .مقــدار پروتئیــن

تــام خــون رابطــه مســتقیم بــا میــزان افزایــش
ایمونوگلوبولیــن هــاي خــون دارد و بــا افزایــش
غلظــت ایمونوگلوبولیــن هــا در خــون ،غلظــت

پروتئیــن تــام نیز افزایــش مــی یابــد (  .) 12آلبومین

یکــی از پروتئیــن هــاي مؤثــر در انتقــال مواد ســمی
از سراســر بــدن بــه ســلول هــاي کبــدي اســت .این

مــواد در کبــد تجزیــه شــده و از بــدن دفع میشــوند.

بــدون وجــود مقادیــر معینــی آلبومیــن در خــون
کبــد ،کلیــه هــا و ســایر اعضــاء حیاتــی قــادر بــه

ایفــاي نقــش خــود نخواهنــد بــود .آلبومیــن باعــث
انتقــال ویتامیــن هــا ،مــواد معدنــی ،اســیدهاي

چــرب غیــر اشــباع ،هورمــون هــا و ســایر ترکیبــات

بــا ارزش دیگــر در کل سیســتم ایمنــی بــدن
اســت .همچنیــن آلبومیــن بــه عنــوان یــک آنتــی
اکســیدان عمــل مــی کنــد ()16

 .احتمــاالً افزایــش قــدرت سیســتم ایمنــی بــدن
ســبب افزایــش غلظــت آلبومیــن خــون شــده
اســت .نشــان داده شــده اســت کــه پروبیوتیــک

باکتریایــی سیســتم ایمنــی ذاتــی ،هومــورال و

ســایر بخــش هــاي ســلولی سیســتم ایمنــی را

تحــت تأثیــر قرارمــی دهــد (  .) 12نتیجــه یــک
پژوهــش نشــان داد کــه اســتفاده از پروبیوتیــک

باکتریایــی (پروتکســین) در شــیر مصرفــی گوســاله

19
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اســهال را بــه دنبــال دارد( (  23در دام هــاي

ســریع تــر اســتقرار پیــدا کــرده و بــا مبــارزه بــا
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را بــراي رشــد و تکثیــر ســالمونالها و کلــی باســیل

شــود کــه تعــادل میکروبــی در دســتگاه گــوارش

بــره هــاي دریافــت کننــده پروبیوتیــک نســبت بــه

هــا ســبب افزایــش معنــی دار در غلظــت آلبومیــن

ســطح پروبیوتیــک ،بــه طــور معنــی داري ســطح

کــه ســبب تولیــد آنزیمهــا و یــا بیــان ژنهایــی

معنــی دار در غلظــت گلوکــز ســرم خــون نســبت

تحقیــق نشــان داد کــه افزودنــی هــاي پروبیوتیکــی

مصــرف بهینــه از کربوهیدراتهــا بــه خصــوص انــواع

ســرم خــون نســبت بــه تیمــار شــاهد و کاهــش

بــه تیمــار شــاهد شــد ( .)1پروبیوتیــک هــا بــا

افزایــش فعالیــت میکــروب هــاي شــکمبه بخــش

بیشــتري از منابــع کربوهیدراتــی و بــه خصــوص
نشاســته را در شــکمبه تخمیــر و بــه اســیدهاي
چــرب فــرار تبدیــل مینماینــد و لــذا مقــدار
کمتــري از نشاســته بــه روده مــی ر ســد تــا پــس

نیتــروژن اوره خــون کاهــش یافــت .نتایــج یــک

ســبب ایجــاد تغییــرات معنــی داري بــر غلظــت
اوره خــون بــره هــا شــد (  .)7پروبیوتیــک هــا مــی
تواننــد بــا کاهــش ســطح اوره خــون و اســتفاده

بهینــه آن در شــکمبه جهــت تولیــد آمونیــاك و
ســنتز پروتئیــن میکروبــی ســبب بهبــود عملکــرد
دام هــاي نشــخوارکننده شــوند()17

از هضــم آنزیمــی بــه صــورت گلوکــز تبدیــل شــود

صفــات الشــه :نتایــج حاصــل از صفــات الشــه در

طــور معنــی داري در گــروه هــاي پروبیوتیکــی

درصــد الشــه ) پــر و خالــی ،درصــد نیــم الشــه

یافــت (  .)6جمعیــت میکروبــی موجــود در روده

تیمارهــاي آزمایشــی مشــاهده شــد ()05/0<Pبــه

تأثیــر قــرار مــی دهــد ،میکــروب هــاي موجــود بــا

همــه صفــات داراي مقادیــر باالتــري بــود .نتیجــه

هــاي روده جلوگیــري مــی کننــد ( )47چندیــن

در شــیرمصرفی گوســاله ســبب افزایــش معنــی دار

کاهندگــی کلســترول پیشــنهاد شــده اســت

حاضــر مطابقــت دارد.

میشــوند کــه تولیــدات آنهــا ســبب افزایــش

غیرقابــل هضــم و چربیهــا در روده میشــود .ایــن
میکروارگانیســم هــا داراي ژنهــاي متعــددي بــوده
کــه نقــش مهمــی در متابولیســم کربوهیدراتهــا بــه

خصــوص الیگوســاکاریدها و پلیســاکاریدها دارنــد
از ایــن روســت کــه پروبیوتیکهــاي باکتریایــی از
کربوهیدراتهــا بــه عنــوان منبــع انــرژي اســتفاده

مــی کننــد کــه در تغذیــه ســلولهاي رودهــاي،

در مطالعــه الســیدي و همــکاران( )2014کاهــش

و طــول بــدن اختــاف آمــاري معنــی داري بیــن

حیــوان میزبــان ســطح کلســترول خــون را تحــت

طــوري کــه تیمــار حــاوي  9گــرم پروبیوتیــک در

مصــرف کلســترول از جــذب آنهــا توســط بافــت

یــک پژوهــش نشــان داد کــه افــزودن پروبیوتیــک

مکانیســم بــراي پروبیوتیکهــا در خصــوص اثــرات

در طــول بــدن شــد (  ) 39کــه بــا نتایــج تحقیــق

 .بررســیهاي آزمایشــگاهی نشــان دادهانــد کــه

همچنیــن نتیجــه یــک مطالعــه دیگــر نشــان

افــزودن ســطوح مختلــف ایــن پروبیوتیــک در

اســیدهاي صفــراوي داراي ظرفیــت جــذب و اتصــال

الشــه ســرد و گــرم دارد (  .) 45نتایــج برخــی

خــوراك  ،تنهــا در اوایــل دوره پــرورش ،افزایــش

بــراي جــذب درهســتند روده کمتــر در دســترس

پروبیوتیــک داراي وزن پایانــی (  ) 43و وزن الشــه

اســیدهاي صفــراوي دکونژوگــه میشــوند ،حاللیــت

گادکار و همــکاران ( ( )2015در مطالعــه خــود

طریــق مدفــوع دفــع میشــوند .در نتیجــه بــدن

پروبیوتیــک داراي وزن قبــل کشــتار ،وزن الشــه

صفــراوي جدیــد اســتفاده میکنــد و همیــن

نســبت بــه تیمــار شــاهد بودنــد( ).19در مطالعــه

پائیــن بیــاورد .بــا ایــن اوصــاف ،قابلیــت اتصــال

ســبب تولیــد وزن الشــه ســنگین تــر در بــره هــا

ترکیــب کلســترول بــا غشــاي ســلولی باکتريهــا

بــا پروبیوتیــک را مــی تــوان بــه کاهــش کل چربــی

غذایــی بــه عنــوان مکانیســم هــاي دیگــر

صفــراوي کــه عامــل اصلــی کاهــش ذخیــره ســازي

در حــال رشــد کــه مقدارشــان ممکــن اســت بــا

پروبیوتیــک باکتریایــی بــا تولیــد اســیدهاي آلــی

توانایــی بیشــتري بــراي حــذف و دفــع کلســترول

تبدیــل انــرژي حاصــل از کربوهیــدرات هــا بــه

خونــی در ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بــا افزایــش

متابولیســم میزبــان نیــز تاثیــر دارنــد بــه طــوري

باکتريهــاي اســید الکتیــک رودهــاي عــاوه بــر

داد کــه پروبیوتیــک اثــر معنــی داري بــر وزن

بــه کلســترول ( )48-50در نتیجــه ،کلســترول

پژوهــش هــا نشــان داده اســت کــه تیمــار حــاوي

قــرار میگیــرد و کاهــش مــی یابــد .زمانــی کــه

(  ) 34بیشــتري نســبت بــه تیمــار شــاهد بــود.

و میــزان جذبشــان در روده کاهــش مییابــد و از

نشــان دادنــد کــه بــره هــاي دریافــت کننــده

دوبــاره از کلســترول بــراي ســاخت اســیدهاي

گــرم ،وزن الشــه ســرد و وزن نیــم الشــه باالتــري

موضــوع میتوانــد غلظــت کلســترول ســرم را

دیگــري افــزودن پروبیوتیــک بــه جیــره غذایــی .

کلســترول بــه دیــواره ســلولی پروبیوتیکهــا و

گردیــد ()25کیفیــت بــاالي الشــه تغذیــه شــده

و در نتیجــه ممانعــت از جــذب کلســترول مــواد

الشــه و همچنیــن ممکــن اســت بــه دفع اســیدهاي

پیشــنهاد میشــوند .همچنیــن باکتريهــاي زنــده و

چربــی در بــدن میباشــند ،نســبت داد (.)33

افزایــش ســطح پروبیوتیــک در روده افزایــش یابــد،

موجــب کاهــش محتــوي چربــی الشــه از طریــق

دارنــد (  .) 50نتایــج حاصــل از فراســنجه هــاي

اســید الکتیــک مــی شــوند (  .) 40پروبیوتیکهــا بــر

پروبیوتیــک هــاي باکتریایــی ترشــح آمیــاز و

فعالیــت لیپــاز در روده را مهــار میکننــد و در نتیجــه
درصــد چربــی دربافــت چربــی کاهــش مییابــد و
عــاوه بــر ایــن پروبیوتیکهــا غلظــت لپتیــن در

گــردش خــون را نیــز کاهــش میدهنــد کــه ایــن

مســئله خــود دلیلــی بــر .کاهــش حجــم ســلولهاي

بافــت چربــی میباشــد()49
نتیجه گیري

نتیجــه کلــی تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه
جایگزیــن شــیر بــره هــا باعــث بهبــود مصــرف
وزن روزانــه باالتــر در برخــی از دوره هــا شــد.

همچنیــن افزایــش معنــی داري در گــوارش پذیــري

ظاهــري مــواد مغــذي  ،ارتقــاء شــاخص ایمنــی
خــون بــه خصــوص مقــدار ایمونوگلوبولیــن نــوع
 Gو بهبــود وزن الشــه در پایــان آزمایــش شــد.

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،در عمــده
صفــات مذکــور ســطح 9گــرم پروبیوتیــک نســبت

بــه ســایر ســطوح عملکــرد بهتريــرا نشــان داد.

همچنیــن نتایــج حاصلــه نشــان داد کــه اســتفاده از
ایــن افزودنــی میکروبــی مفیــد در جایگزیــن شــیر

نــوزاد نشــخوارکنندگان کوچــک مــی توانــد توصیــه
شود.
سپاسگزاري
در پایــان از تمامــی افــرادي کــه بــه مــا در انجــام
ایــن پژوهــش و نــگارش ایــن مقالــه یــاري رســانده

انــد قدردانــی بــه عمــل مــی آوریــم.
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(  .) 32همچنیــن میــزان کلســترول ســرم خــون بــه

جــدول( )10نشــان داد کــه در صفــات وزن زنــده،

رشــد و تمایــز آنهــا نقــش دارد (  .) 50همچنیــن
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کلیــدواژه هــا  :پروبیوتیــک ،پريبیوتیــک،

ســینبیوتیک ،قــوام مدفــوع ،گاو شــیري
مقدمه

الزمــه پیشــرفت و پویایــی در صنعــت گاو

شــیري افزایــش بهــره-وري اســت .در ســالهاي
اخیــر سیاســت اصلــی در پــرورش دام اســتفاده
از مکملهــاي دامــی بــا بــازده تولیــدي بــاال

بــوده اســت.براي دســتیابی بــه ایــن مهــم
عــاوه بــر بــه کارگیــري روشــهاينوین و بهینــه

تغذیهــاي ،مدیریتــی میتــوان بــا اجــراي روشــها

وســازوکارهاي متنــوع و مناســب ،موجبــات بهبــود

و تســریع برنامــه هــاي افزایــش راندمــان را در
واحدهــاي دامپــروري فراهــم نمــود .بــا توجــه بــه
پیشــرفتهایی کــه در صنعــت پــرورش گاوشــیرده

بــه ویــژه تولیــد شــیر صــورت گرفتــه اســت ،نیــاز
بــه اســتفادهاز افزودنــی هــاي غذایــی مؤثــر در
پیشــبرد ایــن هــدف و تأمیــن مــواد غذایــی مــورد

نیــاز دام افزایــش یافتــه اســت .از طرفــی ،عــدم

تعــادل جمعیــت میکروبــی شــکمبه مــی توانــد
نقــش زیــادي در از دســترس خــارج شــدن مــواد

مغــذي داشــته باشــد( ) 26محیــط ثابــت و پایــدار
شــکمبه ،عامــل کلیــدي بــراي رســیدنبه تولیــد
بهینــه شــیر و ســامتی حیــوان اســت(  .)6لــذا،

اســتفاده ازمــواد افزودنــی کــه هــم موجــب کاهــش

بیماريهــاي متابولیکــی دام شــوند و هــم در بهبــود
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نقــش حیاتــی در اســتفاده از مــواد مغــذي خــوراک

در نشــخوارکنندگان دارنــد .امــروزه ،محققیــن بــه
دنبــال یافتــن راه کارهــاي طبیعــی بــراي افزایــش

فعالیــت شــکمبه از طریــق بهبــود باکتريهــاي مفیــد
شــکمبه هســتند ( )4در حــال حاضــر پروبیوتیکهــا

نــه تنهــا بــه عنــوان محــرک رشــد ،بلکــه بــراي
تحریــک دســتگاه ایمنــی و پیشــگیري از ابتــا

بــه بســیاري از بیماريهــا بــه کار گرفتــه میشــوند
()3اســتفاده از پروبیوتیــک هــا جهــت افزایــش

عملکــرد ،بهبــود وضعیــت ســامت و تغییــر در

اکوسیســتم شــکمبه اي یــک جایگزیــن مناســبی

بــراي آنتــی بیوتیــک محســوب میشــود .ایــن
ترکیبــات بــا افزایــش جمعیــت میکروارگانیســمهاي

مفیــد و اســتقرار آنهــا ســبب ممانعــت از بــروز
اســهال و افزایــش وزن زنــده در گوســاله هــا و برهها
شــده و نیــز بــا توســعه میکروفلــوراي شــکمبه
شــرایط بــراي افزایــش مصــرف خــوراک و توســعه

شــکمبه را فراهــم کــرده و زمــان از شــیرگیري را

ســرعت مــی بخشــند ( 3و )35همچنیــن برخــی
دیگــر از محققیــن گــزارش کردهانــد کــه اســتفاده

از مخمــر ساکارومایســس سرویســیه در تغذیــه
گاوهــاي شــیرده موجــب افزایــش چربــی شــیر ] 34

[ و یــا ســبب افزایــش درصــد چربــی شــیر میشــود

افزودنــی هــاي جایگزیــن مــورد بررســی قــرار

گرفتنــد ( 17و )31پروبیوتیــک یــک واژه التیــن

بــه معنــی “بــراي زندگــی” اســت.پروبیوتیکها
میکروارگانیســم هــاي زندهــاي هســتند کــه حــاوي

باکتريهــا و مخمرهــاي ســودمند میباشــند .باکتــري
الکتیــک اســید مهمتریــن باکتــري بهــکار رفتــه در

چکیده
هــدف از اجــراي ایــن آزمایــش بررســی تأثیــر مکملهــاي پروبیوتیکــی و پريبیوتیکــی بــر عملکــرد گاوهــاي شــیري هلشــتاین بــود.

بــه الکتیــک اســید میباشــند .پــري بیوتیکهــا

تبدیــل قندها )شــامل الکتــوز( و ســایرکربوهیدراتها
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پــري بیوتیکهــا ترکیبــات غذایــی میباشــند ،کــه

بــه ازاي هــر راس در روز ) بودنــد .نتایــج ایــن آزمایــش نشــان داد ،میانگیــن مــدت زمــان جویــدن ،نشــخوارکردن و بیشــترین مــدت

فعالیــت باکتــري الکتیــک اســید و بیفیــد وباکتریــا

داشــت )( )P ˂0/05بــا مصــرف پروبیوتیــک مقــدار تولیــد شــیرخام روزانــه تولیــد شــیر بــا  3/5رصــد چربــی و تولیــد شــیر بــا

آن اســت کــه ضمــن کاهــش میکروبهــاي بیمــاري

بــازده غذایــی در جیــره هــاي مکمــل شــده بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد شــیر خــام افزایــش یافــت .شــاخصهاي ســامتی ،قــوام و

غذایــی در حیــوان ،باقیمانــده بافتــی نداشــته و

شــاخصهاي ســامتی را بهبــود مــی بخشــد.

نمیکننــد .نشــخوارکنندگان در رابطــه بــا اســتفاده

مهارتهــاي تکنیکــی پیچیــده خاصــی نــدارد ،بــه
طــوري کــه انجــام آن در داخــل کشــور بــه ســادگی
امــکان پذیــر مــی باشــد.اینولین و الیگوفروکتــوز

)ترکیبــات فروکتوالیگوســاکاریدي( ازجملــه
ترکیبــات پريبیوتیکــی هســتند کــه بــه طــور

انتخابــی رشــد بیفیدوباکتریــوم ،الکتوباســیلوس
و باکتريهــاي تولیدکننــده بوتیــرات را تحریــک
میکننــد(  5و )35برخــی دیگــر از محققیــن
گــزارش کردنــد مانــان الیگوســاکارید میتوانــد

بــا باکتريهــاي بیماريــزا ماننــد ا شریشــیاکالي(
( MOSو ســالمونال کــه داراي زوائــد انتهایــی نــوع

یــک بــا لکتیــن هــاي جســتجوگر مانــوز هســتند،
متصــل شــده و از کلونیــزه کــردن ایــن باکتــري

بــه طــور ســودمندانه اي بــر روي ســامتی میزبــان
اثرگــذار هســتند .معمــوالً باعــث افزایــش رشــد و

بیوتیــک مانــان الیگوســاکارید را میتــوان از الیــه

زمــان جویــدن ،نشــخوار کــردن و خــوردن متعلــق( )P ˂0/05خــوردن بیــن جیرههــاي مختلــف آزمایــش اختــاف معنــی داري وجــود

میشــوند( )14از مهمتریــن ویژگــی پروبیوتیکهــا

کــه داراي ترکیبــی از الیگوســاکاریدها همــراه بــا

چهــار درصــد چربــی افزایــش پیــدا کــرد و اختــاف معنــی داري ( )P ˂0/05بــا گــروه شــاهد ( جیــره پایــه بــدون افزودنــی ) داشــت

زا در دســتگاه گــوارش و بهبــود ضریــب تبدیــل

ســیالیت مدفــوع در جیرههــاي مکمــل شــده بهبــود یافــت .بنابــر ایــن مصــرف پروبیوتیــک در تغذیــه گاو هــاي شــیري عملکــرد و

برخــاف آنتــی بیوتیکهــا مقاومــت میکروبــی ایجــاد

پريبیوتیــک بــه ازاي هــر راس در روز )  ) 4گــروه ســین بیوتیــک (جیــره پایــه  +چهــار گــرم پروبیوتیــک  14 +گــرم پريبیوتیــک

از مــواد فیبــري بــا کیفیــت پائیــن توانایــی منحصــر

بــا مصــرف اکســیژن موجــود در شــکمبه ،محیــط

بــی هــوازي مناســبی را بــراي فعالیــت میکــروب
هــاي بــی هــوازي فراهــم نمــوده و موجــب بهبــود
و رشــد ایــن گــروه از میکروارگانیســم هــا مــی

شــوند (  8و ) 27پريبیوتیــک هــا بــه طــور بالقــوه

بــر شــمار میکــروب هــاي مفیــد و مورفولــوژي
دســتگاه گــوارش تأثیــر گذاشــته و بدیــن طریــق

باعــث هضــم بهتــر مــواد مغــذي میشــوند ()8
.سرویســیه بــر مــاده خشــک مصرفــی ،تغییــرات

وزن بــدن و تولیــد شــیر خــام گاوهــاي هلشــتاین
در مرحلــه اول شــیردهی مؤثــر نبــود .ولــی درصــد
چربــی ،درصــد مــواد جامــد بــدون چربــی و
درصــد کل مــواد جامــد شــیر بــا مصــرف مخمــر

افزایــش یافــت 2گروهــی از محققیــن بــا افــزودن

مخمــر ساکارومایســز سرویســیه در جیــره اثــر

معنیــداري برمصــرف مــاده خشــک در گاوهــاي

شــیرده هلشــتاین در مقایســه بــا گــروه شــاهد

مشــاهده نکردنــد ،بــا ایــن وجــود افزایــش
معنیــدار میــزان تولیــد شــیر در گاوهــاي تغذیــه

شــده بــا مخمــر ساکارومایســز سرویســیه در

هــا در روده جلوگیــري نمایــد  ]3و [ 30.پــري

خارجــی دیــواره ســلولی مخمــر بــه دســت آورد

بتاگلــوکان هــا و مانــان پروتئینهــا مــی باشــد .ایــن

اســتفاده از پــري بیوتیــک مانــان الیگوســاکارید

در گوســاله هــاي شــیر خــوار شــد ()7در تحقیقــی

دیگــر برخــی از محققیــن گــزارش کردنــد کــه

اســتفادهاز پروبیوتیــک ،الکتوباســیلوس پالنتــاروم

نســبت بــه پروبیوتیــک باســیلوس ســوبتیلیس
باعــث بهبــود عملکــرد رشــد ،زمــان ازشــیرگیري
و نیتــروژن قابــل هضــم میشــود ،ولــی پروبیوتیــک

باســیلوس ســوبتیلیس هیــچ گونــه تأثیــري در ایــن
مــورد نــدارد  36اســتفاده از پروبیوتیکهــا بــه طــور
بالقــوه مــی تواننــد باعــث بهبــود عملکــرد رشــد
(11و ،)12حفــظ تعــادل میکروبــی دســتگاه گــوارش(
 12و )25و افزایــش عملکــرد سیســتم ایمنــی(23

و) 24شــود .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش،

بررســی تأثیــر اســتفاده از مکملهــاي پروبیوتیکــی

و پريبیوتیکــی بــر تولیــد شــیر ،ترکیبــات شــیر و

عملکــرد گاوهــاي شــیري هلشــتاین بــود.
مواد و روش ها

ایــن آزمایــش در قالــب طــرح کام ـ ً
ا تصادفــی بــر

مانــان پروتئینهــاي ســطح خارجــی بــا بتاگلــوکان

روي  40راس،گاو شــیري نــژاد هلشــتاین شــیرده

عبــارت ســادهتر دیــواره ســلولی مخمــر داراي

چهــار شــکم زایــش ،تولیــد شــیر روزانــه 33 ± 0/8

بــر بــا مصــرف دو گونــه بیفیدوباکتریــا و الکتیــک

و هــر  10راس گاو بــه طــور تصادفــی در یــک تیمــار

هــاي الیــه داخلــی پیونــد کوواالنســی دارنــد .بــه

بــا بــا روزهــاي شــیردهی  30 ± 5بــا ســه الــی

ترکیبــات دیگــر هــم میباشــد( MOS )10عــاوه

کیلوگــرم .وزن اولیــه 700 ± 40کیلوگــرم انجــام شــد
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بــه همیــن منظــور تعــداد  40راس گاو شــیري نــژاد هلشــتاین بــا تولیــد شــیر روزانــه  33 ±0/8کیلوگــرم و وزن اولیــه  700 ± 40در
چهــار گــروه در قالــب طــرح کام ً
التصادفــی قــرار گرفتنــد .تیمارهــاي آزمایشــی شــامل ) 1 :گــروه شــاهد (جیــره پایــه ) ( 2 ،گــروه

در لغــت بــه معنــی “پیــش نیــاز زندگــی” اســت.

نشــان داده کــه مخمــر ساکارومایســس سرویســیه

تولیــد پروبیوتیــک ها،اســتخراج پريبیوتیــک هــا از

اســتفاده از آنتی بیوتیکهــا درنشــخوارکنندگان براي

تغییــر جمعیــت میکروبــی شــکمبه ،اســتفاده از

پروبیوتیــک در جیــره غذائــی نشــخوارکنندگان

موجــب افزایــش وزن و افزایــش مصــرف خــوراک

منابــع طبیعــی آنهــا بســیار ســاده بــوده ونیــاز بــه

بهبــود عملکــرد و راندمــان خــوراک وهمچنیــن

مصــرف ساکارومایســس سروسیســه بــه عنــوان

مقایســه بــا گــروه شــاهد را گــزارش کردنــد ()1

بســیار ضــروري بــه نظــر میرســد ( .)31از طــرف
دیگــر ،بــه دلیــل افزایــش نگرانــی در رابطــه بــا

( .)8نتایــج پژوهشــهاي متعــددي درمــورد اثــر

]  .[ 26بــا اینکــه چگونگــی اثــر پــري بیوتیــک هــا
روي ســامت دام مصــرف کننــده تقریبــ ًا مشــابه

بــا پروبیوتیکهــا اســت ،ولــی برخــاف پروســه

لبنیــات تخمیــري میباشــد.این باکتريهــا قــادر بــه

پروبیوتیــک )جیــره پایــه  +چهــار گــرم پروبیوتیــک بــه ازاي هــرراس در روز )  ) 3گــروه پــري بیوتیــک (جیــره پایــه  14 +گــرم

شــکمبه هســتند .بنابرایــن ،میکروبهــاي شــکمبه

و تبدیــل غــذا در گوســاله مشــاهده کردنــد

مســئول بــراي هیدرولیــز و تجزیــه ســلولز درون

بهبــود قابــل توجهــی در افزایــش وزن بدنــی
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اثر مکمل های پروبیوتیکی و پریبیوتیکی
بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

عملکــرد میکروبــی شــکمبه مفیــد باشــند،

بــه فــردي دارنــد .باکتريهــا ارگانیســم هــاي اصلــی

اســید باکتریــا روي دامهــاي تــازه متولدشــده،

εij +Ti + μ =Yij

کــه بــازده خــوراک در ایــن آزمایــش بــا افزایــش

بافــت پســتان جهــت ســنتز پروتئیــن همزمــان

کــه در ایــن رابطــه Yij:؛ مقــدار هــر مشــاهده: μ:

اســت ،بــه طوريکــه باعــث کاهــش معنــی داري

میتوانــد بــا افزایــش درصــد پروتئیــن غیرقابــل

آزمایــش اســت

جیــره هــا شــده اســت ،امــا تفــاوت معنــی داري

اثــر؛ میانگیــن جامعــه  Ti:اثرتیمــار و εij: .خطــاي

تجزیــه وتحلیــل داده هــاي نظیــر مصــرف
خــوراک ،وزن بــدن و نمونــه خــون توســط نــرم

افــزار  SASانجــام شــد .مقایســات نمونــه خــون
صــورت گرفــت

( )<0P / 05در گــروه شــاهد در مقایســه بــا ســایر

بیــن جیــره هــاي پروبیوتیــک بــا جیــره هــاي پــري
بیوتیــک وســین بیوتیــک در بــازده غذایــی تولیــد

شــیر روزانــه و تولیــد شــیر  3/5درصــد چربــی
مشــاهده نشــد ولــی در مــورد بــازده غذایــی
تولیــد شــیر بــا  4درصــد چربــی اختــاف معنــی

قــرار داده شــدند.جیره هــاي مــورد آزمایــش حــاوي جیــره پایــه بودنــد و بــا نســبت

.نتایج و بحث

داري ( )<0P / 05بیــن جیرههــاي مصــرف کننــده

هــا حــاوي غلظتهــاي مســاوي از مــاده خشــک ،انــرژي قابــل متابولیســم و پروتئیــن خــام

نتایــج مربــوط بــه تولیــد شــیر حاصــل از

ســین بیوتیــک مشــاهد شــد.

پروبیوتیــک و پريبیوتیــک در جدول  3نشــان داده

ایــن افزایــش در بــازده غذایــی در جیــره هــاي

هــاي متفــاوت پروبیوتیــک و پــري بیوتیــک (جــدول )1تنظیــم شــدند .تمامــی جیــره

بودنــد )جدول2(.هــر جیــره از روز شــروع آزمایــش بــه مــدت  60روزبــه صــورت آزاد و در
حــد اشــتها )در دو وعــده هشــت صبــح وچهــار بعدازظهــر( در اختیــار گاوهــا قــرار داده
شــد.

جیــره هــاي مکمــل شــده بــا مقادیــر متفــاوت
شــده اســت .تولیــد شــیر خــام روزانــه ،تولیــد

شــیر بــا 3/5درصــد چربــی و تولیــد شــیر بــا 4

تیمارهــاي آزمایشــی بــه ترتیــب شــامل -1 :گــروه شــاهد )جیــره پایــه -،( 2گــروه

درصــد چربــی در گاوهایــی کــه در جیــره خــود

پــري بیوتیــک جیــره پایــه  14 +گــرم پريبیوتیــک بــه ازاي هــر راس در روز(- 4 ،گــروه

شــاهد بیشــتر بــود( )P ˂0/05در ایــن آزمایــش،

هــر راس در روز( بودنــد .برنامــه تغذیــه اي بــا نــرم افــزار  2001 NRCتنظیــم شــد و بــه

گاوهــاي شــیرده ،بــر عملکــرد بــا نتایــج برخــی

دانــش بنیــان زیســت درمــان ماهــان بــا نــام تجــاري  Rumia-Bioو حــاوي هفــت ســویه

بــه عوامــل متفاوتــی همچــون مرحلــه شــیردهی

اي مکــس ســاخت شــرکت وایکــور آمریــکا حــاوي مخمــر ساکارومایســس سرویســیه و

پیشــنهاد نمودنــد کــه تغذیــه محصــوالت مخمري

ســین بیوتیــک )جیــره پایــه  +چهــار گــرم پروبیوتیــک  14+گــرم پريبیوتیــک بــه ازاي

تأثیــر مثبــت اســتفاده از پروبیوتیــک در جیــره

همــراه آب در اختیــار گاوهــا قــرار گرفــت .پروبیوتیــک مــورد اســتفاده محصــول شــرکت

دیگــر محققیــن  31و  32تناقــص داشــت کــه

باکتریایــی و دو ســویه قارچــی × 2 g/cfuبــود .پــري بیوتیــک مــورد اســتفاده بامحصــول

و نــوع جیــره مربــوط میشــود.تعدادي از محققیــن

محیــط کشــت ســوکروز-مالس و عصــاره ذرت بــا نــام تجــاري ســلمانکس بود.بــا توجــه

بــراي گاوهــاي شــیرده در طــی مراحــل آخــر
آبســتنی و اوایــل شــیردهی احتمــاالً بــه دلیــل

روز ثبــت شــد ،و باقیمانــده خــوراک هــر روز نیزصبــح روز بعــد جمــع آوري و در پایــان

مفیــد میباشــد .بــه طوريکــه ،محیــط کشــت هاي

بــراي انــدازه گیــري درصــد مــاده خشــک بــه آزمایشــگاه منتقــل شــد .جهــت کنتــرل

بــه میــزان زیــادي در تولیــد تجــاري گاو شــیرده

وزن کشــی شــدند .مقــدار تولیــد شــیر هفــت روز آخــر )ســه وعــده در روز( و میانگیــن

شــیر اســتفاده میشــود ( )2برخــی از محققیــن

یــک نمونــه شــیر در هــر وعــده تهیــه و پــس از مخلــوط کــردن نمونــه نهایــی گرفتــه

خشــک مصرفــی ،تغییــرات وزن بــدن و تولیــد

شــده ،نمونــه برداشــته شــد و ترکیبــات شــیر)درصد چربــی ،پروتئــن ،الکتــوز و مــواد

شــیردهی غیرمعنــی دار گــزارش کردنــد ()2در

بــازده غذایــی هــر دام از طریــق مقــدار شــیرخام تولیدشــده روزانــه تقســیم بــر مقــدار

کــه افــزودن مخمــر ساکارومایسزسرویســیه

بــه مــدت  24ســاعت بــه روش مشــاهده مســتقیم انــدازه گیــري شــد ( )28طــول مــدت

در گاوهــاي شــیرده هلشــتاین در مقایســه بــا

و بــه همیــن منظورفعالیــت نشــخوار کــردن و غــذا خــوردن هــر پنــج دقیقــه بهمــدت

تولیــد شــیر در گاوهــاي تغذیــه شــده بــا مخمــر

هــر مشــاهده در فواصــل پنــج دقیقــه بــه دســت آمــد ( )19وضعیــت ســامتی گاوهــا،

شــاهد بــه طــور معنــی داري افزایــش یافــت ،کــه

وزن بــدن در گــروه هــاي آزمایشــی بــا شــروع آزمایــش دامهــا در ابتــدا و انتهــاي دوره

در شــمال  .آمریــکا و اروپــا بــراي بهبــود تولیــد
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هفــت روز بــه عنــوان رکــورد تولیــد شــیر روزانــه هــرگاو منظــور شــد .در دو روز آخــر

مصــرف ساکارومایسسسرویســیه بــر مــاده

شــد.جهت تعییــن ترکیبــات شــیر ،هفتهــاي دو مرتبــه از شــیر هــر وعــده شیردوشــی

شــیر خــام گاوهــاي هلشــتاین در مرحلــه اول

جامــد بــدون چربــی بــا دســتگاه اکومیلــک (  / 01مــدل 09064فرانســه)اندازه گیــري شــد.

تحقیقــی دیگــر برخــی از محققیــن نشــان دادنــد

مــاده خشــک مصرفــی روزانــه محاســبه شــد.در روز چهــارم دوره ،کل فعالیــت جویــدن

درجیــره اثــر معنیــداري بــر مصــرف ماده خشــک

زمــان نشــخوار کــردن و غــذا خــوردن بــه عنوانمــدت زمــان جویــدن در نظــر گرفتــه شــد

گــروه شــاهد نــدارد ( )1بــا ایــن وجــود ،میــزان

 24ســاعت ثبــت شــد .طــول مــدت زمــان نشــخوار و غذاخــوردن از حاصلضــرب تعــداد

ساکارومایسزسرویســیه در مقایســه بــا گــروه

24

روزانــه بررســی شــد .مدفــوع بــه صــورت هفتگــی بررســی و نمــره ســیالیت و قــوام )

ایــن میتوانــد بــه دلیــل اثــر مخمــر بــر تخمیــر
شــکمبه باشــد کــه نهایتــ ًا باعــث هضــم بهتــر

G A V D A R A N

دوره توزیــن شــد .ازخوراکهــاي مصرفــی و باقیمانــده خــوراک هــر دوره یــک نمونــه

خشــک و فعال بــر مبنــاي ساکارومایسزسرویســیه

نمــره ســیالیت شــامل =1 :طبیعــی =2 ،نــرم =3 ،لــزج =4 ،آبکــی و نمــره= قــوام شــامل:

 =1طبیعــی =2 ،کــف آلــود =3 ،موکوســی4 ،چســبناک =5 ،یبوســت ( )28آن بررســی شــد.

درصورتــی کــه نمــره مدفــوع بــه طــور متوســط بــراي ســیالیت و قــوام بیشــتر از ســه بــود ،یــک روز اســهال بــراي آن دام ثبــت شــد.
داده هــاي بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار SASنســخه  )29() 1/9و رویــه مــدل خطــی عمومــی  GLMبــرای مــدل 1تجزیــه و میانگیــن هــا بــه کمــک

مــواد مغــذي میشــود (  )33بیشــترین میانگیــن

مــاده خشــک مصرفــی مربــوط بــه گروهشــاهد

بــود کــه بــدون مــاده افزودنــی بودنــد و کمتریــن

میانگیــن مــاده خشــک مصرفــی مربــوط بــه جیره
پريبیوتیــک بــود و ایــن اختــاف غیرمعنــی دار

بــود .نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر نشــان داد

مکمــل شــده بــا پروبیوتیــک بــه دلیــل افزایــش
عــددي در تولیــد شــیر و از طرفــی کاهــش مصــرف

مــاده خشــک میباشــد .پروبیوتیــک باعــث تعــادل

جمعبــت میکروبــی شــکمبه میشــود .تفــاوت
زیــادي در ســازوکارهاي پیشــنهادي بــراي بیــان
علــت بهبــود بــازده غذایــی حیــوان در نتیجــه

مصــرف پروبیوتیــک وجــود دارد .پروبیوتیکهــا
منبــع تولیــد بعضــی از آنزیــم هــا هســتند و یــا

ممکــن اســت ســایر عوامــل  Bویتامینهــاي گــروه
ناشــناخته رشــدي را تولیــد کننــد کــه موجــب
بهبــود رشــد میکــرو ارگانیســم هــاي مفیــد گردنــد
کــه باعــث بهبــود مصــرف خــوراک و در نهایــت

باعــث افزایــش بــازده غذایــی شــود .نتایــج مربــوط
بــه ترکیبــات شــیر حاصــل ازجیــره هــاي مکمــل
شــده بــا مقادیــر متفــاوت پروبیوتیــک و پــري

بیوتیــک در جــدول  4نشــان داده شــده اســت.
بــا مصــرف پروبیوتیــک مقــدار درصــد چربــی در

مقایســه بــا گــروه شــاهد افزایــش یافــت()<0P / 05

تجزیــه و ســنتز پروتئیــن میکروبــی از طریــق
افزایــش کربوهیدارتهــاي قابــل تخمیــر محقــق

شــود 2 ].و [33درصــد پروتئیــن شــیر گاوهــاي کــه

جیــره حاويپروبیوتیــک مصــرف کردنــد ،بــا گــروه
شــاهد و تیمــار داشــت .ســین بیوتیــک اختــاف

معنیــداري( )P ˂0/05داشــت گــزارش شــده اســت
کــه مصــرف پروبیوتیــک و پريبیوتیــک بــر روي

پروتئیــن و ترکیبــات دیگــر شــیر تأثیــري نــدارد

( )2کــه بــا نتایــج ایــن تحقیــق در مــورد مقــدار
پروتئیــن و مقــدار مــواد جامــد بــدون چربــی

مطابقــت دارد .مقــدار الکتــوز در شــیر گاوهایــی کــه
جیــره حــاوي پروبیوتیــک مصــرف کردنــد ،بیشــتر
از ســایر گروههــا بــود و بــا گــروه شــاهد اختــاف

معنــی داري ()P ˂0/05

الکتــوز عامــل تنظیــم فشــار اســمزي در غــده

پســتان مــی باشــد ،ازآنجاییکــه بــه واســطه
غلظــت ایــن مــاده آب بــه غــده پســتان انتشــار

مــی یابــد ،درصــد غلظــت الکتــوز تــا حــدود 95
درصــد ثابــت مــی مانــد( ) 34درصــد کل مــواد

جامــد شــیر در گاوهایــی کــه کــه جیــره حــاوي
پروبیوتیــک مصــرف کــرده بودنــد ،بیشــتر از تیمــار

اختــاف شــاهد و تیمــار ســین بیوتیــک بــود (/ 05
 )<0Pاختــاف معنــی داري از نظــر مقــدار کل مــواد
جامــد شــیر بیــن تیمارهــا مشــاهده نشــد کــه بــا

نتایــج برخــی محققیــن ()2مطابقــت داشــت .نتایــج
مربــوط بــه زمــان جویــدن و نشــخوار حاصــل از

جیــره هــاي مکمــل شــده بــا مقادیــر متفــاوت

پروبیوتیــک و پــري بیوتیــک در جــدول  5نشــان
داده شــده اســت .بیشــترین مــدت زمــان جویــدن،

کــه بــا نتایــج برخــی محققیــن همخوانــی دارد()2
ایــن افزایــش احتمــاالً مربــوط بــه اثــر پروبیوتیــک

پروبیوتیــک دریافــت کردنــد مشــاهده شــد و بــا

تخمیــر ســلولز( اســت.

داشــت ( )P ˂0/05گاوهایــی کــه در جیــره خــود

بــر تراکــم و فعالیــت باکتــري هــاي ســلولتیک )
نتایــج پژوهــش هــاي متعــددي درمــورد اثــر
مصــرف ساکارومایسسزسروسیســه در جیــره
غذایــی نشــخوارکنندگان نشــان داده اســت کــه

مخمــر ساکارومایسزسرویســیه بــا مصــرف اکســیژن
موجــود در شــکمبه ،محیــط بــی هــوازي مناســبی
را بــراي فعالیــت میکــروب هــاي بــی هــوازي

فراهــم نمــوده و موجــب بهبــود و رشــد ایــن
گــروه از میکروارگانیســم هــا مــی شــوند( )2اثــر

تیمارهــا بــر مقــدار پروتئیــن شــیر و مــواد جامــد
بــدون چربــی شــیر معنــی دار نبــود ولــی ترکیبــات
مذکــور درگاوهایــی کــه جیــره حــاوي پروبیوتیــک

مصــرف کــرده بودنــد ،بــه طــور عــددي باالتــر از

ســایر تیمارهــا بــود .نتایــج درصــد مــواد جامــد

بــدون چربــی شــیر در گاوهایــی کــه جیــره حــاوي
پروبیوتیــک مصــرف کــرده بودنــد ،باالتــر بــود
( )P ˂0/05مؤثرتریــن عامــل تغییــر پروتئیــن شــیر

بــه جیــره میــزان فراهمــی اســیدهاي آمینــه در

نشــخوارکردن و خــوردن در گاوهایــی کــه کــه
ســایر گاوهایــی کــه گروههــا اختــاف معنیــداري
پروبیوتیــک دریافــت کردنــد بیشــترین طــول

مــدت زمــان نشــخوارکردن داشــتند و از ایــن نظــر
بــا گروههــاي شــاهد و تیمــار ســینبیوتیک تفــاوت
داشــتند )()P ˂0/05

افزایــش فعالیــت نشــخوار باعــث افزایــش بیشــتر

بــزاق شــده و در نهایــت باعــث  pHمایــع شــکمبه

میشــود .مکمــل هــاي پروبیوتیکــی و پريبیوتیکــی
بــا تنظیــم جمعیــت میکروبــی شــکمبه و تنظیــم

محیــط شــکمبه باعــث افزایــش فعالیــت نشــخوار
گردیــده و در نهایــت باعــث بهبــود عملکــرد

شــکمبه میگردنــد .البتــه خصوصیــات فیزیکــی
جیــره هــاي گاوشــیري تحــت تأثیــر نســبت علوفــه
بــه کنســانتره ،نــوع علوفــه و کنســانتره ،درصــد

منابــع فیبــر غیرعلوفــه اي خــرد شــده ،انــدازه
ذرات و نــوع فرآینــد مــواد خوراکــی تشــکیل

دهنــده جیــره قــرار میگیــرد ( .)20مــدت زمــان
جویــدن بــه ازاي هــر کیلوگــرم مــاده خشــک بــه

25
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شــد .بدیــن منظــور مقــدار خــوراک ریختــه شــده در آخــور مجــزا بــراي هــردام در طــول

تأثیــر بــر تخمیــر شــکمبه و هضــم مــواد مغــذي

پروبیوتیــک و پــري بیوتیــک بــا جیــره شــاهد و

بــا افزایــش حجــم شــیر بیــان شــده اســت .ایــن
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پروبیوتیــک )جیــره پایــه  +چهــار گــرم پروبیوتیــک بــه ازاي هــر راس در روز -،( 3گــروه

پروبیوتیــک دریافــت کردنــد از گاوهــاي تیمــار

بــه تغذیــه دامهــا بــه صــورت انفــرادي ،مقدارخــوراک مصرفــی هــر گاو در کل دوره ثبــت

آزمــون توکــی در مقایســه شــدند ســطح()P ˂0/05

مقدارپروبیوتیــک در جیــره هــا افزایــش یافتــه

عنــوان معیــار بیولوژیکــی خصوصیــات فیزیکــی

هــم خــوردن گرادیــان یــون هیــدروژن میشــود،

.2846-2838 :78 .Journal of Dairy Science

ســامتی ،قــوام و ســیالیت( آبکــی بــودن) مدفــوع

قطبــی بــودن نمیتوانــد از ســلول باکتــري خــارج

Agarwal N, Kamra DN, Chaudhary LC, .4

علوفــه میباشــد ( )16نتایــج مربــوط بــه شــاخصهاي
در جــدول  6نمایــش داده شــده اســت .اثــر تیمارهــا

از طرفــی یــون منفــی اســیدهاي آلــی بــه دلیــل

شــود ،بنابرایــن ایــن ترکیــب یونیــزه در داخــل

بــر نمــره قــوام و ســیالیت مدفــوع معنــی دار نبــود.

ســلول باکتــري تجمــع مییابــد و باعــث مــرگ

اســتفاده از پروبیوتیــک در خــوراک ســبب بهبــود

بــار میکروبــی روده و در نهایــت کاهــش اســهال

شــده اســت محققیــن نشــان دادنــد کــه افــزودن

تحقیــق ،اســتفاده از جایگزینهــاي آنتــی بیوتیــک
مخصوصــ ًا مکملهــاي پروبیوتیکــی ســبب بهبــود

بهبــود ســامت دام مــی شــود(9و )13اســتفاده از

اکوسیســتم شــکمبه و شــرایط مطلــوب تخمیــردر

وضعیــت ســامت و کاهــش امتیــاز قــوام مدفــوع
پروبیوتیــک بــه شــیر یــا جیــره آغازیــن گوســاله

باکتــري مــی شــود ،ایــن عمــل موجــب کاهــش
میشــود (15و )22بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن
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پروبیوتیــک در خــوراک باعــث شــده کــه تعــادل

شــکمبه میشــود.

گــردد و باعــث کاهــش امتیــاز قــوام مدفــوع و

منابع

میکروبــی در دســتگاه گــوارش ســریع تــر مســتقر
کاهــش بــروز بیمــاري هــاي گوارشــی و تنفســی

گــردد .گروهــی دیگــر از محقیقــن مشــاهده کردنــد
کــه در گــروه دریافــت کننــده مکمــل مخمــر

ساکارومایسسسرویســیه ،روزهــاي ابتــا بــه اســهال
کاهــش یافتــه بــود(9و .)13عقیــده بــر ایــن اســت
کــه اثــر پروبیوتیــک هــا را بــه جــاي افزایــش
عملکــرد بایســتی بیشــتر در تأثیــر مثبــت آنهــا

روي ســامتی دام ارزیابــی کــرد ( )18پروبیوتیکهــا با
تخریــب و متالشــی کــردن ســاختار میکــروب هــاي

اســیدهاي آلــی شــرایط دســتگاه گــوارش را بــراي

میکننــد ( )22بــر اثــر گرادیــان  pHاســیدهاي آلــی
ماننــد اســید پروپیونیــک ،اســید اســتیک و اســید
الکتیــک بــه شــکل غیــر یونیــزه مــی تواننــد از
دیــواره ســلولی باکتريهــا عبــور کــرده و در داخــل

ســلول باکتــري یونیــزه شــوند .ایــن کار ســبب بــه

microbial feed additives. Letters inApplied
.36-329 :34 .Microbiology
CASE STUDY: Effects of )2011( Ballou MA .5
ablend of prebiotics, probiotics, and
hyperimmune dried egg protein on
theperformance, health, and innate
immuneresponses of Holstein calves. The
.268-262 :27 .Professional Animal Scientist

 .1فیروزنیا ح )  ( 1393تأثیر مخمر

ساکارومایسزسرویسیه بر تولید ،ترکیب شیر و

فراسنجه هاي خونی در گاوهاي شیرده هلشتاین.

پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تبریز.

 .2نیکخواه ع ،دهقان بنادکی م و زالی ا )  ( 1383اثر

مخمر ساکارومایسس سرویسیه روي تولید و ترکیبات
شیر گاو هلشتاین .علوم کشاورزي ایران)1(35.

50-60:

Saccharomyces )1995( Chiquette J .6
cerevisiae and Aspergillus oryzae,

used alone or in combination as a feed
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بــدن تحریــک مــی شــود ،همچنیــن بــا تولیــد
رشــد وتکثیــر ســالمونالها و کلیباســیلها  ،نامطلــوب

of crossbred calves fedon different

Abe F, Ishibashi, N and1.1
Effect of )1995( Shimamura S

administration of bifidobacteria
and lactic acid bacteria to
.newborn calves and piglets
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باکتريهــا شــده و از ایــن طریــق سیســتم ایمنــی
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مضــر ســبب آزاد شــدن و جــذب آنتــی ژن ایــن

status andrumen enzyme profile
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هــاي شــیرخوار باعــث کاهــش امتیــاز مدفــوع و.

وضعیــت شــاخصهاي ســامتی و ثبــات محیــط و

Microbial )2002( SahooA and Pathak NN

واژه هــای کلیــدی :االیــزا ،اولتراســونوگرافی ،تنــش
حرارتــی ،گاو شــیری ،همزمــان ســازی فحلــی.
مقدمه
پژوهــش هــای دو دهــۀ گذشــته نشــان میدهــد،

همزمــان باافزایــش میانگیــن تولیــد شــیر در گاو
شــیری ،بــه دلیــل انتخــاب ژنتیکــی و بهبــود
مدیریــت ،عملکــرد تولیدمثلــی رونــدی کاهشــی

داشــته اســت ( (2006 ,.al et Caraviello.چالــش

هــای ناشــی از نبــود فحــل یابــی بــه هنــگام

و صحیــح ســبب شــده اســت تــا برنامــه هــای

همزمانــی فحلــی وتخمــک ریــزی بــه بخــش
ثابتــی از برنامــه هــای مدیریــت تولیدمثــل گلــه

هــای گاو شــیری تبدیــل شــوند(et Dirandeh
 )2015 ,.alدر گاوهــای شــیری کــه در ماههــای

گــرم ســال تلقیــح مــی شــوند کاهــش در بــاروری

دیــده میشــود .عامــل هــای چنــدی در بــروز ایــن
وضعیــت دخیــل اســت .مهــم تریــن آن هــا افزایــش
دمــا و رطوبــت هــوا اســت کــه منجــر بــه کاهــش

بــروز نشــانه هــای فحلــی ،کاهــش اشــتها و مــادة

خشــک مصرفــی میشــود (,Aréchiga & Hansen
 )1999تنــش حرارتــی درجــۀ فولیکــول هایــی را که

,follicle diameter

تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول
تخمک ریزی کننده ،غلظت پروژسترون پس از تلقیح
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(- 2)OVپــری ســینک /آوســینک ( -3، )POدابــل آوســینک ( G7G -4 ،)DOآوســینک  PG7G -5 ، G7Gآوســینک ( )PG7Gقــرار گرفتنــد .نتایــج
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داری کوچکتــر بــود .غلظــت پروژســترون در روزهــای  5و  12پــس از تلقیــح در گاوهایــی کــه بــا روش OVهمزمــان شــده بودنــد در مقایســه بــا دیگــر

بــه طورکلــی نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ،اســتفاده از روشــهای بــر پایۀپیــش همزمانــی پیــش از آغــاز آوســینک میتوانــد ســبب افزایــش بــاروری
در گاوهــای هلشــتاین در شــرایط تنــش حرارتــی شــود.

هــای پیــش همزمانــی پیــش از آغــاز آوســینک
منجــر بــه همزمانــی بهتــر چرخــۀ فولیکولــی شــده،

موفقیــت برنامــۀ آوســینک بــه گامــۀ چرخــۀ فحلــی

بــه طوریکــه در آغــاز آوســینک گاوهــا در فاصلــۀ

(,2015a; Wiltbank & Pursley ,.al et Dirandeh.

دارنــد ،درنتیجــۀ افزایــش تخمــک ریــزی در پاســخ

در زمــان نخســتین تزریــق  GnRHبســتگی دارد
)2014مراحــل آغازیــن گامــۀ لوتئــال )روزهــای 5

تــا  12چرخــۀ فحلــی( بهتریــن زمــان بــرای آغــاز

برنامــۀ آوســینک اســت .آغــاز پروتــکل آوســینک
در روزهــای  5تــا  9چرخــۀ فحلــی در مقایســه بــا

دیگــر روزهــای چرخــۀ فحلــی ،بــاروری بیشــتری

را بــه دنبــال داشــت ( .)2014 ,Dirandehبنابرایــن
چندیــن برنامــۀ پیــش همزمانــی بــرای کنتــرل

عملکــرد تخمدانــی پیــش از آغازبرنامــۀ اوســینک
طراحــی شــده اســت تــا میــزان همزمانــی ناشــی از

برنامــۀ اوســینک را بهبــود بخشــند.

روزهــای شــش تــا هشــت چرخــۀ فحلــی قــرار

بــه نخســتین تزریــق  GnRHرخ داده کــه ایــن
امــر درنهایــت باعــث افزایــش بــاروری میشــوند )
& Wiltbank ;2007 ,.Galvao et al

( .2014 ,Pursleyبــا توجــه بــه تأثیــر منفــی تنــش

حرارتــی بــر تولیدمثــل در شــمال کشــور کــه

ســبب کاهــش درصــد گیرایــی حتــی بــه زیــر
 10درصــد میشــود و نتایــج متناقــض پروتــکل

هــای مختلــف در شــرایط مختلــف هــدف از ایــن

پژوهــش ،بررســی تأثیــر پنــج روش رایــج همزمانــی

فحلــی شــامل 1 :آوســینک  -2 ،)- )OVپــری

استروئیدســازی یاختــه هــای تیــکا و گرانولــوزا

آوســینک  12روز پــس از آن )پــری ســینک-

آوســینک) (PG7Gدر یــک گلــه بــر قطــر فولیکــول،

مییابــد .غلظــت پروژســترون پالســما بســته بــه

بــا برنامــۀ آوســینک افزایــش داد .ایــن افزایــش

بســته بــه وضعیــت متابولیکــی حیــوان کاهــش یــا

 18درصــد گــزارش شــد .بــرای افزایــش بــازدة

)).

پیشــه مزمانــی پریسینک-آوســینک برنامــه هــای

نمایــان میشــود و غلظــت اســترادیول خــون کاهــش

آوســینک( ) POدرصــد گیرایــی را در مقایســه

اینکــه تنــش حرارتــی مزمــن باشــد یــا حــاد و

در گاوهــای شــیردة دارای چرخــۀ فحلــی تــا

افزایــش مییابــد2003 ,De Rensis & Scaramuzzi

تولیدمثلــی برنامــۀ آوســینک ،فــزون بــر برنامــۀ

ایــن نــوع تغییرپذیــری هــای هورمونــی فعالیــت

فولیکولــی را تغییــر داده و منجــر بــه کاهــش
رحــم نیــز تغییــر کــرده و شــانس النــه گزینــی
خشــک مصرفــی بــه واســطۀ تنــش حرارتــی
پــس از زایــش را طوالنیتــر و فاصلــۀ گوســاله زایــی

 60پــس از تلقیــح داشــتند (  .)P ˂0/05بیــن دیگــر روشــهای همزمانــی تفاوتــی در درصدگیرایــی در روزهــای  32و  60پــس از تلقیــح وجــود نداشــت.

 )1997 ,.alنتایــج پژوهشــها نشــان میدهنــد،

میدهــد ،بــه طــوری کــه اثــر آن بــا کاهــش ظرفیــت

استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

روشــها کمتــر بــود( .)P ˂0/05گاوهایــی کــه بــا روش  OVهمزمــان شــده بودنــد در مقایســه بــا دیگرروشــها کمتریــن درصــد گیرایــی را در روز  32و

فحلــی بــرای تلقیــح دوبــاره هســتند ( Pursleyet

بــار تزریــق  PGF2αبــه فاصلــۀ  14روز و آغــاز

کاهــش مییابــد بنابرایــن دورة تــوازن منفــی انــرژی

نشــان داد ،قطــر فولیکــول تخمــک ریــزی کننــده در گاوهایــی کــه بــا روش  OVهمزمــان شــدند در مقایســه بــا دیگــر روش هــا بــه طــور معنــی

فحلــی گاوهــای آبســتن نشــده( و همزمانــی دوبــارة

میشــود )  .( 2017 ,.Heidari et alاســتفاده از روش

بــرای غالــب شــدن انتخــاب مــی شــوند را کاهــش

عیسی دیرنده*

تولیــد روزانــه بیشــتر از  30کیلوگــرم در روز و نوبــت زایــش  ) 3/6 ± 1/1بــه طــور تصادفــی انتخــاب و در گروههــای آزمایشــی زیــر شــامل  1آوســینک

منظــور حمایــت از آبســتنی یــا پیــش همزمانــی

داده و ســبب افزایــش درصــد گیرایــی تــا 50درصــد

را بهویــژه در گاوهــای پرتولیــد افزایــش مــی دهــد(

). 2003 ,De Rensis & Scaramuzzi

از ســال  ، 1995برنامــۀ آوســینک بهصــورت

گســترده بــه عنــوان روشــی مؤثــر در همزمانــی

چرخــه هــای فحلــی گاوهــای شــیری اســتفاده

شــده اســت ( .)1995 ,.Pursleyet alبــی نیــازی
بــه فحــل یابــی ،کاهــش فاصلــۀ زایــش تــا تلقیــح،
کاهــش شــمار روزهــای بــاز ،درمــان کیســتهای

تخمدانــی و درصــد گیرایــی مناســب ،ســبب شــده

دیگــری ماننــد دابــل آوســینک( ( et Dirandeh
 2015a ,.alو  G6Gآوســینک (,.al et Dirandeh
 )2015bنیــز ابــداع شــده اســت .ایــن برنامــه هــای

پیــش همزمانــی بــا افزایــش غلظــت پروژســترون
در زمــان رشــد و تکامــل فولیکــول درصــد بــاروری
را افزایــش میدهنــد )2017 ,.al et Heidari(.در روش

دابــل آوســینک ،دو برنامــۀ آوســینک بهشــیوة

پیاپــی اجــرا مــی شــود و در پایــان دومیــن برنامــۀ
آوســینک تلقیــح

انجــام میشــود )2007( .Souza et al .در نتایــج

بررســی هــای خــود گــزارش کردنــد ،اجــرای ایــن
روش در گاوهــای چنــد نوبــت زایــش در مقایســه

بــا پریســینک -آوســینک ،بــاروری را افزایــش
داد .روش دیگــری کــه مبتنــی بــر پیــش همزمانــی،
روش  G6Gبــود کــه در ســال  2008معرفــی شــد

یــک برنامــۀ همزمانــی بــر پایــۀ آوســینک اســت.
ایــن برنامــۀ

اســت تــا ایــن روش مــورد تأییــد بســیاری از

پیــش همزمانــی بــا تزریــق  PGF2αآغــاز و دو روز

 )b,2001a ,.al etبرنامــه هــای هورمونــی کــه

درنهایــت ،پــس از شــش روز نخســتین تزریــق

پژوهشــگران ودامپزشــکان قــرار گیــرد(Cartmill

بعــد 100 ( GnRHمیلیگــرم( تزریــق میشــود و

بــه منظــور رفــع ناهنجــاری هــای متابولیکــی و

 GnRHآوســینک انجــام میشــود .آوســینک بــا

( ( G7G -4 ، )DOآوســینک PG7G -5( G7G

غلظــت پروژســترون در زمــان تلقیــح و روزهــای 5

و  12پــس از تلقیــح و درصدگیرایــی گاو هلشــتاین
در شــرایط تنــش حرارتــی بــود.
مواد و روشها
ایــن پژوهــش در شــرایط تنــش حرارتــی )

شــاخص دمــا -رطوبــت ( ( 83-75 - THIو در

فاصلــه هــای ماههــای خــرداد تــا مهــر دریکــی از
گاوداریهــای صنعتــی شــمال کشــور واقــع در شــهر

ســاری انجــام شــد.در هنــگام انجــام پژوهــش،

شــمار گاوهــای ایــن واحــد  5800رأس و شــمار
مــادة گاو دوششــی  2700رأس بــود .نژادهــای ایــن
واحــد گاوداری هلشــتاین و رجیســتر اســت .طــول

جغرافیایــی محــل آزمایــش  36درجــه و  29دقیقه و
عــرض جغرافیایــی آن  53درجــه و  10دقیقــه اســت.

بــرای انجــام ایــن پژوهــش  250رأس گاو هلشــتاین

)میانگیــن تولیــد روزانــه بیشــتر از  30کیلوگــرم
در روز و نوبــت زایــش(  ) 3/6 ± 1/1انتخــاب شــدند،

ســپس بــه طورتصادفــی در پنــج گــروه آزمایشــی

قــرار گرفتند.گاوهــا درجایــگاه مســقف و فــری
اســتال نگهــداری شــدند .گاوهــا روزانــه ســه بــار
بــه فاصلــۀ هشــت ســاعت دوشــیده شــدند و

میــزان شــیرتولیدی هــر گاو بــه صــورت خــودکار
ثبــت شــد .دام هــا دو بــار درروز بــا جیــرة کامــل

مخلــوط حــاوی یونجــه خردشــده ،ســیلوی ذرت،
ســویای برشــته ،کنجالــۀ ســویا و مخلــوط مــواد
کانــی و ویتامینــی تغذیــه شــدند .جیــره هــا

غلظتهــای مســاوی از مــادة خشــک ،انــرژی قابــل
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و روزهــای  5و  12پــس از تلقیــح و درصــد گیرایــی در شــرایط تنــش حرارتــی در گاو هلشــتاین بــود .بدیــن منظــور  250رأس گاو هلشــتاین )میانگیــن

تخمکریــزی ( ، )3برنامــه هــای پــس از تلقیح)بــه

از نخســتین تزریــق  GnRHآوســینک را افزایــش

پیــش همزمانــی چرخــه هــای فحلــی بــا دو

رویــان کاهــش مییابــد .هــم اشــتها و هــم مــادة

هــدف از ایــن پژوهــش ،مطالعــه تأثیــر پنــج روش همزمانــی فحلــی بــر قطــر فولیکــول تخمــک ریــزی کننــده ،غلظــت پروژســترون در زمــان تلقیــح

فحلــی(  ،)1همزمانــی فحلــی (  )2و همزمانــی

 ) .2008برنامــۀ  G6Gدرصــد تخمــک ریــزی پــس

-ســینک /آوســینک ) (  -3 )POدابــل آوســینک

کیفیــت اووســیت و رویــان مــی شــود .محیــط

چکیده

دارند.ایــن برنامــه هــا دربرگیرنــدة پیــش همزمانــی

شــده  18روز طــول میکشــد (,.Souza et al

دو دورة پیــش و پــس از تلقیــح مصنوعــی کاربــرد

فرآینــد از پیــش همزمانــی تــا تلقیــح زمانبنــدی
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و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی

هورمونــی گاوهــای شــیری انجــام مــی شــوند ،در

تلقیــح زمــان بنــدی شــده کامــل میشــود و کل

متابولیســم ،پروتئیــن خــام ،چربــی و NDFداشــته

شــکل  . 1روشــهای مختلــف همزمانــی فحلــی شــامل  1آوســینک )  2 )، OV -پــری ســینک /آوســینک

میانگیــن وزنــی  650کیلوگــرم و میانگیــن تولیــد

Figure 1. Different synchronization protocols (Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO),

و بــر پایــۀ جــدول  NRCبــرای گاوهــای شــیری بــا

)  3 )، PO -دابــل آوســینک )  G7G - 4)، DO -آوســینک )  ( G7Gو  PG7G - 5آوســینک) ) PG7G

شــیر 30تــا  40کیلوگــرم تنظیــم شــد .در روز 28

)Double-Ovsynch (DO), G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G

پــس از زایــش آزمــون پاکــی رحــم در همــۀ گاوهــا
انجــام و ســامت رحــم وناهنجاریهــای تخمدانــی )

کیســتهای تخمدانــی وتخمــدان اســتاتیک( بررســی

شــد .درصــورت برگشــت رحــم بــه وضعیــت پیــش
از زایــش و تأییــد دامپزشــک ،پروتــکل هــای

همزمانــی بــا توجــه بــه وضعیــت تخمــدان اســتفاده
شــد( شــکل ) 1گاوهــای فحــل پیــش از کامــل
شــدن همزمانــی بــه شــرط ســپری کــردن  45روز

پــس از زایــش توســط دو مأمــور تلقیــح و دو نــوع

اســپرم تلقیــح شــدند .حیوانــات دچــار کیســتهای

تخمدانــی از ادامــۀ پروتــکل همزمانــی حــذف
شــدند )در هــر تیمــار بــه طورمیانگیــن چهــار رأس
و در کل  20رأس گاو از پروتــکل حــذف شــدند(.
همــۀ پروتکلهــا در روز  65پــس از زایــش بــه پایــان
رســید بــر همیــن پایــه دامهــا در فواصــل مختلفــی
پــس از زایــش وارد پروتکلهــا شــدند )آغــاز

پروتکلهــا OV:روز  55پــس از زایــش G7G ،روز 46

پــس از زایــش PG7G،روز  32پــس از زایــشDO ،

جنیــن بــه عنــوان شــاخص اصلــی و وجــود جســم  60پــس از تلقیــح نیــز درصــد گیرایــی در گــروه
زرد و مایعــات درشــاخ رحــم بــه عنــوان شــاخص آوســینک نســبت بــه دیگــر گروههــا کمتــر بــود )

روز  38پــس از زایــش PO ،روز  29پــس از زایــش(.

کمکــی آبســتنی در نظــر گرفتــه شــد .اختــاف جــدول  ، )P ˂0/05( 1از دســت رفتــن آبســتنی در

خون گیری

عنــوان از دســت رفتــن آبســتنی در نظــر گرفتــه بیــن گروههــای آزمایشــی نداشــت ()P <0/05

خــون گیــری از  20رأس گاو در هــر روش همزمانــی

ودرمجمــوع از  100رأس گاو در زمــان تلقیــح و
روزهــای 5و  12پــس از تلقیــح بــرای تعییــن

غلظــت پروژســترون انجــام شــد .خــون گیــری از
گاوهــا ،توســط لولــۀ خــأ 6میلــی لیتــری دارای

مــادة ضــد انعقــاد ) EDTAآواپزشــک،اراک،
ایــران( ،از ســیاهرگ دمــی انجــام شــد .نمونــه هــا
پــس از گــردآوری،روی یــخ نگهــداری شــدند و
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پــس از پایــان نمونــه گیــری ،همــۀ نمونــه هــا بــا

دســتگاه ســانتریفیوژ (Hettich ,320R Universal
 )Zentrifugenبــا3000g ،و بــه مــدت  15دقیقــه،

ســانتریفیوژ شــدند و ســپس پالســمای بــه دســت
آمــده تــا زمــان انــدازه گیــری پروژســترون در

شــمار آبســتنی در روز  32و  60پــس از تلقیــح بــه فاصلــۀ روزهــای  32تــا  60پــس از تلقیــح تفاوتــی
شــد )گاوهایــی کــه در روز  32پــس از تلقیــح در
آزمــون آبســتنی آبســتن بودنــد ولــی در آزمــون قطــر فولیکــول تخمــک ریــزی کننــده در گاوهایــی
کــه بــا روش آوســینک همزمــان شــدند در مقایســه
بعــدی))روز  60پــس از تلقیــح ســقط کردنــد(.
تجزیۀ آماری

افــزار  SASنســخۀ  9/2تجزیــه وتحلیــل شــدند .)P <0/05( .غلظــت پروژســترون )نانوگــرم بــر میلی

مقایســۀ میانگینهــا بــا آزمــون توکــی در ســطح لیتــر( تحــت تأثیــر روشــهای مختلــف همزمانــی

معنــی داری  5درصــد انجــام شــد

( ( )P ˂0/05و زمــان ( )P ˂0/05قــرار گرفــت ولــی

yijklm= μ + Ai + Bj + Ck + Dl + Fm ± eijklm.

غلظــت پروژســترون در گاوهایــی کــه پیــش از

 = yمیزان هر مشاهده

دمــای  -21درجــۀ سلســیوس نگــه داری شــدند.
کیــت االیــزا(,Ontario ,York North ,Diaplus

 = Aiاثر ثابت تیمار

 )Canadaو دســتگاه االیــزا ریــدر ( Stat Fax-) ,
2100 Awareness Technologyincتعییــن شــد.

ضریــب تغییــر داخــل گروهــی کمتــر از  2درصــد
و حساســیت کیــت 0 / 4نانوگــرم بــر میلیلیتــر بــود.

 =Bjاثر تصادفی حیوان
 =Ckاثر نمرة وضعیت بدنی
 =Dlاثر نوبت زایش

اثــر برهمکنــش تیمــار در زمــان معنــی دار نبــود.
اجــرای  OVپیــش همزمــان شــده بودنــد ) ، PO
 G7G ، DOو  ( PG7Gدر مقایســه بــا روش OV

بیشــتر بــود ( ،)P ˂0/05جــدول .2

غلظــت پروژســترون از زمــان تلقیــح تــا روز 12
پــس از تلقیــح رونــدی افزایشــی داشــت (˂0/05
 ،)Pجــدول )). 2

بــه طــوری کــه در زمــان تلقیــح ) 3/01 ± 0 /4

فولیکــول تخمــک ریــزی کننــده را افزایــش داد و
بــه دامنــۀ مطلــوب بــرای تخمکریــزی )12تــا 14
میلــی متــر( رســاند .تخمــک ریــزی در پاســخ بــه

نخســتین تزریــق  GnRHمنجــر بــه ایجــاد مــوج
جدیــد فولیکولــی در ظــرف  1/6تــا  2/5روز پــس

از تزریــق شــده کــه ایــن فولیکــول قــادر اســت

تــا نــه روز بعــد )دومیــن تزریــق ( GnRHقابلیــت

عملکــردی خــودش را حفــظ کنــد Carvalho) (et
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نانوگــرم برمیلــی لیتــر( ،روز  5پــس از تلقیــح )

 .2014 ,.alبــه طورکلــی گاوهایــی کــه بــه نخســتین

از تلقیــح )  5 / 42 ±0/5نانوگــرم بــر میلــی لیتــر

موجــود در میــان انــدازة فولیکــول تخمــک ریــزی

 4 / 16 ±0/4نانوگــرم برمیلــی لیتــر( و روز  12پــس

تزریــق  GnRHپاســخ مــی دهنــد ،اختالفــات

 ) Australas, Scotlandمجهــز بــه پــروب داخــل

 =eijklmاثر عامل های باقی مانده

) بــود.

کننــدة آنهــا در انتهــای روش همزمانــی کاهــش

تخمدانهــا و تشــخیص جســم زرد فعــال در روز 28

نتایج

بحث

از دســتگاه ســونوگرافی ( BCF Ultrasound

رکتومــی  7/5مگاهرتــز بــرای معاینــۀ وضعیــت

پــس از زایــش ،بررســی قطــر فولیکــول تخمکریــزی
کننــده در زمــان تلقیــح و تشــخیص آبســتنی

 =Fmاثر اسپرم

درصــد گیرایــی در روز  32پــس از تلقیــح در گــروه در ایــن پژوهــش اســتفاده از روشــهای مبتنــی بــر
آوســینک نســبت بــه دیگــر گروههــا بــه طــور پیــش همزمانــی نســبت بــه اوســینک تنهــا قطــر

یافتــه و اکثریــت آنهــا انــدازة فولیکــول همســانی
در دامنــۀ  12تــا  14میلــی متــر خواهنــد داشــت کــه

ایــن امــر تأثیــر مثبتــی روی بــاروری دارد

2015 ,.al et Carvalho(( .بهبــود بــاروری در

طــول اوســینک مســتلزم تخمــک ریــزی از یــک

فولیکــول بــا انــدازة مطلــوب اســت ((et Colazo.
 2015 ,.alبرخــی از گاوهایــی کــه در اواخــر چرخــۀ

فحلــی هســتند بــه  GnRHاول پاســخ نــداده

و تخمکریــزی ندارنــد .در ایــن گاوهــا فولیکــول
بــزرگ تــر )مســن تــر( در روز  5 - 9تخمــک ریــزی

میکنــد.

کاهــش بــاروری در ایــن گاوهــا میشــود Mann

) . ) 1999 ,.et alتنــش گرمایــی ســبب بــه تأخیــر

افتــادن گامــۀ انتخــاب فولیکــول و طوالنــی شــدن

مــوج فولیکولــی میشــود ،بنابرایــن اثرگــذاری
هــای نامطلوبــی بــر کیفیــت اووســیت و تولیــد
اســترویید خواهــد داشــت .تنــش گرمایــی ســبب
کاهــش شــدت چیرگــی فولیکــول برتــر و موجــب

رشــد فولیکــول هــای کوچــک میشــود .بنابرایــن

گاوهایــی کــه در آغــاز اوســینک در روزهــای

دورة چیرگــی فولیکــول برتــر طوالنــی میشــود و

بودنــد فولیکــول بــزرگ تــری )مســن( داشــتند

دوره بــا بــاروری همبســتگی منفــی دارد Wilson

میانــه( چرخــۀ فحلــی بودنــد )دارای فولیکــول

روشــهای مبتنــی برپیــش همزمانــی در مقایســه

( (2014 ,.al et Wiltbank.اینترفــرون  Tدر گاوهایــی

را کاهــش داد .تخمکریــزی در پاســخ بــه نخســتین

 1 - 4و) 14 – 21اوایــل و اواخــر( چرخــۀ فحلــی

نشــان داده شــده اســت کــه طوالنــی شــدن ایــن

و نســبت بــه گاوهایــی کــه در روزهــای ) 5 – 13

 )1998 ,.et alنتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد،

جــوان( نــرخ بــاروری پایینتــر )  25درصــد( دارنــد )

بــا آوســینک غلظــت پروژســترون در زمــان تلقیــح

کــه فولیکــول کوچــک تــر از  12میلیمتــر دارنــد

تزریــق  GnRHمنجــر بــه شــکل گیری جســم زرد و

کمتــر تولیــد میشــود کــه ایــن امرمنجــر بــه

31
G A V D A R A N

اولتراسونوگرافی

بــود )شــکل  )P ˂0/05(، 2قطــر فولیکــول )میلــی

متــر( بیــن دیگــرروش هــای همزمانــی ) ، DO ، PO

دادههــای 10.0توســط رویــۀ  GENMODو داده  G7Gو  PG7Gتفاوتــی نداشــت)
هــای تکرارشــونده بــر پایــۀ رویــۀ  MIXEDنــرم

 = μمیانگین کل برای صفت مورد نظر

غلظــت پروژســترون در نمونــه هــا بــا اســتفاده از

بــا دیگــر روشــها بــه طــور معنــی داری کوچکتــر
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در روز  32پــس از تلقیــح اســتفاده شــد .حضــور معنیــداری کمتــر بــود )جــدول  )P ˂0/05( 1در روز

افزایــش غلظــت پروژســترون شــده و ایــن اطمینان

را فراهــم میکنــد کــه رونــد رشــد و تکامــل

فولیکولهــا در حضــور مقادیــر کافــی پروژســترون

)کاهــش پالســهای(  LHانجــام و از شــکل گیــری
فولیکــول پایــدار دارای اووســیت پیرجلوگیــری مــی
کنــد ,.Dirandeh et al ;2015 ,.Carvalho et al

.( )2015bکاهــش پروژســترون طــی گامــۀ رشــد

فولیکــول پیــش از تخمــک ریــزی منجــر بــه بقــای
فولیکــول ،از ســرگیری زودرس میــوز و بــروز میــزان

بــاالی مــرگ ومیــر جنینــی بیــن مراحــل  2و 16

یاختــه میشــود ( (2004 ,Inskeep.افزایــش غلظــت

تصادفــی چرخــۀ فحلــی اســت .آغــاز برنامههــای
همزمانــی در مراحــل تصادفــی چرخــۀ فحلــی

ممکــن اســت موجــب کاهــش نــرخ آبســتنی
شــود(  ).1999 ,.Vasconcelos et alنشــان داده

کــه تأثیــر مثبــت بــر افزایــش درصــد آبســتنی دارد

)). 2015b ,.Dirandeh et al
نتیجه گیری

شــده اســت ،موفقیــت پروتــکل اوســینک تحــت

بــه طورکلــی نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد،

تزریــق  GnRHاول قــرار میگیــرد ) ,Dirandeh

مقایســه بــا اوســینک تنهــا ،بــه دلیــل منظــم

 5تــا 12چرخــۀ فحلــی( بهتریــن زمــان بــرای آغــاز

گامهــای مطلــوب از چرخــۀ فحلــی و افزایــش

تأثیــر مرحلــۀ چرخــۀ طبیعــی فحلــی در زمــان

اســتفاده از پروتــکل هــای پیــش همزمانــی در

 .( 2014مراحــل آغازیــن گامــۀ لوتیــال )روزهــای

کــردن چرخــۀ فحلــی و قــرار دادن گاوهــا در

پروتــکل اوســینک اســت ()2001 ,.Moreira et al .

غلظــت پروژســترون پــس از تلقیــح ســبب افزایــش

مشــخص شــد،

بــاروری شــد.

پســروی کامــل جســم زرد ســبب کاهــش بــاروری

پیــش همزمانــی موجــب افزایــش قــرار گرفتــن

سپاسگزاری

)پروژســترون ،گیرنــده هــای اکســی توســین،

مرحلــۀ دای اســتروس پیــش از آغــاز پروتــکل

ایــن پژوهــش بــا حمایــت مالــی دانشــگاه علــوم

و از ایــن طریــق بــر جابــه جایــی اســپرم و بــاروری

آوســینک اســت(). )2015 ,.al et Carvalhoپیــش

)  .( 1997تأخیــر در پســروی جســم زرد و یــا

پیــش از آغــاز برنامــه هــای همزمانــی اصلــی

اســترادیول و پالســهای  )LHگذاشــته(& Bridges

در پاســخ بــه نخســتین تزریــق  GnRHشــود

بــا مشــکل روبــه رو میکنــد .پیــش همزمانــی آغــاز

بــه ازای تلقیــح در اثــر کاربــرد پیــش همزمانــی

نزدیــک دای اســتروس هســتند ممکــن میســازد

چرخــۀ فحلــی در هنــگام آغــاز برنامــه هــای

شــیری اســت ((  . 1999 ,.al et Vasconcelosتنــش

تنــش گرمایــی ســبب کاهــش مــدت و شــدت

هــای  LHمــی شــود کــه بــه دلیــل اثرغیرمســتقیم

( .گاوهــای مــادة هلشــتاین در تابســتان 4/5

کورتیــزول اســت .کاهــش  LHدر آغــاز دورة فحلی،

هــر فحلــی داشــتند .تغییرهایــی کــه در رفتارهــای

را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد( ( & Derensis

احتمــال تشــخیص فحلــی توســط فحــل یــاب

فحلــی از طوالنــی شــدن دورة غالبیــت فولیکــول

دلیــل اســتفاده از روشــهای همزمانــی فحلــی بــه

پروژســترون در زمــان رشــد و نمــو فولیکولــی

افزایــش بــاروری میشــود .تنــش گرمایــی میتوانــد

کننــده میشــود کــه هــر دو مــورد ســبب افزایــش

تیــکا و گرانولــوزا آســیب وارد کنــد .همچنیــن

) ).

ترشــح کمتــر اســترادیول توســط فولیکــول برتــر

پروژســترون در زمــان تلقیــح بــه دلیــل نبــود

آنژیوتنســین  IIو اســتروژن در رحــم را کاهــش داده

اوســینک میشــود کــه بهتریــن زمــان بــرای آغــاز

تأثیــر منفــی میگــذارد ,Graham & Clarke

همزمانــی چرخــه هــای فحلــی توســط PGF2α

پســروی ناقــص جســم زرد تأثیــر منفــی بــر تولیــد

میتوانــد باعــث افزایــش نــرخ تخمــک ریــزی

 2003 ,Fortuneو فراینــد طبیعــی تخمــک ریــزی را

( .)2017,.Masoumiet alافزایــش نــرخ آبســتنی

پروتــکل اوســینک را در بســیاری از گاوهایــی کــه

بــه دلیــل قــرار گرفتــن دام هــا در اوایــل و میانــۀ

کــه ایــن مرحلــه گامــۀ مطلوبــی بــرای گاوهــای

همزمانــی اصلــی اســت (.)2007 ,.al et Galvao

گرمایــی ســبب کاهــش دامنــه و بســامد پالــس

فحلــی مــی شــود ) 1999 ,Hansen & Aréchiga
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آغــاز اوســینک پیــش همزمانــی انجــام شــده بــود

در ایــن پژوهــش درصــد گیرایــی در روزهــای 32

و بــروز ضعیــف فحلــی ،افزایــش پروژســترون

کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری و بــر اســاس
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در گاو شــیری مــی شــود( .2015 ,.al et Dirandeh

چرخــۀ فحلــی شــمار بیشــتری از گاوهــا در اوایــل

مقدمه

پروتئیــن ذرت ســیلو شــده کــم بــوده  ،از لحــاظ

شــرایط آزمایشــگاهی بررســی شــدTaghizade (.

تولیــد اقتصــادی فــرآورده هــای دامــی تــا حــد

آن کافــی نیــس  .ســیر مــواد معدنــی ضــروری نیــز

زمــان برداشــت روی خصوصیــات گیــاه شناســی ،

و شــرایط مختلــف آب و هوایــی اســت افزایــش

(امانلــو و همــکاران )1391 ،

راهــکار بــرای افزایــش نیــاز جامعــه بــه مــواد

ارزش غذایــی علــف خشــک یونجــه بــه رقــم

زیــادی تابــع نــوع جیــره و نحــوه خورانیــدن آن
کیفیــت مــواد خوراکــی و تــوان تولیــدی دام بهترین

غذایــی متناســب بــا رشــد جمعیــت انســانی اســت

بدیــن منظــور بایــد بــرآورد درســت نیازهــای دام

شــده اســت ( زحمتکــش و همــکاران )1393 ،

علــف خشــک  ،ســیلو شــده ،چــرای مســتقیم دام

خشــک در زمــان برداشــت ،طــول قطعــات در زمــان

در مــورد ذرت ســیلو شــده در پژوهشــی تاثیــر

)  (Kellems and church 2009تولیــد اقتصــادی

علوفــه بــه عنــوان یکــی از اجــزای اصلــی جیــره
غذایــی  ،مــی توانــد تاثیــر زیــادی برســودآوری

مـ�زارع گاو شـ�یری داشـ�ته باشـ�د (Rotz and Har� ,
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شــده و علــف خشــک یونجــه در صنعــت گاو شــیری ایــران بــود .بدیــن منظــور هزینــه نهــاده هــا و کیفیــت مــواد غذایــی در تولیــد علوفــه در  42کشــت
و صنعــت مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفــت .محصــول در تولیــد علــف خشــک یونجــه و ذرت ســیلو شــده بــه ترتیــب  14256/00 . 7283/49کیلــو گــرم

مــاده خشــک در هکتــار محاســبه شــد .نســبت تولیــد بــه هزینــه در تولیــد علــف خشــک یونجــه و ذرت ســیلو شــده بــه ترتیــب  0/227و  0/327کیلوگــرم
بــه ازاســی  1000ریــال محاســبه شــد هزینــه یــک کیلــو گــرم مــاده خشــک علــف خشــک یونجــه و ذرت ســیلو شــده بــه ترتیــب 4413/62و 3060/79

ريــال محاســبه شــد  .قیمــت تمــام شــده انــواع انــرژی (از جملــه انــرژی خــاص شــیردهی در ســطح چهــار برابــر نگهداری)حاصــل از علــف خشــک یونجــه
از علــف خشــک ذرت ســیلو شــده باالتــر بــودو درآمــد تولیــد ذرت ســیلو شــده  ،پروتئیــن خــام و انــواع انــرژی تو.لیــدی در هکتــار در تولیــد ذرت ســیلو
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انــرژی خالــص شــیردهی در ســطح برابــر نگهــداری و هــر مــگا کالــری انــرژی خالــص در ســطح چهــار برابرنگهــداری ذرت ســیلو شــده کمتــر از تولیــد

علــف خشــک یونجــه بــود  .نتایــج نشــان دهنــده ســودآوری بیشــتردرتولید ذرت ســیلو شــده نســبت بــه تولیــد علــف خشــک یونجــه بــود.
واژه های کلیدی  :انتشار گاز گلخانه ای ،علوفه ،مواد مغذی  ،نهاده های مصرفی ،هزینه تولید.

تــوان بــه نــوع و گونــه گیــاه مرحلــه بلــوغ و مــاده
خــورد کــردن  ،ســرعت ذخیــره ســازی  ،شــرایط
آب و هوایــی در زمــان برداشــت و ذخیــره ســازی ،

ماشــین هــای مــورد اســتفاده در عملیــات برداشــت
و ذخیــره ســازی مــواد افزودنــی اشــاره نمــود(.

امانلــو و زحمتکــش )1387.

زمــان برداشــت بــر ویژگســی هــای کمــی و

ترکیــب شــیمیایی ذرت علوفــه ای در مرحلــه
خمیــری شــدن دانــه دارای بیشــترین عملکــرد

مــاده خشــک در هکتــار مقایســه بــا مراحــل ظهــور
انــدام هــا نــر و شــیری شــدن دانــه بــود( قنبــری و
همــکاران  . )1389 ،همچنیــن در پژوهــش دیگــری

) rigan,1996از آنجایــی کــه عوامــل بســیاری هزینــه

علــف خشــک یونجــه و ذرت ســیلو شــده علوفــه

تجزیــه وتحلیــل نهــاده هــا و هزینــه هــا در تولیــد

ایــران هســتند  .تولیــد یونجــه در ایــران طــی

(تربــت جام)بررســی شــده کــه رقــم () (دیــر رس) و

(  5788463تــن از اراضــی آبــی و  161792تــن از

بهتریــن عملکــرد مــاده خشــک در هکتــار بــود و

اراضــی دیــم ) بــه کشــت آن اختصــاص داشــت

گیــاه همــراه نبود(بزرگمهــر و نســتری نصرآبــادی

در مــاه خشــک و مــواد مغــذی آن همــراه اســت

ذرت علوفــه ای تولیــد شــد کــه حــدود 243378

مختلفــی تاثیــر افزودنــی هــای مختلــف در زمــان

در طــول تهیــه علــف خشــک مــی توانــد قابــل

داشــت ( بــی نــام )1395.

خشــک کــردن میتوانــد قابــل توجــه باشــد.

در ایــران پژوهــش هــای زیــادی در مــورد تعییــن

) et al 2012

شــده انجــام شــده اســت در پژوهشــی  ،ترکیبــات

امــا در مقایســه بــا تولیــد علــف خشــک شــده

همــدان انــدازه گیــری نمودنــد ( طباطبایــی و

حاصــل از تولیــد ایــن دو فــراورده اطالعاتــی

اصلــی مــورد اســتفاده در صنعــت گاو شــیری

ذرت علوفــه ای در شــرایط اقلیمــی گــرم و خشــک

ســال زراعــی  1394-1393حــدود  5950225تــن

تاریــخ کاشــت  31خــرداد (تاخیــر در کاشــت ) دارای

اراضــی دیــم ) بــود و حــدود  660483هکتــار زمیــن

بــا مشــکالت دماهــای بــاال در اوایــل مراحــل رشــد

خشــک کــردن علوفــه بــه اتــاف مقادیــر زیــاد

همچنیــن در ایــن ســال حــدود  11156774تــن

 . )1393 ،افــزون بــر آن  ،در پــژو هــش هــای

کــه تحــت شــرایط بــد آب و هوایــی  ،کل اتــاف

هکتــار زمیــن زراعــی بــه کشــت آن اختصــاص

ســیلو کــردن بــر ترکــی شــیمیایی ذرت ســیلو

علوفــه بخشــی از اقتصــاد صنعــت گاو شــیری
اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه مــواد مغــذی علوفــه
صــورت پذیــرد.

توجــه باشــد  .بخشــی از اتــاف مربــوط بــه فراینــد
بخشــی از اتــاف مربــوط بــه فراینــد خشــک
کــردن فیزیکــی بــوده (مثــل بــرگ ریــزی و

بازیافــت ناقــص علوفــه برداشــت شــده) و بخشــی
هــا از فعالیتهــای آنزیمــی بافتهــای گیــاه یــا اتــاف

ناشــی از اکسیداســیون در زمــان خشــک کــردن

علوفــه و یــا تمــاس بــا آب بــاران ناشــی مــی شــود.
) (Kellems and church 2009در زمــان خوراندن ذرت

ســیلو شــده بــه گاوهــای شــیرده  ،متــوازن کــردن

جیــره از لحــاظ مــواد مغــذی ضــروری اســت میــزان

ارزش غذایــی علــف خشــک یونجــه و ذرت ســیلو

شـ�ده مـ�ورد ارزیابـ�ی قـ�رار گرفتـ�ه اسـ�ت ( Man� .
soori et al .,2008 Vakili et el 2011 , Haghparvar

شــیمیایی علــف خشــک یونجــه را در اســتان

یونجــه بــا تولیــد ذرت ســیلو شــده و مــواد مغــذی

همــکاران ) 1384

درکشــور منتشــر نشــده اســت  .هــدف از ایــن

در پژوهشــی  ،اثــر چیــن هــای مختلــف علــف

یونجــه بــر فرانســجه هــای تجزیــه پذیــری بــا
اســتفاده از روش کیســه نایلونــی و تولیــد گاز در

پژوهــش بررســی نهــاده هــا  ،هزینــه هــای تولیــد
 ،ترکیبــات مــواد مغــذی ،انتشــار گازهــای گلخانــه
ای و بــرآورد انــواع انــرژی علــف خشــک یونجــه و

35
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شــده نســبت بــه تولیــد علــف خشــک شــده یونجــه باالتــر بود.انتشــار گازهــای گلخانــه ای در تولیــد هــر گــرم مــاده خشــک شــده  ،هــر مگاکالــری

ســیلو شــده بــه وســیله عوامــل زیســتی و زیــادی

بــه صــورت خشــکو علــف ســیلو شــده مقایســه
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هــدف از ایــن پژوهــش بررســی نهــاده هــای مصرفــی  ،هزینــه تولیــد  ،ترکیــب مــواد مغــذی  ،عملکــرد و انتشــار گازهــای گلخانــه ای درتولیــد ذرت ســیلو

شــده ) ( Burns et al , 2007 : Brito et al .,بســتگی

احمــدی و همــکاران )1392همچنیــن در پژوهشــی

 ،اثــر تاریــخ کاشــت و رقــم بــر عملکــرد و کیفیــت

هــای تولیــد را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد .

چکیده

بــرآورد () درعلــف خشــک یونجــه چیــن دوم

)) Harrigan,1996روش هــای بســیاری بــرای تولیــد

اســتفاده مــی شــود.

 - 3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی  ،دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه تبریز

شــیمیایی  ،فرانســجه هــای تجزیــه پذیــری و

تحــت تاثیــر قرارمیگیرندکــه از آن جملــه مــی

علوفــه وجــود دارد  ،امــا اغلــب علوفــه بــه صــورت

 - 2استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه زنجان

قرارگرفتــه اســت  .( Yari et .al2012) .ترکیبــات

ترکیــب مــواد مغــذی و هزینــه هــای تولیــد یونجــه

ـد (Rotz and .
مــزارع گاو شــیری را تشــکیل مــی دهـ

 - 1استادیار گروه علوم دامی  ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان

)  al .,1999 :Coblentz et al.,2008شــرایط آب و

در ســطح ســه برابــر نگهــداری () مــورد ارزیابــی

دارد همچنیــن کیفیــت و ارزش تغذیــه ای علوفــه

بخــش مهمــی از هزینــه هــای تولیــد شــیر در

داود زحمتکش ، 1حمید امانلو ، 2قادر دشتی

و مرحلــه بلــوغ در زمــان برداشــت (Elizalda et

شــکمبه ای و بــرآورد انــرژی خالــص شــیردهی

اســتان کردســتان نیــز بررســی شــده اســت (شــیخ

هــا مدنظــر قرارگیــرد  .هزینــه هــای تولیــد علوفــه،

3

ممکــن اســت از ســطوح مــورد نیــاز کمتــر باشــند.

اجــزای پروتئیــن و کربوهیــدرات  ،تجزیــه پذیــری

هوایــی )  ( Van Soest ,1994و تعــداد چیــن برداشــت

هــا و تهیــه جیــره غذایــی متناســب بــا نیــاز آن

مقایسه ترکیب مواد مغذی  ،هزینه های تولید و انتشار
گازهای گلخانه ای در تولید ذرت سیلو شده و یونجه در
صنعت گاو شیری

کلســیم فقیــر اســت و بــه طــور معمــول گوگــرد

) . et al 2008همچنیــن تاثیــر مرحلــه بلــوغ و

ذرت ســیلو شــده بــود.

مواد و روش ها
اطالعــات مــورد اســتفاده ار  42کشــت و صنعــت
کشــور کــه در جــوار واحــد گاوداری اقــدام بــه
کشــت محصــوالت علوفــه ای(یونجــه و ذرت علوفــه

ای) مــورد نیــاز خــود مــی نمودنــد و از راه مصاحبــه

حضــوری بــا کارشناســان بخــش هــا ی زراعــت ،

دامپــروری و امــور مالــی مجموعــه بدســت آمــد
 .بــا توجــه بــه قرارگرفتــن ایــن کشــت و صنعــت

هــا در نقــاط مختلــف کشــور ،هرکــدام دارای اب

و هــوای  ،عملکــرد در واحــد ســطح و مدیریــت
خــاص خــود بودنــد ( کل زمیــن زراعــی کشــت و
صنعــت هــای مــورد مطالعــه بــه طــور میانگیــن
 445/28 ±118/86هکتــار بــود کــه بــه طــور
میانگیــن  297/46 ± 101/49هکتاربــه کشــت یونجــه

و  116/47± 94/32هکتــار بــه کشــت ذرت علوفــه
ای اختصــاص داشــت).

اطالعــات مربــوط بــه مقــدار نهــاده هــای مصرفــی و

هزینــه آن هــا جهــت تولیــد علــف خشــک یونجــه

و ذرت ســیلو شــده جمــع آوری شــد .بــه دلیــل
اینکــه یونجــه یــک گیــاه چنــد ســاله اســت و اب

یــک مرحلــه کاشــت آن چندیــن ســال بیشــتر
مــی شــود  ،در ایــن پــژو هــش عمــر مفیــد گیــاه

یونجــه در تولیــد علــف خشــک یونجــه  5ســال
در نظــر گرفتــه شــد و تمــام نهــاده هــای مصرفــی
در مرحلــه خــاک ورزی و کاشــت بــرای پنــج ســال

منظــور شــد .همچنیــن  ،بــا توجــه بــه اینکــه

اطالعــات یکســال زراعــی در محاســبات اســتفاده
شــد  ،مقــدار  20درصــد نهــاده هــای مصرفــی در
مرحلــه خــاک ورزی و کاشــت در تمامــی ماســبات
لحــاظ شــد .برداشــت علــف خشــک یونجــه
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حمــل و نقــل و ذخیــره ســازی در چنــد چیــن و

ذرت ســیلو شــده براســاس یرداشــت مســتقیم بــا
چاپــر حمــل و نقــل و ذخیــره ســازی در ســیلو

انجــام شــد.

الزم به توضیح است هزینه کلیه نهاده ها برای یک

هکتار در نظر گرفته شد  .برای محاسبه شاخص های
اقتصادی از روابط زیر استفاده شد.

) 2012 ,. al et Kamleh Pishgar

= درآمد خالص(هزار ریال در هکتار)

حقیقــی ( )tdNDFو الیــاف حاصــل از شــوینده

 7283/49کیلــو گــرم در هکتــار  ،براســاس 100%

بــه ترتیــب  24/92و  23/60درصــد محاســبه شــد.

محصــول مرتبــط بــا عملکــرد باالتــر ذرت علوفه ای

مدیریــت کارآمــد ماشــین هــای مــورد اســتفاده

محاســبه شــد کــه نشــان دهنــده توبیــد بیشــتر

توجهــی ســبب بهبــود بــازده اقتصــادی شــود.

شــده بــود پژوهــش گــران دیگــر نتایــج مشــابهی

در اســتان همــدان طــی یــک دوره هفــت ســاله

نســبت درامــد بــه هزینــه  1/265در تولیــد علــف

ابیــاری و پــس از آن هزینــه ماشــین و نیــروی

 1/44بــه ترتیــب در تولیــد علــف خشــک یونجــه و

بــه خــود اختصــاص دادنــد )2010.al et Mobtaker (.

) و  1/57درتولیــد ذرت علوفــه ای

خشــک یونجــه و یونجــه ســیلو شــده در اســتان

( )2011 ,.al et Komleh Pishgarرا اشــاره نمــود .

حقیقــی ( )tdNFCپروتئیــن خــام قابــل هضــم

خنثــی قابــل هضــم حقیقــی ( )tdNFCو اســید

هزینه کل (هزار ریال در هکتار)= درآمد کل(هزار

چــرب ( قابــل هضــم حقیقــی(  )TDFAکل مــواد

= نسبت سود – هزینه

انــرژی قابــل هضــم در ســطح ســه برابــر نگهــداری

ریال در هکتار)

=بهره وری (کیلوگرم به ازای هزار ریال )

مغــذی قابــل هضــم در ســطح نگهــداری ( )
() انــرژی قابــل متابولیســم در ســطح ســه برابــر

مقــدار انتشــار گازهــای گلخانــه ای از نهــاده هــای

نگهــداری () انــرژی خالــص شــیردهی در ســطح

صنعــت گاو شــیری در هــر هکتــار بــا اســتفاده از

شــیردهی در ســطح چهــار برابــری نگهــداری( )

مصرفــی محاســبه شــد(جدول )1

انــرژی خالــص نگهــداری ( ) و انــرژی خالــص

مصرفــی در تولیــد علوفــه مصرفــی مرســوم در

ســه برابــری نگهــداری( ) و انــرژی خالــص

هــم ارزهــای انتشــار کربــن ( )CEاز نهــاده هــای

براســاس مــدل هــای ( NRC )2001بــرآورد شــدند.

در کشــت و صنعــت هــای مــورد مطالعــه از
علــف خشــک یونجــه و ذرت ســیلو شــده نمونــه

گیــری انجــام شــد.نمونه هــا پــس از انتقــال بــه

آزمایشــگاه در دمــای  -20درجــه ســانتی گــراد

افزایــش وزن ( ) بااســتفاده از مقــدار انــژری قابــل

متابولیســم ( ) MEاز ضــرب انــرژی قابــل هضــم
در ســطح نگهــداری () در  0/82بدســت آمــد
()1996,NRC

نگهــداری شــدند.پس از اتمــام دوره جمــع آوری

اطالعــات بدســت امــده در ایــن پژوهــش بــا

آزمایشــگاهی دارای غربــال بــا منافــذ یــک میلــی

مقایســه تفاوتحداقــل مربعــات میانگیــن هــا بــا

نمونــه هــا بــرای مــدت  3ســاعت در آون بــا

رویــه  GLMنــرم افــزار آمــاری  SASمــورد تجزیــه

اطالعــات ،تمامــی نمونــه هــا بــه وســیله آســیاب

اســتفاده از نــرم افــزار  Excelمرتــب شــدند و

متــر آســیاب شــدند بــرای تعییــن مــاده خشــک

تصحیــح  value Pبراســاس روش توکــی –کرامردر

 105درجــه ســانتیگراد قــرار گرفتنــد (Method

و تحلیــل قــرار گرفتنــد ( )2003,SASجهــت تجزیه

 )15,1995 :AOAC945مقــدار خاکســتر نمونــه

هــا بــا قــراردادن آن هــا در کــوره بــا دمــای 550

خشــک یونجــه باالتــر بــود 14256/00(.در مقابــل
مــاده خشــک ) .تفــاوت مشــاهده شــده در تولیــد
نســبت بــه یونجــه بــود .برخــاف ذرت ســیلو شــده
علــف خشــک در زمــان خورانیــدن بــه دام هــا نیــاز

بــه خــورد کــردن دارد کــه بــا مصــرف ســوخت و

ماشــین همــراه اســت .هزینــه هــای نهــاده هــای
مصرفــی و درصــد ان هــا در تولیــد علوفــه مرســوم
در صنعــت گاو شــیری در جــدول  3نشــان داده

شــده اســت  .کل هزینــه هــای تولیــد علف خشــک

یونجــه و ذرت ســیلو شــده بــه ترتیــب 32/146/54
و  43/634/75هــزار ريــال در هکتــار محاســبه

شــد در میــان هزینــه هــای تولیــدی اجــاره زمیــن
باالتریــن ســهم هزینــه ای را در تولیــد علوفــه بــه

خــود اختصــاص داد  .پــس از اجــاره زمیــن هزینــه
ماشــین هــا بیشــترین ســهم ازکل هزینــه هــای

تولیــد علــف خشــک یونجــه و ذرت ســیلو شــده

تولیــد بــه هزینــه (بهــره وری) درت تولیــد علــف

خشــک یونجــه و ذرت ســیلو شــده بــه ترتیــب
 0/227و  0/327کیلــو گــرم بــه ازای هــزار ریــال

و ســوخت مصرفــی مــی توانــد بــه طــور قابــل

بــه ازای هزینــه کــرد ثابــت در تولیــد ذرت ســیلو

کل هزینــه هــای تولیــدی علــف خشــک یونجــه

را گــزارش کــرده انــد کــه از جملــه آن مــی تــوان

 14174/00دالر در هکتــار محاســبه شــد .هزینــه

خشــک یونجــه(  1/20 )2010.al et Mobtakerو

انســانی بیشــترین ســهم از هزینــه هــای تولیــد را

یونجــه ســیلو شــده ( زحمتکــش و همــکارات 1393

در پژوهشــی دیگــر کل هزینــه هــای تولیــدی علــف

زنجــان بــه ترتیــب  33576/38و 33603/89

هــزرا ریــال در هکتــار در یکســال محاســبه شــد (
زحمتکــش و همــکاران )1393

میانگیــن ترکیــب شــیمیایی نمونــه هــای جمــع
آوری شــده بــر اســاس نــوع علوفــه در جــدول 4

نشــان داده شــده اســت .براســاس اطالعــات ایــن

و تحلیــل از مــدل آمــاری زیــر اســت:
Yij= μ+Ai+ eij

درجــه ســانتیگراد بــرای مــدت دو ســاعت تعییــن

شــد ) 05,1995. AOAC920 Method( .همچنیــن

مقــدار عصــاره اتــری نمونــه هــا بــا اســتفاده از
روش سوکســوله تعییــن شــد AOAC920 Method( .

 )29,1995.مقادیــر پــرو تئیــن خــام نمونــه هــا در
آزمایشــگاه بــا اســتفاده از روش کلــدال انــدازه

Yijمشــاهدات مربــوط بــه هــر صفــت µ ،میانگیــن

کل : Ai ،اثــرI iمیــن ســطح عامــل ( Aنــوع علوفه )
 :eijاشــتباه تصادفی.

گیــری شــد() 13,1995 :AOAC984 Method

نتایج و بحث

 ،الیــاف حاصــل از شــوینده اســیدی نمونــه هــا از

میانگیــن نهــاده هــا و ســتانده هــا در تولیــد

همچنیــن مقادیــر الیــاف حاصــل از شــوینده خنثــی
روش ون سوســت بــا اســتفاده از آلفــا -آمیــاز
مقــاوم بــه حــرارت انــدازه گیــری شــدSoset Van (.

علوفــه مرســوم در صنعــت گاو شــیری در جــدول

 2نشــان داده شــده انــد  .ایــن نتایــج نشــان

 )1991,.al etپروتئیــن خــام نامحلــول در شــوینده

مــی دهــد در تولیــد ذرت ســیلو شــده نســبت

اســیدی انــدازه گیــری شــد)1996,. al et Licitra( .

ماشــین و نیــروی انســانی کمتــر و نهــاده هــای کــو

خنثــی و پروتئیــن خــام نامحلــول درشــوینده
مقادیــر کربوهیــدرات غیــر الیافــی نمونــه هــا از
روش تفــاوت تعییــن شــد.

بــه تولیــد علــف خشــک یونجــه  ،نهــاده هــای
هــای شــیمیایی  ،کــود دامــی  ،الکتریســیته و بــذر

بیشــتر مصــرف شــده اســت .همــان طــور کــه در

جــدول  2مشــخص اســت عملکــرد محصــول
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براســاس روش اســتفاده از مــور ،ریــک  ،بیلــر،

( : 2010 .al. et Mobteker : 2004 ,. al et Ozkan

مقادیــر کربوهیــدرات غیرالیافــی قابــل هضــم

در تولیــد ذرت سیلوشــده در مقایســه در علــف

تولیــد را دارا بــود  .ســهم هزینــه ماشــین هــا در

همانطــور کــه در جــدول مشــخص شــد  ،نســبت
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و اســید چــرب قابــل هضــم حقیقــی ()tdFA

یونجــه باالتــر از ذرت ســیلو شــده بــود .

موقعیــت جغرافیایــی ،مدیریــت برداشــت  ،قابلیــت

اتــاف مــواد مغــذی آن کمتــر خواهــد شــد.

،نــوع و مقــدار مصــرف کــود و پتانســیل ژنتیکــی

ریــک زدن  ،ردیــف کــردن و بســته بنــدی و

حاصــل از شــوینده خنثــی  ،الیــاف حاصــل از

آخــور دام مــی توانــد از عوامــل مهــم و اثــر

)2007 ,.al et Zhang(.

علوفــه خشــک شــده باشــد Buckmaster(. .

خاکســتر انــدازه گیــری شــده بــرای علــف خشــک
بطــور کلــی  ،میانگیــن ترکیــب شــیمیایی نمونــه
هــای انــدازه گیــری شــده را مــی تــوان شــبیه
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بــه مقادیــر گــزارش شــده در جــدول )2001( NRC

در نظــر گرفــت .بــا ایــن حــال تفــاوت اصلــی در
کــه در مقادیــر انــدازه گیــری شــده پاییــن تــر

مقــدار پروتئیــن خــام علــف خشــک یونجــه بــود
از مقادیــر  )2001( NRCاســت  .همچنیــن درصــد

مــاده خشــک ذرت ســیلو شــده ایــران بــه ذرت

ســیلو شــده نابالــغ گــزارش شــده بــه وســیله NRC
( )2001نزدیکتــر اســت .

عوامــل مختلفــی از جملــه مرحلــه رشــد  ،بلــوغ ،

گونــه یــا رقــم گیــاه علوفــه ای  ،میــزان بارندگــی

محبــط رشــد  ،طــول و شــدت نــور خورشــید ،

فعالیــت آنزیمــی آن کمتــر شــده و در نتیجــه

دسترســی مــواد مختلــف از خــاک شــرایط کشــت

عملیــات مکانیکــی پــس از برداشــت ماننــد

گونــه گیاهــی  ،میــزان پروتئیــن خــام ،الیــاف

حمــل علوفــه از مزرعــه تــا انبــار و پــای

شــوینده اســیدی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد .
تنفــس ســلولی و عملیــات مکانیکــی پــس از

برداشــت  ،ترکیبــات

شــیمیایی و ارزش غذایــی علــف یونجــه خشــک را

تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد  )2005 ,Rotz(. .هــر
چــه مــدت زمــان خشــک شــدن علوفــه برداشــت

گــذار بــر تغییــرات شــیمیایی و ارزش غذایــی
)1990 ,.al et

میانگیــن ارزش غذایــی نمونــه هــای جمــع
آوری شــده بــر اســاس نــوع علوفــه در

جــدول  5نشــان داده شــده اســت  .مقــدار
پروتئیــن خــام قابــل هضــم حقیقــی () tdCP

محاســبه شــده باالتــر و مقــدار الیــاف حاصــل

یونجــه نســبت بــه ذرت ســیلو شــده مرتبــط بــا
مقــدار پروتئیــن خــام باالتــر و مقــدار عصــاره

اتــری و  NDFپاییــن تــر در علــف خشــک یونجــه
اســت  .مراحــل بلــوغ ســبب کاهــش قابلیــت هضــم

ســاختارهای گیاهــی ( بــه دلیــل افزایــش ســلولی
و لیگنیــن )و گســترش بخــش دانــه دارای دیــواره

ســلولی پاییــن میشــود .

کاهــش تجزیــه پذیــری پروتئیــن خــام بــه طــور
عمــده بــا افزایــش بخــش هــای پروتئیــن غیــر

قابــل تجزیــه در شــکمبه و همچنیــن بخــش
پروتئیــن خــام نامحلــول در شــوینده اســیدی

 ADICPدر علوفــه مرتبــط اســت .)2001 ,Ayed(.
کل مــواد مغــذی قابــل هضــم ( )TDNبــا غلظــت
الیــاف حاصــل از شــوینده اســیدی ( )ADFمقــدار

)2006 ,.al et Lithourgidis(. .

انــرژی )(NEL4X،NEL3X،ME3X ،DE1Xبــرای علــف خشــک

یونجــه ســیلو شــده بــرآورده شــد کــه مطابــق بــا

در تولیــد علــف خشــک یونجــه ریــزش برگهــا در

نتایــج ایــن پژوهــش بــود  .در مجمــوع  ،انــواع

شــود .در حالیکــه پروتئیــن خــام و تجزیــه پذیــری

ایــران کمتــر از مقادیــر گــزارش شــده بوســیله

مزرعــه باعــث افزایــش بخــش غیــر قابــل هضــم می

شــکمبه ای پروتئیــن بــه دلیــل افزایــش بخــش

ســاقه  ،کــه دارای پروتئیــن خــام کمتــری نســبت

بــه بخــش بــرگ اســت  ،کاهــش مــی بایــد Van(. .
)1994 ,Soest

همانطــور کــه در جــدول  6مشــخص اســت ،مقــدار

انــرژی) (NEL4X،NEL3X،ME3X ،DE1Xبــرآورده شــده

بــرای ذرت ســیلو شــده باالتــر بــود مقــدار (NEL3X

علــف خشــک یونجــه گــزارش شــده بــرای مناطــق

مختلــف اســتان کردســتان باالتــر از ایــن پژوهــش

بــود و مــی توانــد بــه NDFپاییــن تــر گزارش شــده
بــه وســیله ان هــا ارتبــاط داشــته باشــد (شــیخ

انــرژی در علوفــه مرســوم در صنعــت گاو شــیری
 )2001( NRCبــود .ایــن تفــاوت در مقادیــر انــرژی

مــی توانــد بــه دلیــل پروتئیــن خــام ( )CPپاییــن
تــر  ،افزایــش الیــاف خــاص از شــوینده خنثــی
 NDFو ازایــش الیــاف حاصــل از شــوینده اســیدی
( )ADFباالتــر نمونــه هــای انــدازه گیــری شــده در

ایــن آزمایــش باشــد کــه منجــر بــه مقادیــر انــرزی

محاســبه شــده کوچکتــر شــد  .اطالعــات مربــوط
بــه مــواد مغــذی تولیــدی ( جــدول  )7نشــان داد
کــه مقادیــر پروتئیــن خــام تولیــدی در هــر هکتــار
در علــف خشــک یونجــه در مقایســه بــا ذرت ســیلو

شــده تفــاوت نداشــت .در پژوهشــی  ،مصــرف
انــرژی در سیســتم هــای مختلــف تولیــد علوفــه

39
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جــدول  ،مقادیــر مــاده خشــک  ،پروتئیــن خــام و

 ،نــوع و رطوبــت خــاک  ،نحــوه خشــک کــردن

شــده ســریع تــر باشــد  ،میــزان تنفــس و

محاســبه شــده پاییــن تــر بــرای علــف خشــک

مــواد مغــذی قابــل هضــم ( )TDNکاهــش مــی یابــد

(زحمتکــش و همــکاران  )1393مقادیــر انــواع
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از شــوینده خنثــی قابــل هضــم حقیقــی ()tdNDF

کل مــواد مغــذی قابــل هضــم ( ، )ADFمقــدار کل

احمــدی و همــکاران  ) 1392همچنیــن درپژوهشــی

تجزیــه و تحلیــل شــد و عملکــرد پروتئیــن خــام

یونجــه بــود  .ایــن تفــاوت بــه دلیــل مــاده خشــک دالر گــزارش شــده اســت . (St-Pierre and Weiss,

ای در تولیــد ذرت علوفــه ای بــه میــزان 2/2882

کیلوگــرم در هکتــار محاســبه شــد .

انــواع انــرژی باالتــر در هــر کیلوگــرم مــاده خشــک
آن اســت  .همچنیــن  ،قســمت تمــام شــده انــواع علــف خشــک یونجــه بــرای تامیــن انــرژی گرانتریــن
انــرژی حاصــل از علــف خشــک یونجــه نســبت بــه مــاده خوراکــی محســوب مــی شــود.

زراعــی گــزارش شــده اســت .

تولیــدی در تولیــد علــف خشــک یونجــه 1580

)1982 ,Heichel(.
در پژوهشــی دیگــر  ،مقــدار تولیــد و کیفیــت مــواد

مغــذی ارقــام مختلــف یونجــه مــورد مطالعــه قــرار
گرفــت  .آن هــا عملکــرد پروتئیــن خــام در تولیــد

علــف خشــک یونجــه را 3/2640کیلوگــرم در هکتار

بدســت آوردنــد )2004 ,Stevovic and Bekovic(. .

همچنیــن در ایــران عملکــرد ایــن پروتئیــن خــام
تولیــدی در هــر هکتــار در تولیــد ذرت ســیلو شــده

بــه طــور معنــی داری بیــش از تولیــد علــف خشــک

تولیــدی باالتــر ذرت علوفــه ای در هــر هکتــار و 2011) .

ذرت ســیلو شــده باالتــر بــود کــه بــه دلیــل انــرژی
کــم تــر در هــر کیلــو گــرم علــف خشــک یونجــه و

عملکــرد پاییــن تــر ایــن فــرآورده در هــر هکتــار

بــود .هــر مگاکالــری انــرژی خالــص شــیردهی
حاصــل از یونجــه ســیلو شــده  157/0دالر گــزارش
شــده اســت )2008 ,VandeHaar(. .

نتایــج حاصــل از انتشــار گازهــای گلخانــه ای در
تولیــد علوفــه مرســوم در صنعــت گاو شــیری در

جــدول  8نشــان داده شــده اســت  .میانگیــن کل
انتشــار گاز هــای گلخانــه ای در تولیــد علــف خشــک

یونجــه و ذرت ســیلو شــده بــه ترتیــب 39/2526
و 44/3305کیلــو گــرم معــادل کربــن در هکتــار

همچنیــن قیمــت هــر مــگا کالــری انــرژی خالــص محاســبه شــد .
شــیردهی حاصــل از علــف خشــک یونجــه154/0

 )0001/0< P(.در پژوهشــی  ،انتشــار گازهــای گلخانــه

کیلوگــرم معــادل کربــن در هکتــار بــرای یکســال

و خــاک ایــران 47: 741-731.

امانلــو ح  ،.زحمتکــش د.و آقــای زیارتــی ن . 1391 .

)2014 ,.al et Mohammadi(.

ضــرورت تغییــر علــف خشــک یونجــه بــه یونجــه

نتایــج حاصــل از انتشــار گازهــای گلخانــه ای

هــای شــیری شــهریور مــاه  . 1391مجموعــه

بــه ازاء هــر کیلوگــرم مــاده خشــک  ،هــر مــگا
کالــری در هــر مــگا کالــری تولیــدی در تولیــد

علوفــه مرســوم در صنعــت گاو شــیری در جــدول 9
نشــان داده شــده اســت  .مقادیــر انتشــار گازهــای

گلخانــه ای بــه ازای هــر مــگا کالــری کالــری و هــر
مگاکالــری کالــری تولیــدی بطــور معنــی داری در
تولیــد ذرت ســیلو شــده پاییــن تــر بــود .نتایــج
نشــان دادنــد کــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای در

تولیــد ذرت ســیلو شــده بــر اســاس هکتــار بــه

مراتــب بیــش از تولیــد

علــف خشــک یونجــه بــود .امــا بــا در نظــر گرفتــن

شــاخص هــای تغذیــه ای در تولیــد علوفــه  ،ذرت
ســیلو شــده مقادیــر انتشــار گازهــای گلخانــه
ای کمتــری در مقایســه بــا علــف خشــک یونجــه

داشــت  .همانطــور در جــدول  2مشــخص اســت
آب مصرفــی درتولیــد علــف خشــک یونجــه و ذرت

ســیلو شــده بــه ترتیــب  29/7042و 94/9045متــر

مکعــب در هکتــار محاســبه شــد  .در پژوهشــی
میــزان آب مصرفــی در تولیــد ذرت را 8656
مترمکعــب در هکتــار گــزارش کــرده انــد .

( افراســیاب و همــکاران ) نتایــج نشــان دادنــد
زمانــی کــه مــواد مغــذی تولیــدی در هکتــار در

نظــر گرفتــه مــی شــود میــزان مصــرف اب بــه ازای

هــر کیلــو گــرم مــاده خشــک  ،هرمــگا کالــری و
هــر مــگا کالــری کالــری تولیــدی در تولیــد ذرت

ســیلو شــده نســبت بــه علــف خشــک یونجــه
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کمتــر بــود .

نتیجه گیری کلی
در مجمــوع  ،بــا توجــه بــه مقادیــر مــواد مغــذی
تولیــدی  ،انتشــار گازهــای کربــن و آب مصرفــی بــه
ازای مــواد مغــذی تولیــدی و هزینــه هــای تولیــد

علوفــه مرســوم در صنعــت گاو شــیری ایــران مــی

تــوان نتیجــه گرفــت اگــر هــدف از تولیــد علوفــه
عــاوه بــر تامیــن الیــاف  ،تامیــن بخشــی از انــرژی

مــورد نیــاز گاو هــای پــر تولیــد و کاهــش انتشــار
گازهــای گلخانــه ای باشــد ،الویــت بــا تولیــد ذرت

ســیلو شــده خواهــد بــود .

ســیلو شــده و کاهــش درصــد آن در تغذیــه گاو
مقــاالت پنجمیــن کنگــره علــوم دامــی ایــران .
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان  .اصفهــان .

امانلــو ح .و زحمتکــش د . 1387 0درک مدیریــت
ســیالژ  :از برداشــت تــا خورانیــدن بــه دام  .چــاپ
اول ترجمــه  .انتشــارات نارمــک زنجــان  .بزرگمهــر

ج  .و نســترن نصــر ابــادی ح 1393 .بررســی تاریــخ
اثــر تاریــخ کاشــت و رقــم عملکــرد  .کیفیــت ذرت
علوفــه ای  ،نشــریه زراعــت (پژوهــش و ســازندگی )

# 104: 164-160.
پــی نــام  1395 .آمارنامــه کشــاورزی  .جلــد اول

 :دفتــر امــار و فنــاوری اطالعــات .وزارت جهــاد
کشــاورزی قابــل دســترس در ir.maj.amar//:http.

زحمتکــش د.امانلــو ح  .و دشــتی ق  1393 .مقایســه

مــواد مغــذی و هزینــه – درآمــد حاصــل از دو روش
برداشــت علــف یونجــه (علــف خشــک و علــف

ســیلو شــده ) نشــریه علــوم دامــی ایــران 25-17.
45:

شــیخ احمــدی ه  ،.آذر فــرآ  .و محمــد زاده س1392.
خصوصــات شــیمیایی  ،محتــوای انــرژی و فرانســجه

هــای تجزیــه پذیــری مــاده خشــک  ،پروتئیــن
خــام و مــاده آلــی علوفــه یونجــه چیــن دوم مناطق

مختلــف اســتان کردســتان  .نشــریه پزوهــش هــای
علــوم دامــی 23: 99-87. ،
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Analysis of Methods Official .1995 .AOAC

41

ح،.ســاکی ع .ا .و هزبــری ف  . 1384اثــر مراحــل

مختلــف رشــد بــر ارزش غذایــی یونجــه همدانــی
در چیــن دوم  ،پزوهــش و ســازندگی (امــور دام و

آبزیــان ) 18: 67-62.

قنبــری ا  ،.احمدیــان ا ،.میــر ب  .و رزمجــو ا .
 . 1389بررســی تاثیــر زمــان برداشــت بــر ویزگــی

هــای کمــی و کیفــی علوفــه ذرت  .فصلنامــه
اکوفیزیولــوژی زارعــی و علــف هــای هــرز 45-41.

15:

(Analytical Official Association .).16thed

.VA ,Arlington ,Chemists
فهرست منابع
افراســیاب پ  ،.دلبــری م.جعفــری ح. 1395.بررســی
اثــرات مقادیــر مختلــف ابیــاری  ،تراکــم بوتــه و
آرایــش کاشــت در روش آبیــاری قطــره ای – نــواری

بــر عملکــرد  ،اجــزاء عملکــرد و کارایــی مصــرف آب

and .R Caballero ,.J Gonzalez ,.H .M Ayed

on maturity of Effects .2001 .R .M Alvir
fieldcured of value nutritive

.vetch hairy and vetch common from hays
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طباطبائــی م م ،-حجــت ح  ،زابلــی خ ،علــی عربــی
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ذرت دانــه ای در اســام آبــاد غــرب  ،تحقیقــات آب

گـــفتمان آموزشـــــــــي

کالس بررسی کیفیت آب شرب مصرفی گاوها در
گاوداریهای صنعتی

کالس بررســی کیفیــت آب شــرب مصرفــی گاوهــا در
گاوداریهــای صنعتــی حومــه مشــهد از نظــر امــاح و
ویژگیهــای فیزیکــو شــیمیایی
بــا حضــور  :جنــاب آقــای دکتــر امیــر مقــدم
جعفری(اســتادیار ســم شناســی دانشــکده دامپزشــکی
دانشــگاه فردوســی مشــهد
در اتحادیــه گاو داران و دامــداران صنعتــی خراســان
رضــوی برگــزار شــد

زمان  :دوشنبه  ۱۱/۰۴/۹۷ساعت  ۱۸الی ۲۰
مکان :سالن اجتماعات گاوداران و دامداران
صنعتی خراسان رضوی

گـــفتمان آموزشـــــــــي
جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان گاوداران استان
روز یکشــنبه مورخــه  ۹۷/۰۵/۲۸جلســه هــم اندیشــی بــا حضــور نماینــدگان گاوداران اســتان در ســالن اجتماعــات
اتحادیــه گاوداران برگــزار گردیــد.
کــه در ابتــدای جلســه مدیــر عامــل اتحادیــه گاوداران بــا ارائــه گزارشــی از نوســانات قیمــت نهــاده هــای دامــی و بهــای تمــام شــده شــیر
خــام و فــروش آن در طــی  ۱۰ســال گذشــته تــا مــرداد  ۹۷ارائــه مطلــب نمــود  ،و در ادامــه آقــای رضایــی رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه
گاوداران بــه بیــان مشــکالت پیــش آمــده در روزهــای اخیــر بــرای تولیــد و فــروش شــیر تولیــدی گاوداران اســتان اشــاره نمــود کــه بــا بحــث
و تبــادل نظــر میــان گاوداران حاضــر و نماینــدگان تشــکلهای دامــی مــوارد ذیــل بــه تاییــد حاضریــن رســید.
 گاوداران بــا تاکیــد بــر اینکــه شــیر تولیــدی بــه میــزان کافــی در بــازار موجــود بــوده و گاوداران در جهــت تامیــن هــر گونــه کســری احتمالــینیــز مشــکلی ندارند
ضمــن تاکیــد بــر اســتمرار جلســات هماهنگــی و تــاش در جهــت تولیــد اقتصــادی در صورتــی کــه کارخانجــات در صــدد لطمــه زدن بــه اقتصــاد
صنعــت دامپــروری بــا تصمیمــات و القائــات بــه دولــت وادامــه همیــن رفتــار اقتصــادی باشــند گاوداران بــا حــذف دام هــای کــم بهــره و
تبدیــل شــیرخام بــه شــیر خشــک بــا برنــد تجــاری اتحادیــه اقــدام خواهنــد نمــود.
 رســانه ای کــردن مشــکالت تولیدکننــدگان و مطالبــه حقــوق آنهــا از طریــق صــدا و ســیما و روزنامــه و خبــر گزاریهــا جهــت اطــاع رســانیبــه مصــرف کننــدگان و مســولین وهمچنیــن شــرکت و حضــور فعــال گاوداران وتشــکل هــا ی آنــان در مجامــع تصمیــم گیــری
تنظیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم وزارت صنعت و معدن بر ممنوعیت صادرات شیر خشک

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور،آبزیان و صنایع وابسته مشهد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور،آبزیان و صنایع وابسته مشهد همزمان با اولین پاویون دامپزشکی مشهد

مورخ  ۲۰الی۲۳تیرماه۱۳۹۷
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید 16 :الی22

کالس استراتژی های
انتخاب در گاو شیری
با حضور :جناب آقای دکتر قباد عسگری
(دکتری تخصصی علوم دامی گرایش ژنتیک و اصالح نژاد دام)
(عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم دامی
دانشگاه آزاد ورامین)
در اتحادیه در اتحادیه گاو داران و دامداران صنعتی خراسان رضوی برگزار شد.
دوشنبه  97/5/22ساعت 18 - 20 :
مکان :سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران دامداران صنعتی خراسان رضوی

 -در صورت نرسیدن به خواسته های به حق خود تصمیمات الزم در جلسات بعدی اتخاذ خواهد شد

ایجاد زنجیره برای گوشت قرمزبرای حذف دالالن
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بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمــود حجتــی وزیــر جهــاد
کشــاورزی ظهــر امروز(چهارشــنبه) در حاشــیه جلســه هیئــت
دولــت و در جمــع خبرنــگاران در خصــوص شــرایط اخــذ وام
بــرای تولیدکننــدگان اظهــار داشــت :وام هایــی کــه مــی دهیــم
بخــش عمــده ای از آن بــرای توســعه روســتایی اســت و بــرای
توســعه مرغــداری هــا وام نمــی دهیــم ،چــرا کــه ظرفیــت تولید
مــا در حــال حاضــر در ایــن حــوزه بیــش از حــد نیــاز اســت امــا
در ســایر فعالیتهــا مثــل صنایــع تبدیلــی و غذایــی وام هــا
پرداخــت میشــود و مشــکلی وجــود نــدارد .وی افــزود :وامــی
را از طریــق صنــدوق توســعه ملــی پرداخــت میکنیــم بــرای
توســعه مرغــداری نیســت ،بلکــه در زمینــه پــرورش ماهــی هــا
در دریــا و توســعه گلخانههــا هــم اختصــاص پیــدا مــی کنــد
امــا دربــاره واحدهــای ســرپا چــه مرغــداری هــا و چــه ســایر
واحدهــا هــم آنهایــی کــه شــرایطش را داشــته باشــند و بــه
عنــوان مثــال بدهــی داشــته باشــند هــم مــا مشــکلی نداریــم
کــه بــه آنهــا وام پرداخــت کنیــم.
حجتــی در خصــوص پرداخــت مطالبــات کشــاورزان بــا بیــان
اینکــه مطالبــات آنــان نزدیــک بــه چهــل و پنــج درصــدش
پرداخــت شــده ،تصریــح کــرد :ســعی مــی کنیــم در مرحلــه
اول پنجــاه درصــد را پرداخــت کنیــم تــا بتواننــد هزینــه هــای
روزانــه خــود را بدهنــد کــه بــا تاخیــر هفــت تــا ده روزه پرداخت
مــی شــود ،امــا مــا نگــران پنجــاه درصــد بعــدی هســتیم کــه با
تاخیــر رو بــه رو مــی شــود و امــروز در دولــت بررســی شــد کــه
منابــع آن از ســه محــل تامیــن شــود کــه شــامل تســهیالت
بانکــی چهــار هــزار میلیــارد تومانــی اســت.
وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد :از محــل یارانههــا و ردیــف
هــای بودجــه هــم ایــن مبلــغ تامیــن خواهــد شــد کــه در
مجمــوع ســیزده هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود و امیدواریم
پرداخــت را هــم بــزودی کامــل کنیــم .وی بــا بیــان اینکــه
مصوبــه ای داشــتیم کــه در آن بــا توجــه بــه بحــث گرمازدگــی
و خشکســالی و مشــکالتی کــه بــرای محصــوالت کشــاورزان
پیــش آمــد ،وام هــای آنــان تــا دو ســال اســتمهال داده شــود،
خاطرنشــان کــرد :ســود ایــن وام هــا هــم بــرآورد شــده تــا
ســود مــورد انتظــار بانــک هــا توســط ســازمان برنامــه و بودجــه
تامیــن شــود .

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران :

قیمت نهادههای دامی تا  ۲۰روز آینده کاهش مییابد
افزایــش قیمــت نهادههــای دامــی کــه در پــی نوســانات ارزی ماههــای اخیــر اتفــاق افتــاده اســت
منجــر بــه افزایــش قیمــت محصــوالت دامــی و آشــفتگی بــازار ایــن محصــوالت شــده ،باالرفتــن
قیمــت دالر و افزایــش جهانــی قیمــت ایــن نهادههــا بــر افزایــش قیمــت محصــوالت دامــی در
کشــور تاثیــر بهســزایی داشــته کــه بــا وارد شــدن محمولههــای ایــن نهادههــا در ماههــای
آینــده مشــکالت ناشــی از کمبــود نهــاده و افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت برطــرف خواهدشــد.
نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران در ارتبــاط بــا دالیــل افزایــش قیمــت نهادههــا
اعــام کــرد« :یکــی از علــل افزایــش قیمــت نهادههــا در ماههــای اخیــر گــران بــودن قیمــت
جهانــی ایــن نهادههــا اســت و دلیــل دیگــر افزایــش قیمــت نهادههــا زمانبــر بــودن پروســه
واردات ایــن محصــوالت بــه کشوراســت بــه طــور مثــال در ارتبــاط بــا محصولــی چــون ذرت؛
یکــی از کشــتیهای حامــل ایــن محصــول ســه مــاه در گمــرک مانــده و ترخیــص نشــده اســت و
همچنیــن در مــورد نهادههــای دیگــر واردکننــدگان درگیــر گرفتــن تاییدیههــای مختلفــی هســتند
کــه ســازمانهای مختلــف دولتــی بــرای واردکننــدگان در نظــر دارنــد و گرفتــن ایــن تاییدیههــا
ـرده بهتــر اســت .در ایــن شــرایط میتــوان نویــد داد تــا  ۱۰الــی ۲۰
پروســه واردات را طوالنــی کـ 
روز آینــده همزمــان بــا رســیدن محمولههــای نهــاده بــه کشــور قیمــت نهادههــا کاهــش یابــد،
همچنیــن پاییــن آمــدن قیمــت جهانــی نهادههــا در کاهــش قیمــت ایــن محصــوالت بیتاثیــر
نخواهــد بــود».
فرهــاد آگاهــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار گــروه کشــاورزی ایانــا ،ادامــه داد« :سیســتم خریــد
نهادههــا بــه طــور کلــی مــدتدار اســت یعنــی رســیدن کشــتی حامــل ،دو ســه مــاه طــول
میکشــد ،ارز ایــن نهادههــا از مــاه دوم ســال اختصــاص یافتــه و مــا بایــد در یکــی دو مــاه آینــده
کاهــش قیمــت را ببینیــم ».او تاکیــد میکنــد« :مشــکالتی کــه در تخصیــص ارز قبــل از  ۲۱فروردین
وجــود داشــت ،باعــث شــد تــا تجــار مســکوت بماننــد و در ایــن مــدت خــاء نهادههــا در بــازار
ایجــاد شــد و همیــن خــا باعــث شــد کــه مشــکالتی در ایــن زمینــه ایجــاد شــود در حــال حاضــر
کســانی کــه در حــال واردات هســتند ،ســعی میکننــد هرچــه ســریعتر وارداتشــان را بــه بــازار
برسانند».
آگاهــی در ارتبــاط بــا حــل مشــکالت مرتبــط بــا واردات نهادههــای دامــی گفــت« :باتوجــه بــه
اینکــه واردات نهادههــای دامــی زمانبــر اســت بهتــر اســت دولــت در ارتبــاط بــا گمــرک و بنــادر
اقداماتــی را در جهــت رفــع واردات قبــل از رســیدن محمولههــا انجــام دهــد و بــه عــاوه موانــع و
مشــکالت سیســتماتیک ایجــاد شــده را بــا گرفتــن تعهــد حل کنــد و اجــازه دهــد کاالهــا ترخیص
شــوند و کاالهایــی کــه در گمــرک مانــده اســت ،هرچــه زودتــر وارد بازارشــوند .ایــن اقدامــات کمک
میکنــد قیمتهــا کاهــش پیــدا کنــد».
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خبرگــزاری فــارس :مرتضــی رضایــی در پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه بــه خشکســالیهای اخیــر ،افزایــش
جمعیــت و نیــاز بــه تولیــد گوشــت قرمــز بیشــتر چــه سیاســتهایی در دســتور کار داریــد ،تــا میــزان
تولیــد را افزایــش داده و میــزان واردات را کاهــش دهیــد ،گفــت :تــوان تولیــدی کشــور در حــوزه گوشــت
قرمــز محــدود اســت ،از یــک طــرف کشــور ایــران در منطقــه خشــک و نیمهخشــک قــرار گرفتــه و از طــرف
دیگــر خشکســالیهای پــی در پــی ســبب شــده ،تــا امــکان تولیــد علوفــه بــه میــزان کافــی بــا قیمــت
بســیار پاییــن وجــود نداشــته باشــد.
وی اضافــه کــرد :صنعــت تولیــد گوشــت قرمــز از دو بخــش تشــکیل شــده ،یکــی بحــث گلههــای مولــد
اســت کــه حداقــل ســاالنه بایــد یــک رأس بــره پــروار را تولیــد کننــد و در بخــش صنعتــی هــم برههــای
گوســاله پــرواری و صنعتــی اســت کــه در کشــورهای پیشــرو در تولیــد گوشــت قرمــز ماننــد برزیــل در
زمینــه گوشــت گوســاله و نیوزیلنــد و اســترالیا در حــوزه تولیــد گوشــت گوســفند بــا مراتــع بســیار وســیع،
ارزانقیمــت و حتــی بیقیمتــی کــه دارنــد تــا جایــی کــه دولتهــا ایــن زمینهــا را بــرای چــرا اجــاره
میدهنــد ،تــا خطــر آتشســوزی اتفــاق نیفتــد .در نتیجــه تولیــد گوشــت قرمــز بــا قیمتهــای بســیار
پاییــن در ایــن کشــورها مقــرون بــه صرفــه اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور دام بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه تــوان اکولوژیــک ایــران بــرای
تولیــد علوفــه پاییــن اســت و در حــوزه کاالهــای اساســی بیشــتر اقــام کشــاورزی از جملــه گنــدم و تولیــد
شــکر را پوشــش میدهیــم ،در نتیجــه خــوراک ارزان قیمــت بــرای گلههــای مولــد در کشــور نداریــم و
ممکــن اســت ،تنهــا دامهایــی کــه متکــی بــه علوفــه مراتــع هســتند ،از ایــن موضــوع مســتثنی باشــند
 .خشکســالیهای اخیــر نیــز ســبب شــده تــا تولیــد مراتــع کاهــش یابــد و حتــی دامــداران دام ســبک
مجبورنــد بــرای نگهــداری گلههــای مولــد خــود علوفــه دســتی بخرنــد کــه هزینــه تمــام شــده هــر رأس
بــرای پــرواری را بــاال میبــرد.
رضایــی ایــن مســئله را عاملــی بــرای افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز تولیــد داخــل نســبت بــه ســایر
کشــورهای تولیــد کننــده در ایــن حــوزه دانســت و افــزود :بــا توجــه بــه میــزان مصــرف گوشــت قرمــز در
کشــور ســرانه مصــرف مــا  ۱۲کیلوگــرم اســت کــه ســاالنه مــا در کشــور چیــزی حــدود  ۹۵۰هــزار تــن تــا
یــک میلیــون تــن گوشــت قرمــز نیــاز داریــم کــه رقمــی حــدود  ۸۰۰تــا  ۸۵۰هــزار تــن آن در کشــور تولیــد
میشــود کــه در ســالهای بســیار خشــک ایــن رقــم بــه  ۷۵۰هــزار تــن هــم کاهــش مییابــد و مابقــی
نیــاز مــا بایــد از طریــق واردات تأمیــن شــود و در نهایــت بــرای اینکــه بتوانیــم تعــادل بــازار را حفــظ کنیــم،
حــدود  ۱۵۰هــزار تــن گوشــت قرمــز بایــد ســاالنه وارد کشــور شــود.
وی در توضیــح بیشــتر ایــن موضــوع گفــت :واردات گوشــت قرمــز در قالــب گوشــت منجمــد گوســاله از خــوراک دام اســت.

حجتی در حاشیه جلسه هیـات
دولت :پرداخت  ۴۵درصـدی
مطالبات کشاورزان/نگران ۵۰
درصد بعدی هستیم
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برزیــل و گوشــت گــرم گوســفندی از کشــورهای
شــمال ایــران و اســترالیا وارد میشــود.
معــاون حجتــی بــه صراحــت گفــت :تــا زمانــی
کــه مــا نتوانیــم مــواد خوراکــی ارزان قیمــت
بــرای دام تأمیــن کنیــم ،تقریبــ ًا غیرممکــن
اســت کــه قیمــت گوشــت قرمــز از یــک رقمــی
پایینتــر بیایــد.
خبرنــگار فــارس ،پرســید یــک زمانــی
میگوینــد عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعییــن
میکنــد و اگــر در بــازار کمبــودی اتفــاق بیفتــد،
قیمتهــا افزایــش مییابــد ،امــا ســال گذشــته
هــم واردات داشــتهایم و هــم تولیــد داخــل
بــه وفــور در بــازار وجــود داشــت امــا قیمــت
گوشــت قرمــز بــه ویــژه گوشــت گوســفندی
مــدام در حــال افزایــش بــود تــا جایــی کــه روی
مــرز هــر کیلوگــرم  ۵۰هــزار تومــان ایســتاد کــه
رضایــی در پاســخ بــه ایــن موضــوع گفــت :بــازار
کشــاورزی ایــران بــه ویــژه در محصوالتــی کــه
خریــد تضمینــی نمیشــوند بــازار ســنتی اســت
کــه عمومـ ًا کــه بیــن  ۳تــا  ۴واســطه از تولیــد به
مصــرف فعالنــد و طبیعــی اســت کــه هــر واســطه
درصــد ســود خــود را محاســبه میکنــد کــه
قیمــت تمــام شــده بیشــتر از آنچــه کــه بایــد
بشــود.
بــه گفتــه ایــن مســئول در وزارت جهــاد
کشــاورزی اگــر قیمــت هــر کیلوگــرم گوســفند
پــرواری  ۲۰هــزار تومــان باشــد ،بایــد هــر
کیلوگــرم گوشــت  ۴۰هــزار تومــان بــه دســت
مــردم برســد.
وی راهــکار کاهــش قیمــت تمــام شــده گوشــت
قرمــز در داخــل کشــور را کاهــش تعــداد
واســطهها دانســت و افــزود :حتــی در بخــش
پرواربنــدی نیــز واســطهگری وجــود دارد و
ایجــاد زنجیــره در تولیــد گوشــت قرمــز تنهــا راه
ایــن مســأله اســت.
رضایــی همچنیــن اســتفاده از پســماندهای
کشــاورزی را بــرای تغذیــه دام در راســتای
کاهــش قیمــت تمــام شــده بســیار مؤثــر
برشــمرد و گفــت :مــا پســماند زیــادی پــس از
برداشــت محصــول در کشــور داریــم ماننــد کاه
و پســماندهای پــس از برداشــت نیشــکر و اگــر
تکنولــوژی فــرآوری آن در کشــور فراهــم شــود
مطمئن ـ ًا قیمــت تمــام شــده خــوراک دام بســیار
کاهــش خواهــد یافــت و یکــی از برنامههــای
اصلــی مــا عملیاتــی کــردن اســتفاده از
پســماندهای کشــاورزی بــه منظــور ارزان کــردن

بررسی وضعیت قیمت نهادهها هیات دولت تصویب کرد؛ اختصاص  ۱۰هزار میلیارد ریال
و محصـوالت کشاورزی و

دامی در کمیسیون کشاورزی
ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع

تسهیالت برای خرید محصوالت کشاورزی

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی ،بــا توجــه بــه لــزوم تأمیــن
نقدینگــی مــورد نیــاز بــرای خریــد بــه موقــع محصــوالت کشــاورزی و جلوگیــری از ضــرر و زیــان

طبیعــی مجلــس از بررســی وضعیــت قیمــت احتمالــی تولیدکننــدگان ایــن بخــش ،دولــت مبلــغ  ۰۱هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای خریــد
نهادههــا و محصــوالت کشــاورزی و دامــی در تضمینــی و توافقــی محصــوالت کشــاورزی اختصــاص داد.
جلســه امــروز ایــن کمیســیون خبــر داد.
نورمحمــد تربتینــژاد در گفتوگــو بــا ایســنا
ضمــن تشــریح جلســه امــروز کمیســیون

همچنیــن وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف شــد بــه منظــور تأمیــن بــه موقــع نقدینگــی،
مبلــغ  ۵هــزار میلیــارد ریــال بــه عنــوان تنخــواه از محــل اعتبــارات قانــون بودجــه ســال  ۷۹۳۱کل
کشــور در اختیــار ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران قــرار دهــد.

کشــاورزی ،بیــان کــرد :جلســه امــروز کمیســیون
بــا موضــوع وضعیــت قیمــت نهادههــا و محصــوالت

نــرخ شــیرخام بــه زودی نیــاز بــه واردات گنــدم نداریم/عبــور از رکــورد
اعــام میشــود /افزایــش ۱۰
 123ســاله تولیــد شــکر
درصــدی قیمــت لبنیــات
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر یــزدان ســیف در آییــن رونمایــی و آغــاز جشــنواره عکــس خوشــه(

و بودجــه ،گمــرک ،اتــاق بازرگانــی ،اتــاق تعــاون و

گنــدم و نــان ،از مزرعــه تــا ســفره) اظهارداشــت :ســال  ٩٦میــزان واردات گنــدم صفــر بــود و

کشــاورزی و دامــی بــا حضــور وزیــر جهــاد
کشــاورزی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رییــس
ســازمان ملــی اســتاندارد ،رییــس ســازمان برنامــه

بــا بیــان اینکــه نــرخ شــیرخام بعــد از مــدت هــا

نماینــدگان بخشهــای خصوصــی و تولیــد برگــزار

کــش و قــوس ۱۵۷۰ ،تومــان و بــا چربــی هــر دهــم

شــد .در ایــن جلســه مشــکالتی از قبیــل افزایــش

 ۱۵تومــان درب دامــداری تعییــن شــده اســت ،اظهــار
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کــرد :ســازمان حمایــت بــا بررســی همــه شــواهد و

بیرویــه قیمــت نهادههــای کشــاورزی و دامــی و

مســتندات موجــود ایــن قیمــت را تعییــن کــرده و در

کاهــش قیمــت محصــوالت تولیــدی و اقتصــادی و

حــال حاضــر منتظــر امضــا و ابــاغ آن توســط  ۹ارگان

نبــودن تولیــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

مربوطــه از جملــه وزارت جهــاد کشــاورزی ،وزارت

وی در ادامــه بیــان کــرد :نیازهــای اساســی

افزایــش صــادرات دام ســنگین از مــرز دوغــارون

تولیــدات کشــاورزی و نیــز ظرفیــت ذخیرهســازی

بــه افغانســتان

شــد .در جلســه تمهیــدات مــورد نظــر بــرای

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از مشــهد ،محمــد علــی

مبــارزه بــا تحریــم طــرح و مقــرر شــد دولــت

کامــل افــزود :ایــن تعــداد دام صــادر شــده شــامل گاو شــیری بــه ارزش  ۳۴میلیــارد و  ۰۰۱میلیــون

 ۰۱قلــم از نیازهــای اساســی در جلســه نیــز مطــرح

بــر اســاس قانــون تمرکــز وظایــف کشــاورزی در
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و شــرعی صــورت گرفتــه اســت
رئیــس دامپزشــکی تایبــاد افــزود :همچنیــن در ســال گذشــته هــزار و  ۵۲۴راس دام ســنگین بــه

وظایــف وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صنعــت،

ارزش  ۰۲۱میلیــارد ریــال از خراســان رضــوی و از طریــق معبــر رســمی مــرز دوغــارون بــه کشــور

معــدن و تجــارت نســبت بــه کنتــرل و تنظیــم بــازار

افغانســتان صــادر شــد.

نهادههــا و محصــوالت کشــاورزی اقــدام کنــد.

کامــل گفــت :دامهــای ســنگین صــادر شــده از اســتانهای تهــران ،چهارمحــال و بختیــاری،
خراســان جنوبــی ،البــرز و خراســان رضــوی خریــداری شــده اســت.
وی افزود :خراسان رضوی یکی از قطبهای پروش دام سنگین در کشور است.

تنظیــم بــازار و غیــره هســتیم.
وی اظهارامیــدواری کــرد کــه ایــن مصوبــه امــروز امضــا
و ابــاغ شــود ،چــرا کــه تاخیــر در ایــن زمینــه موجــب

وی اضافــه کــرد :همچنیــن رکــورد  ١٢٣ســاله تولیــد شــکر در کشــور شکســته شــده و ســال
گذشــته  ٢میلیــون و  ١٥هزارتــن شــکر در کشــور تولیــد شــد همچنیــن  ٢میلیــون تفالــه چغنــدر
و خــوراک دام تولیــد کردیــم.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد :بــه طــور کلــی درصــد وابســتگی در حــوزه غــذا
نســبت بــه  ١٠ســال گذشــته بســیار کاهــش یافتــه و مهــم تریــن مســاله در ایــن حــوزه بحــث
بهــره وری اســت.
ســیف ادامــه داد :نســبت بــه  ١٠ســال گذشــته ســطح زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی در
کشــور کاهــش یافتــه بــه دلیــل اینکــه بــا چالــش آب مواجــه هســتیم امــا بــا ایــن حــال شــاهد
افزایــش تولیــد در بســیاری از محصــوالت بــوده ایــم.

زیــان دامــداران و تولیدکننــدگان مــی شــود.

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران ،بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش وابســتگی بــه واردات

مقدســی بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد مــا بــرای قیمــت

ســبب مــی شــود ایــران در مذاکــره بــا نظــام بیــن الملــل مقتدرانــه تــر عمــل کنــد ،گفــت:

شــیرخام  ۱۷۰۰تومــان بــا  ۱۰درصــد ســود بــوده اســت،
گفــت :قیمــت تمــام شــده تولیــد هرکیلوگــرم شــیرخام
درب دامــداری  ۱۵۶۳تومــان اســت و بــا نرخــی کــه
تعییــن شــده دامــداران  ۷تومــان بابــت هــر کیلوگــرم
ســود میکننــد.
وی افــزود :بــه تبــع ایــن افزایــش نــرخ ،قیمــت لبنیــات
نیــز حــدود  ۹تــا  ۱۰درصــد افزایــش مــی یابــد.

کیفیــت نــان تولیــدی در کشــور نســبت بــه  ۱۰ســال قبــل افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت
ضمــن اینکــه ایــن نــان بــا گنــدم داخلــی تولیــد مــی شــود.
ســیف تصریــح کــرد :امــروزه نــان خشــکی هــای کمتــری را در خیابــان هــا مــی بینیــم کــه ایــن
مســاله بــه دلیــل سیاســت هــای قیمتــی و نوســازی نانوایــی هــا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یــک نانــوا در طــول ســه ســاعت کار خویــش  ۳۲۰۰کیلوکالــری مصــرف مــی
کنــد ،گفــت :بایــد بــا افــرادی کــه در ایــن زنجیــره فعــال هســتند و زحمــت مــی کشــند بــا
احتــرام رفتــار کــرد
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شــرایط حســاس کنونــی بــا ایجــاد شــفافیت بــر

ریــال بــوده اســت ..وی گفــت :صــدور ایــن تعــداد دام ســنگین بــا رعایــت همــه موازین بهداشــتی

صنعــت ،ســازمان برنامــه و بودجــه ،اعضــای ســتاد

امســال نیــز بــرای مصــرف نیــازی بــه واردات نداریــم.
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ســید احمــد مقدســی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر

فرآینــد صــدور مجــوز واردات نهادههــای کشــاورزی
اعالم شــد

جلسه هم اندیشی بررسی وضعیت اقتصادی گاوداری های خراسان رضوی
روز یکشنبه مورخه  ۲۸/۰۵/۹۷جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان گاوداران استان در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران برگزار گردید.
کــه در ابتــدای جلســه مدیــر عامــل اتحادیــه گاوداران بــا ارائــه گزارشــی از نوســانات قیمــت نهــاده هــای دامــی و بهــای تمــام شــده شــیر خــام و فــروش
آن در طــی  ۱۰ســال گذشــته تــا مــرداد  ۹۷ارائــه مطلــب نمــود  ،و در ادامــه آقــای رضایــی رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه گاوداران بــه بیــان مشــکالت
پیــش آمــده در روزهــای اخیــر بــرای تولیــد و فــروش شــیر تولیــدی گاوداران اســتان اشــاره نمــود کــه بــا بحــث و تبــادل نظــر میــان گاوداران حاضــر و
نماینــدگان تشــکلهای دامــی مــوارد ذیــل بــه تاییــد حاضریــن رســید.
 گاوداران بــا تاکیــد بــر اینکــه شــیر تولیــدی بــه میــزان کافــی در بــازار موجــود بــوده و گاوداران در جهــت تامیــن هــر گونــه کســری احتمالــی نیــزمشــکلی ندارنــد
ضمــن تاکیــد بــر اســتمرار جلســات هماهنگــی و تــاش در جهــت تولیــد اقتصــادی در صورتــی کــه کارخانجــات در صــدد لطمــه زدن بــه اقتصــاد صنعــت
دامپــروری بــا تصمیمــات و القائــات بــه دولــت وادامــه همیــن رفتــار اقتصــادی باشــند گاوداران بــا حــذف دام هــای کــم بهــره و تبدیــل شــیرخام بــه شــیر
خشــک بــا برنــد تجــاری اتحادیــه اقــدام خواهنــد نمــود.
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کننــدگان و مســولین وهمچنیــن شــرکت و حضــور فعــال گاوداران وتشــکل هــا ی آنــان در مجامــع تصمیــم گیــری
 -تنظیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم وزارت صنعت و معدن بر ممنوعیت صادرات شیر خشک

 -در صورت نرسیدن به خواسته های به حق خود تصمیمات الزم در جلسات بعدی اتخاذ خواهد شد.

حجتــی اعــام کــرد؛ تامیــن ارز مــورد نیــاز مــواد
غذایــی مــردم از ســوی دولــت
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفت:دولــت در دو مــاه گذشــته ،کل ارز مــورد نیــاز تامیــن مــواد غذایــی مــردم
را اختصــاص داده و هــم اکنــون هیــچ کمبــودی در نهــاده هــای تولیــد بخــش کشــاورزی و اقــام غذایــی
کشــور ،وجــود نــدارد.
بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی ،محمــود حجتــی ،وزیــر جهــاد کشــاورزی بــر اهتمــام ویــژه و تــاش

G A V D A R A N

تامیــن کمــی و کیفــی مــواد غذایــی مــورد نیــاز مــردم و همچنیــن کنتــرل قیمــت هــا بــه ویــژه در
اقالمــی کــه بــا اســتفاده از ارز دولتــی وارد کشــور شــده انــد و یــا بــه عنــوان نهــاده تولیــد مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ،تاکیــد کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :دولــت تصمیــم گرفتــه اســت کل ارز مــورد نیــاز تامیــن اقــام غذایــی مــردم را
اختصــاص دهــد و در دو مــاه گذشــته هــم بــه همیــن ترتیــب عمــل کــرده و باعــث شــده اســت کــه هــم
اکنــون هیــچ کمبــودی در نهــاده هــای تولیــد بخــش کشــاورزی و اقــام مــواد غذایــی کشــور وجــود

حاضــر ذخایــر بســیار خوبــی در اختیــار
بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی بــه
عنــوان پشــتیبانی کننــده نیــاز بــازار وجــود
دارد و نهــاده هــای مــورد نیــاز کشــور بــرای
مــاه هــای آتــی نیــز خریــداری شــده و در
حــال حمــل بــه کشــور مــی باشــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــر نظــارت مســتمر
بــر کلیــه فرآیندهــای تامیــن و توزیــع
از مبــداء ورود تــا زمــان رســیدن دســت
مصــرف کننــده نهایــی تاکیــد کــرد

تشدید نظارت های بهداشتی بر مراکز جمع آوری شیر در قوچان
روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی قوچــان:در  ۴ماهــه نخســت ســال جــاری ۲ ،متخلــف در حــوزه تقلبــات
شــیر خــام به مراجــع قضایــی معرفی شــده انــد .رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان قوچــان گفت:افزودن
آب ،جــوش شــیرین ،ســود ،اضافــه کــردن آب پنیــر ،قنــد ،نمــک و ...ازجملــه تقلبهایــی اســت کــه درزمینه
توزیــع لبنیــات ســنتی بــه ویــژه شــیرانجام میگیرد.دکتــر محمــد احمــدی در ادامــه افزود:بــا توجــه بــه
اینکــه شــير بــه عنــوان یکــی از غــذاي هــای اصلــي خانوارهــا مــی باشــدکه تامیــن ســامت آن نیــاز بــه
برخــورد قاطــع بــا افــراد ســودجو و متقلــب دارد ،شــبکه دامپزشــکی شهرســتان تمام تــاش خــود را می کند
تــا بــا نظــارت و کنتــرل دقیــق و برخــورد قاطــع بــا افــراد خاطــی ســامت و امنیــت مصــرف ایــن محصــول
را بــرای مصــرف کننــدگان تامیــن کنــد .وی در پایــان بیــان کــرد :در همیــن راســتا در  ۴ماهــه نخســت ســال
جــاری۲ ،متخلــف در حــوزه تقلبــات شــیر خــام بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــده انــد و نظــارت بــر مراکــز
جمــع آوری شــیر خــام نیــز تشــدید شــده اســت.

کمتــر از یــک روز انجــام میشــود.
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شــبانه روزی کلیــه مدیــران و مســئولین در تمامــی رده هــای ملــی ،اســتانی و شهرســتانی بــه منظــور

نداشــته باشــد .حجتــی ادامــه داد:در حــال

 -۸رســیدگی بــه پروندههــای جدیــد در کمتــر
از یــک روز انجــام شــده و هیچیــک از متقاضیــان
ش
معطــل فراینــد ممیــزی و کنتــرل ثبــت ســفار 
واردات کــود در ایــن شــرکت نخواهــد بــود.
 -۹جهــت راهنمایــی متقاضیــان از آنهــا میخواهیــم
کــه بــه وب ســایت شــرکت خدمــات حمایتــی
کشــاورزی ،حــوزه معاونــت بازرگانــی ،حــوزه معاونــت
فنــی و یــا روابــط عمومــی و امــور بینالملــل ایــن
شــرکت مراجعــه نماینــد.
مــدارک موردنیــاز جهــت بررســی درخواســتها در
کارتابــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی
 . ۱ارائــه تصویــر گواهــی ثبــت مــواد کــودی (پشــت
و رو)
 .۲ارائــه پروفرمــای معتبــر (ترجیحــا بــه تفکیــک هر
قلم کــود(
بــرای تســهیل امــور و پیــرو هماهنگــی بعمــل آمــده
بــا جنــاب آقــای مهنــدس کشــاورز معــاون محتــرم
وزیــر در امورزراعــت مقــرر گردیــد کــه تعهدنامــه
محضــری نیــز صرفـ ًا توســط شــرکتهایی کــه مــورد
تائیــد قــرار گرفتهانــد تهیــه و تحویــل دفتــر ایشــان
شــود و متقاضیــان تنهــا بــا ارائــه دو مــدرک:
 . ۱گواهی ثبت مواد کودی (پشت و رو)
 . ۲پیش فاکتور معتبر (پروفرما)
فراینــد کنتــرل و بررســی درخواستشــان در
کارتابــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی ظرف
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 -رســانه ای کــردن مشــکالت تولیدکننــدگان و مطالبــه حقــوق آنهــا از طریــق صــدا و ســیما و روزنامــه و خبــر گزاریهــا جهــت اطــاع رســانی بــه مصــرف

شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی بــا صــدور اطالعیــه ای فرآینــد و نحــوه صــدور مجــوز واردات نهادههای
کشــاورزی توســط شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی را اعــام کــرد .متــن ایــن اطالعیــه بــه شــرح زیــر
اســت.
پیــرو ســواالت ایجــاد شــده بــرای واردکننــدگان نهــاده هــای کشــاورزی ،در خصــوص نحــوه بررســی و کنترل
ثبــت ســفارشهای انجــام شــده توســط واردکننــدگان کودهــای کشــاورزی در شــرکت خدمــات حمایتــی
کشــاورزی توجــه شــما را بــه مــوارد ذیــل جلــب مینمائیــم:
 - ۱از ابتــدای مــاه جــاری و در راســتای کنتــرل و نظــارت بــر فراینــد ثبــت ســفارش بــرای واردات نهادههــای
کشــاورزی همچــون کــود ،ســم ،بــذر و ماشــینآالت ،وفــق دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی حجتی ،ســازمانها
و دســتگاههای تخصصــی هریــک وظیفــه کنتــرل و نظــارت بــر فراینــد ثبــت ســفارش یکــی از نهادههــای
کشــاورزی را زیــر نظــر معــاون وزیــر در امــور زراعــت عهــده دار شــدند کــه بــر همیــن اســاس شــرکت
خدمــات حمایتــی کشــاورزی نیــز مســئولیت کنتــرل و نظــارت بــر فرایند ثبــت ســفارش کودهای کشــاورزی
را بــا هدایــت کشــاورز معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه عهــده گرفــت.
 -۲در روزهــای آغازیــن وفــق ابــاغ وزارت متبــوع درخواس ـتها صرفــا از جهــت شــکلی (داشــتن گواهــی
ثبــت مــواد کــودی ،داشــتن پروفرمــای معتبــر و ) ....بررســی و چنانچــه کــود درخواســتی بــرای واردات دارای
مــدارک و مســتندات الزم بــود درخواســت ثبــت ســفارش واردات آن تائیــد میگردیــد.
 -۳پــس از گذشــت بیــش از یــک هفتــه از آغــاز ایــن طــرح و بــا عنایــت بــه محدودیتهــای ارزی ،وزیــر
جهــاد کشــاورزی در جلســه ســتاد مقابلــه بــا تحریــم بــه کشــاورز معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ماموریــت
دادنــد کــه کودهــای وارداتــی بــا توجــه بــه نقــش و اثرشــان در تولیــد اولویتبنــدی شــوند .متعاقــب دســتور
وزیــر ،مهرفــرد معــاون محتــرم وزیــر در اموربازرگانــی نیــز بــر اولویتبنــدی کودهــای وارداتــی بــه جهــت
محدودیتهــای ارزی تأکیــد نمــود.
 -۴بــر همیــن اســاس معــاون محتــرم وزیــر در امــور زراعــت کارگروهــی را بــا محوریــت مؤسســه تحقیقــات
خــاک و آب کشــور مامــور اولویتبنــدی کودهــای وارداتــی نمودنــد .متعاقــب آن کارگــروه مذکــور بــر اســاس
ظرفیــت تولیــد کــود در داخــل کشــور ،ایــن اولویتبنــدی را مشــخص و مبنــای کار بررســی و کنتــرل ثبــت
ســفارش کودهــای وارداتــی بــرای شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی قــرار داد.
 -۵شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی نیــز بــر مبنــای اولویتهــای ابالغــی مذکــور ،درخواســتهای
واصلــه را کنتــرل و در صــورت مطابقــت بــا دســتورالعمل ابالغــی تائیــد مینمایــد.
 -۶ازبیــش از  ۰۰۸پرونــده واصلــه بــه کارتابــل شــرکت خدمــات حمایتــی تــا امــروز مــورخ ۷۹۳۱/۵/۲۲
صددرصــد پرونــده هــا بررســی ،تعییــن تکلیــف و در چارچــوب اولویتبنــدی ابالغــی تائیــد و یــا رد
شدهاســت .درخصــوص مــوارد ردی نیــز دلیــل یــا دالیــل رد آن در ســامانه بــه فــرد یــا شــرکت متقاضــی
منعکــس و اعــام شدهاســت .تــا ایشــان نیــز متناســب بــا آن نســبت بــه اصالحــات و ویرایــش آن اقــدام
الزم را معمــول نماینــد.
 -۷ارزش پروندههــای تائیــد شــده در کارتابــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی تــا ایــن تاریــخ بیــش
از یکصــد میلیون دالر میباشــد.

نــرخ نهادههــای دامــی گالیهمنــد هســتند،
اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت هــر

قطعــه جوجــه یکــروزه از  ۰۰۸۲بــه  ۰۰۵تومــان ،

مرغــداران از قیمــت کنونــی مــرغ آمــاده بــه طبــخ

در بــازار متضــرر هســتند کــه انتظــار مــی رود

قیمــت مــرغ بــه نــرخ منطقــی خــود برســد.

وی ادامــه داد :در شــرایط کنونــی نــه تنهــا
مرغداریهــای کوچــک بلکــه مرغداریهــای

دارای زنجیــره تولیــد بــه ســبب بــاال بــودن

رییس سازمان دامپزشکی؛
حل مشکالت بهداشتی صنعت
دام با استفاده از خــوراک
صنعتی

تدابیــر دولــت بــرای کنتــرل بــازار محصــوالت
پروتئینی/آغــاز عرضــه تخــم مــرغ
حمیــد ورناصــری بــا اشــاره بــه نوســانات بــازار گوشــت قرمــز طــی هفتــه هــای اخیــر ،اظهــار
داشــت :در حــال حاضــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه وفــور گوشــت قرمــز بــه بــازار عرضــه مــی
کنــد و گوشــت گــرم گوســفندی در میادیــن میــوه و تــره بــار و فروشــگاه هــای زنجیــره ای توزیــع

ـه
ـده ای نـ
ـی در آینـ
ـای دامـ
ـاده هـ
ـازار نهـ
ـش بـ
آرامـ
چنــدان دور
مسعودی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛

آرامــش بــازار نهادههــای دامــی در آینــدهای نــه چنــدان دور /مصــرف خــوراک آمــاده ،افزایــش

بهــرهوری را بــه همــراه دارد

یــک مقــام مســئول گفــت :بــا توجــه بــه عرضــه نهادههــای دامــی در بــورس کاال ،پیشبینــی میشــود
قیمــت ذرت و ســویا در شــهریور مــاه در بــازار کاهــش یابــد.

مــی شــود ضمــن اینکــه قیمــت ایــن نــوع گوشــت(مخلوط الشــه) بــه طــور متوســط هرکیلوگــرم

مهــدی مســعودی قائــم مقــام اتحادیــه تعاونیهــای خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان در گفتوگــو بــا

وی بــا بیــان اینکــه مقــدار گوشــتی کــه بــرای تنظیــم بــازار الزم اســت توزیــع مــی شــود ،افــزود:

ارز دولتــی بــه واردات نهادههــای دامــی ،اظهــار کــرد :بــا تزریــق ارز  ۰۰۸۳تومانــی بــه واردات نهادههــای

 ۳۳هزارتومــان اســت.
هــم اکنــون گوشــت هــم بــه صــورت الشــه و هــم بــه صــورت بســته بنــدی شــده و بــا قیمــت هــای
مصــوب در فروشــگاه هــای زنجیــره ای و میادیــن عرضــه مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام تصریــح کــرد :اینکــه عــده ای در بــازار تخلــف مــی کننــد
مســاله ای اســت کــه مربــوط بــه ســازمان هــای نظارتــی اســت و آنهــا ایــن امــر را کنتــرل مــی
کننــد.

خبرنــگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جوان،دربــاره تأثیــر اختصــاص

دامــی تــا حــدودی از نوســان قیمــت در بــازار کاســته شــده اســت کــه انتظــار م ـیرود بــا تســهیل در
واردات ،بــازار نهادههــای دامــی بــه آرامــش برســد.

وی بــا انتقــاد از اظهارنظــر برخــی کارشناســان مبنــی بــر بیتأثیــری اختصــاص ارز دولتــی بــه واردات

نهادههــای دامــی ،افــزود :هــم اکنــون قیمــت جهانــی هــر کیلــو ذرت  ۰۳۲دالر و کنجالــه ســویا  ۰۲۴دالر
اســت کــه واردات آن بــا ارز آزاد  ۲برابــر ارز دولتــی اســت؛ بنابرایــن جــای ایــن ســوال مطــرح اســت کــه
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چــرا برخــی کارشناســان چنیــن اظهاراتــی را مطــرح میکننــد.

ورناصــری بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت مــرغ و تخــم مــرغ در بــازار رونــد نزولــی یافتــه اســت،

مســعودی بــا اشــاره بــه ضــرورت شفافســازی ارز تحویلــی بــه واردکننــدگان ،بیــان کــرد :در ارتبــاط

عرضــه مــی کنیــم کــه مــرغ گــرم در تمــام میادیــن ســطح شــهر تهــران بــا قیمــت ۰۹۹۷تومــان

دارد ،بــه همیــن دلیــل شــفاف ســازی هــر چــه بیشــتر از ســوی دســتگاههای دولتــی و گمرکــی بــه

گفــت :مــا بــرای تنظیــم بــازار مــرغ ایــن کاال را هــم بــه صــورت گــرم و هــم بــه صــورت منجمــد
و حداکثــر  ۰۰۱۸تومــان توزیــع شــد هــم اکنــون نیــز توزیــع آن بــا نــرخ  ۰۰۱۸تومــان ادامــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســطح میادیــن شــهر تهــران امــکان کنتــرل و نظــارت دقیــق وجــود
دارد ،افــزود :مــردم مــی تواننــد کاالی مــورد نیــاز خــود را از میادیــن بــا آســودگی خاطــر تهیــه
کننــد.

بــا ارز و هــر چیــز دیگــری کــه اطالعــات آن بــه درســتی شــفاف نباشــد ،قطعــا رانــت و فســاد وجــود
نفــع جامعــه اســت.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :بــا توجــه بــه عرضــه نهادههــای دامــی در بــورس کاال ،پیشبینــی

میشــود قیمــت ذرت و ســویا در شــهریور مــاه در بــازار کاهــش یابــد.

وی نــرخ کنونــی هــر کیلــو ذرت را یــک هــزار و  ۰۰۱و کنجالــه ســویا را  ۲هــزار و  ۰۰۱تومــان بــه مرغــداران
اعــام کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه قیمتهــای جهانــی و اختصــاص ارز  ۰۰۸۳تومانــی بــه واردات ،انتظــار

ورناصــری قیمــت مــرغ منجمــد دولتــی را نیــز در تمــام میادیــن و فروشــگاه زنجیــره ای ۰۵۷۶

مـیرود کــه قیمــت کنجالــه ســویا بــه کمتــر از  ۲هــزار و ذرت هــزار تومــان برســد.

از تولیدکننــدگان از محــل تولیــد داخــل آغــاز شــد و از ایــن هفتــه نیــز تخــم مــرغ هــای وارداتــی

*ممنوعیت صادرات در جهت تنظیم بازار داخلی است

تومــان اعــام کــرد و گفــت :از هفتــه گذشــته توزیــع تخــم مــرغ بــر مبنــای هماهنگــی بــا برخــی
بــه قیمــت هــر شــانه  ۲۱هــزار و  ۰۰۶تومــان عرضــه مــی شــود ضمــن اینکــه ایــن تخــم مــرغ هــا
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ایــن مقــام مســئول دولتــی دربــاره آخریــن وضعیــت واردات بیــش از  ۲میلیــون تــن نهــاده دامــی

ســوال بــزرگ اســت.

بــه گفتــه مســعودی ،بــا توجــه بــه قیمــت جهانــی
نهــاده دامــی ،اختصــاص ارز  ۰۰۸۳تومانــی و
هزینههــای ترخیــص نــرخ کنونــی ذرت در بــازار

متعــادل اســت.

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه راهکارهــای

بهینــه و مدیریــت مصــرف نهادههــای دامــی در
بــازار ،اظهــار کــرد :تولیــد خــوراک آمــاده در
کارخانههــای دان براســاس نیــاز دام و طیــور،

افزایــش بهــره وری و کاهــش ضایعــات را بــه همــراه
دارد.

وی بــا انتقــاد از ضایعــات بــاالی خــوراک طیــور
در آســیاب میکســرهای مرغداریهــا بیــان کــرد:

انعقــاد قــرارداد مرغــداران بــا کارخانههــای
خــوراک دام بهــره وری  ۰۰۱درصــدی تولیــد و

ضریــب تبدیــل بــاالی نهادههــای تولیــدی را

بــه همــراه خواهــد داشــت کــه بــه ســبب تقلــب

برخــی کارخانههــا ،مرغــداران اعتمــاد خــود را از
دســت دادهانــد امــا ایــن امــر دلیلــی نمیشــود

کــه ایــن موضــوع را بــه  ۰۵۶کارخانــه تعمیــم داد.

مســعودی در پایــان تصریــح کــرد :در شــرایط

کنونــی تمامــی نهادههــای وارداتــی بایــد
در کارخانههــای مــدرن تبدیــل بــه خــوراک

بهداشــتی شــود تــا هزینههــای تولیــد کاهــش

یابــد.

قائــم مقــام اتحادیــه تعاونیهــای خــوراک دام بــا بیــان اینکــه مرغــداران نســبت بــه نوســان کنونــی

مرتضــی رضایــی معاونــت امــور دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز در گفتوگــو بــا ایلنــا درایــن بــاره خاطرنشــان کــرد :ممنوعیــت صــادرات در جهــت تنظیــم
بــازار داخــل اتفــاق افتــاد .در حالــی کــه بــرای صنعــت صــادرات چنیــن محصوالتــی بســیار پســندیده اســت کــه در کنــار صــادرات نفتــی چنیــن صادراتــی هــم

بــه کشــور نیــز اضافــه کــرد :دوره حمــل ایــن کاالهــا متفــاوت اســت؛ مــا جــو ،ذرت و کنجالــه ســویا

داشــته باشــند .امــا ایــن کار نبایــد بــه معنــی از بیــن رفتــن تولیــد داخــل و افزایــش بــی مهابــای قیمــت گوشــت باشــد.

ورناصــری گفــت :از میــزان باقــی مانــده نیــز ،عمــده آن روی آب اســت و امیدواریــم کل محمــوالت

وی افــزود :در ایــن تصمیمــی کــه اتخــاذ شــده تنهــا صــادرات دام پــرواری متوقــف شــده تــا تنظیــم بــازار گوشــت قرمــز اتفــاق بیفتــد .بــرای اینکــه بتوانیــم

وارد مــی کنیــم کــه بخــش عمــده آن وارد کشــور و در بنــادر تخلیــه شــده اســت.
باقــی مانــده طــی یــک مــاه تــا یــک مــاه و نیــم آینــده وارد کشــور شــوند.

بــازار گوشــت قرمــز را بــه تعــادل برســانیم ســاالنه حــدود  ۰۵۱هــزار تــن گوشــت وارد میکنیــم.
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توســط واردکننــدگان بخــش خصوصــی وارد شــده اســت.

متضــرر هســتند و ایــن امــر بیانگــر یــک عالمــت
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علیرضــا رفیعیپــور ،در مراســم افتتاحیــه چهارمیــن
نمایشــگاه خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان ،بــا اشــاره بــه
شــروع عملیــات ردیابــی از مزرعــه تــا ســفره ،اظهــار
داشــت :اجــرای ایــن طــرح در دســتور کار مــا قــرار دارد
و تحقــق آن ،بــا اتوماســیون و صنعتــی شــدن ممکــن
مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :معنــای پروانــه بهداشــتی و
بهرهبــرداری کــه بــه تولیدکننــدگان داده میشــود،
ایــن اســت کــه مصرفکننــده نهایــی متوجــه شــود
محصولــی کــه مصــرف میکنــد ،از مزرعــه تــا چرخــه
مصــرف تحــت کنتــرل و نظــارت اســت.
ایــن مقــام مســئول گفــت :محصــوالت تراریختــه را نیــز
در تولیــدات صنعتــی ،بــه ســهولت میتــوان رهگیــری
و کنتــرل کــرد.
رفیعــی پــور بــا بیــان اینکــه حاکمیــت بــه دنبــال
سیاســتگذاریهایی اســت کــه تولیــدات بخــش
خــوراک بــه ســمت صنعتــی شــدن حرکــت کنــد،
گفــت :در ایــن صــورت در آینــده مخاطــرات بهداشــتی
ایجــاد نخواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :بــرای کمــک بــه افزایــش امنیــت
غذایــی در کشــور ،ایجــاد زنجیرههایــی کــه بتواننــد
اطالعــات خــود را بــرای افزایــش بهــرهوری و تولیــد
محصــول ســالمتر در اختیــار یکدیگــر قــرار دهنــد،
ضــروری اســت.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه ۰۷
درصــد هزینههــای تولیــد فرآوردههــای خــام دامــی
مربــوط بــه خــوراک دام اســت ،افــزود :بــا صنعتــی
شــدن ایــن بخــش میتــوان ضریــب تبدیــل را بــاال
بــرد کــه در نتیجــه هزینههــای تولیــد فعــاالن بخــش
خصوصــی کاهــش مییابــد .
رئیــس ســازمان دامپزشــکی بــا اشــاره بــه مقاومــت
آنتــی بیوتیــک هــا در دام و طیــور گفــت :در شــکل
غیرهدفمنــد تولیــد خــوراک دام وطیــور ،امــکان
ردیابــی آنتــی بیوتیکهــا وجــود نــدارد.
وی افــزود :همچنیــن ممکــن اســت مقاومــت آنتــی
بیوتیکــی در بــدن دام ایجــاد شــده و یــا بــا باقــی ماندن
آنتــی بیوتیــک در محصــوالت مواجــه باشــیم کــه همــه
اینهــا درنهایــت بــرای ســامت جامعــه مخاطرهآمیــز
اســت.
رفیعــی پــور تصریــح کــرد :اســتفاده از خــوراک صنعتــی
میتوانــد در پایــان دادن بــه بســیاری از ایــن مشــکالت
مؤثر باشــد

هزینههــای تولیــد و قیمــت کنونــی مــرغ در بــازار

کمبودی در تامین شیرخشک

وجود ندارد/ایجاد تعادل در

بازار تولید و عرضه شیر خام

مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی
گفــت :حــدود  ۸هــزار تــن شــیر خشــک در
انبارهــای ایــن ســازمان ذخیــره ســازی شــده اســت
کــه هفتــه آینــده عرضــه میشــود.
حســین شــیرزاد بــا اشــاره بــه اینکــه در تامیــن
شــیر خشــک کمبــودی در کشــور وجــود نــدارد،

مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی

ـی
ـات لبنـ
ـک درکارخانجـ
ـه شیرخشـ
ـی رویـ
واردات بـ
ـد
ـه میکنـ
را تختـ

ـوعا
ـود در ایام تاسـ
ـکی بینالـ
ـارت دامپزشـ
ـدید نظـ
تشـ
و عاشــورای حسینی

هــزارو  ۵۱۳فقــره تســهیالت بــه

واردات بی رویه شیرخشک در کارخانجات لبنی را تخته می کند

نظــارت از مراکــز تولیــد و عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی یکــی از وظایــف اصلــی دامپزشــکی

اعتبــار ســازمان جهــاد کشــاورزی
خراســان رضــوی  :پرداخــت ۴

اعضــاء

حســین ســعادتی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :مبلــغ
تســهیالت پرداخــت شــده  ۱۷۳میلیــاردو  ۰۵میلیــون
ریــال و  ۲۵درصــد از ایــن مبلــغ بصــورت وامهــای بلنــد
مــدت ،بــه کارکنــان ایــن ســازمان پرداخــت شــده اســت.
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ـران
ـرای گـ
ـی» بـ
ـق ملـ
«توافـ
ـیر؟
ـدن شـ
شـ

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری دامــداران ایــران گفــت  :افزایــش بهــای شــیرخام نتیجــه بیتوجهــی

اســت کــه ســبب افزایــش بهداشــت عمومــی جامعــه و عرضــه محصــول ســالم به مصــرف کننــدگان

بــه گــزارش خبرنــگار کشــاورزی خبرگــزاری فــارس ،عزیزاللهــی ،رئیــس اتحادیــه مرکــزی دامــداران

دکتــر هــادی شایســته خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام محــرم بویــژه روزهــای

خریــد شــیر خــام پــس از گذشــت  ۴ســال یعنــی از ســال  ۳۹۳۱در شــرایطی کــه بنــا بــه ادعــای

(ع ) اقــدام بــه ذبــح دام بــه جهــت اطعــام دســتجات عــزاداری مــی نماینــد طــرح تشــدید نظــارت

کارگــزاران صنعــت لبنیــات کشــور بــه هشــدارهای مکــرر دربــاره واردات شیرخشــک بوده اســت.

ایــران طــی یادداشــتی در واکنــش بــه افزایــش قیمــت شــیر نوشــت« :افزایــش  ۹درصــدی بهــای
اهالــی صنعــت لبنیــات هزینــه تأمیــن شــیرخام  ۵۶درصــد هزینههــای تولیــد محصــوالت لبنــی را

شــامل میگــردد در مقابــل افزایــش  ۷۱الــی  ۲۳درصــد محصــوالت لبنــی آن هــم پــس از افزایــش

مکــرر قیمتهــای محصــوالت لبنــی طــی ســالهای مذکــور بــه قــدری عرصــه را بــرای صاحبــان
صنعــت لبنیــات کشــور تنــگ نمــوده کــه وزارت جهــاد کشــاورزی را مقصــر گرانــی محصــوالت
لبنــی قلمــداد کننــد.

واقعیــت آن اســت کــه افزایــش بهــای شــیرخام نتیجــه بیتوجهــی کارگــزاران صنعــت لبنیــات
کشــور بــه هشــدارهای مکــرر مــا بــوده اســت کــه بــا خریــد ارزان شــیرخام و پرداخــت طوالنــی

مــی شــود.

تاســوعا و عاشــورای حســینی عــزاداران و ســوگواران و ارادتمنــدان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت
بهداشــتی بــه منظــور هدایــت دامهــای قربانــی و نــذری در ایــن ایــام بــه کشــتارگاه هــای دام

شهرســتان اجــراء مــی شــود .بــه همیــن منظــور و در راســتای اجــرای ایــن طــرح اکیــپ هــای
نظارتــی بصــورت ثابــت و ســیار دامپزشــکی ،بــر تمامــی واحدهــا و مراکــز تولیــد و عرضــه فــرآورده
هــای خــام دامــی نظــارت داشــته و همچنیــن بــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و بازرســی قبــل و بعــد
از کشــتار در کشــتارگاه دام مــی پردازنــد.

دکتــر شایســته بــا اشــاره بــه اینکــه کشــتار دام در معابــر عمومــی احتمــال شــیوع بیماریهــای
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ســامت مصرفکننــدگان و پیشــگیری از شــیوع بیماریهــای مشــترک بیــن انســان و حیــوان،

خودشــان شــده اســت بــه نحــوی کــه ســعی میکننــد بــا فرافکنــی جــرم چنــد ســاله خــود در

وی در انتهــا گفــت :گشــت مشــترک دامپزشــکی و بهداشــت و بازدیــداز آشــپزخانه هــای مســاجد

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :قیمــت شــیر  ۴ســال اگــر متناســب بــا افزایــش هزینههــای تولیــد و متناســب بــا رشــد قیمــت محصــوالت لبنــی در هــر
پیــش هــزار و  ۰۰۴تومــان بــود کــه اکنــون بــه هــزار ســال رشــد مناســبی بــرای شــیرخام در نظــر گرفتــه میشــد اکنــون ناچــار نبودیــم کاســه چــه
و  ۰۰۷تــا هــزار و  ۰۰۹تومــان رســیده اســت .ایــن کنــم بــه دســت گیریــم .ظاهــرا ً بنــا نیســت مســئولین صنعــت لبنــی کشــور درس عبــرت بگیرنــد و

همچنیــن در راســتای ارتقــای ســطح آگاهــی عمومــی در زمینــه احتمــال انتقــال بیماریهــای

و ایــن موضــوع بیانگــر ثبــات در قیمــت آن اســت بــا کاهــش مصــرف اقــام خــوراک دام بــه منظــور کاهــش هزینههــای تولیــد بــه کاهــش ســرانه
گفــت :قیمتگــذاری جدیــد شــیر نیازمنــد توافــق تولیــد هــر رأس دام تــن دادهانــد ،محصــول یکجانبــه نگــری اهالــی صنعــت اکنــون بــای جــان

ملــی اســت.

ظلــم بــه جمعیــت کثیــر دامــداران ایــران زمیــن را بپوشــانند.

مســاله نشــان مــی دهــد دولــت در ثابــت نگــه بازهــم بــه دنبــال طــرح مســائل موهــوم و توجیــه ضــرورت واردات شــیر خشــک بــه منظــور تأمیــن
داشــتن قیمــت شــیر مطلــوب عمــل کــرده اســت .نیــاز کارخانجــات میگردنــد .پرواضــح اســت اگــر خواســته آنــان تحقــق یابــد و بــا ایــن روش
بتواننــد بــرای چندیــن بــار موجبــات ضــرر و زیــان و خســارت دامــداران کشــور را فراهــم کننــد

حجتــی بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ نهادههــای در ســالهای نهچنــدان دور مجبــور خواهنــد بــود درب کارخانجــات را بســته و ســر بــه بیابــان
دامــی و علوفــه بــرای دامــداران خاطرنشــان کــرد :گذارنــد

قیمتگــذاری جدیــد شــیر نیازمنــد توافــق ملــی
اســت.

خیریــن دام نــذری خــود را در کشــتارگاههای دام کشــتار کننــد .

 ،تکایــا و حســینیه هــا کــه بــه اطعــام عــزاداران حســینی مــی پردازنــد  ،صــورت مــی گیــرد.

مشــترک بیــن انســان و دام از جملــه تــب خونریــزی دهنــده کریمــه– کنگــو( )CCHFاز دام بــه

انســان و ابتــای مصرفکننــدگان از طریــق مصــرف گوشــت بــه شــهروندان توصیــه میشــود
گوشــت دامهــای قربانــی پــس از طــی جمــود نعشــی و نگهــداری گوشــت اســتحصالی بــه مــدت

حداقــل  ۴۲ســاعت در دمــای صفــر تــا چهــار درجــه ســانتیگراد پــس از کشــتار ،مصــرف شــود و
از کشــتار دامهایــی کــه دارای نشــانههای غیرطبیعــی ،آلودگیهــای انگلــی خارجــی و قارچــی و

نیــز ت ـبدار هســتند خــودداری کننــد.

نیســت.
وی تاکیــد کــرد :واردات شــیر خشــک بنابــر ضــرورت
و تشــخیص وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام مــی شــود
و در حــال حاضــر نیــازی بــه ایــن اقــدام نیســت.
مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی از
ایجــاد تعــادل در بــازار تولیــد و عرضــه شــیر خــام
خبــر داد و افــزود :ایــن ســازمان از اســفند ســال
گذشــته تــا اواســط تیــر خریــد حمایتــی شــیر خــام
را بــا قیمــت هــر کیلــو  ۰۴۴۱تومــان انجــام داد امــا از
ایــن تاریــخ بــه بعــد بــا ایجــاد تعــادل در بــازار ،نیازی
بــه حضــور و خریــد شــیرخام از ســوی ایــن ســازمان
نیســت.
شــیرزاد گفــت :هــم اکنــون ســازمان مرکــزی تعــاون
روســتایی نظــاره گــر شــرایط بــازار شــیر خــام اســت
و ترجیــح مــی دهــد خریــدی انجــام نشــود.
وی تاکیــد کــرد :ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی
در طــرح خریــد حمایتــی شــیر خــام فقــط  ۳تــا ۵-۳
درصــد بــازار را در اختیــار داشــت و روزانــه  ۰۰۱۱تــا
 ۰۰۲۱تــن شــیر خریــداری مــی شــد.
مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی
گفــت :از اســفند ســال گذشــته تــا اواســط تیــر
امســال حــدود  ۲۷هــزار تــن شــیر بــه ارزش ۵۰۱
میلیــارد تومــان خریــداری شــد.
شــیرزاد افــزود :مطالبــات دامــداران بــه طــور کامــل
پرداخــت شــده اســت و هیــچ بدهــی بــه دامــداران
نداریــم.

53
G A V D A R A N

محمــود حجتــی بــا بیــان اینکــه قیمــت شــیر از مــدت بهــای آن عرصــه را چنــان بــر کارگــزاران صنعــت تولیــد شــیرخام تنــگ نمودهانــد کــه
ســال  ۳۹تاکنــون تغییــر زیــادی نداشــته اســت تعــداد کثیــری از واحدهــای دامــداری بــا ورشکســتگی از صحنــه تولیــد خــارج و ســایرین بهناچــار

مشــترک بیــن انســان و دام را فراهــم میکنــد ،گفــت :بــه منظــور حفــظ بهداشــت عمومــی،

بــه انــدازه کافــی موجــود اســت و نیــازی بــه واردات
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وی ادامــه داد :ایــن تســهیالت شــامل  ۶۹۸۱فقــره وام
بلنــد مــدت  )۵۴۸ ( ،فقره وام ســپرده گــذاری)۷۴۳۱ ( ،
فقــره وام کوتــاه مــدت) ۷۰۳ ( ،فقــره وام کارگشــایی و ۸۱۱
فقــره ســایر وامهــا بــوده اســت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران عنوان کرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی بینالــود ،رئیــس ایــن شــبکه گفــت :بازدیــد و

افــزود :در انبارهــای ایــن ســازمان شــیر خشــک

دامــداران نگــران کاهــش تقاضــای شــیر نباشــند/
کنتــرل بــر بــازار داخلــی شیرخشــک
محمــود بــازاری مدیــر کل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی در

واکنــش بــه اعتــراض دامــداران بــه ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک گفــت :دامــداران در اعتــراض خــود

بــه ایــن ممنوعیــت نگــران پاییــن آمــدن تقاضــا و در نتیجــه کاهــش قیمــت شــیر خــام هســتند کــه
بــه همیــن منظــور در جلســات کارگــروه تنظیــم بــازار مصــوب شــده اســت بــه منظــور تامیــن مصــارف

داخلــی و جلوگیــری از افزایــش بــی رویــه محصــوالت لبنــی نظــارت و کنتــرل انجــام شــود.

مدیــرکل دفترهماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی در خصــوص ممنوعیــت
صــادرات شــیر خشــک توضیــح داد :ایــن ممنوعیــت براســاس تصمیمــات جلســه شــورای عالــی

هماهنگــی اقتصــاد ســران ســه قــوه در ۷۲مــرداد و بــه اســتناد بنــد  ۳و  ۴ابالغیــه ریاســت محتــرم
جمهــور در  ۹۲مــرداد صــادر شــده اســت .در ایــن ابالغیــه و در بنــد  ۳آن هرگونــه تصمیــم گیــری

دربــاره نــرخ تعرفــه و ضوابــط صــادرات و واردات بــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تفویــض اختیــار

شــده اســت.

وی ضمــن بیــان ایــن مســاله در همیــن مــورد اضافــه کــرد :بــه منظــور جلوگیــری از کاهــش عرضــه و
افزایــش تولیــد داخلــی براســاس بنــد  ۴ایــن ابالغیــه وزیــر صمت مــی توانــد در چارچــوب دســتورالعملی
کــه بــه تصویــب مــی رســد ،صــادرات برخــی کاالهــا را در محــدوده زمانــی خاصــی ممنــوع یــا محــدود

بــه شــرایطی ســازد.

در ادامــه ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک را بــه منظــور تنظیــم بــازار دانســت و توضیــح داد :در همیــن

قوانیــن ممنوعیــت ،اســتثنا هــم قائــل شــده انــد .بــر ایــن اســاس اگــر صــادرات از محــل ورود مــواد اولیه
انجــام گیــرد ،اشــکالی نــدارد ،عــاوه بــر ایــن راهــکار دیگــری کــه قانــون در اختیــار صادرکننــدگان
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قــرار مــی دهــد و بــه منظــور حمایــت از حقــوق آنهــا تنظیــم شــده  ،مــاده  ۱۱مکــرر اســت.

مدیــر کل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی دربــاره ایــن مــاده توضیــح
داد :ایــن مــاده  ۴بنــد دارد کــه اگــر هرکــدام از ایــن شــرایط محقــق شــود و در صورتــی کــه تحقــق

شــرایط پیــش از ابــاغ باشــد امــکان ترخیــص کاال وجــود دارد .بنابرایــن صــادرات تمــام کاالهایــی
کــه ارز دولتــی دریافــت مــی کننــد ممنــوع شــده و اگــر نظــر بــر صــادرات آنهــا باشــد الزم اســت

مابهالتفــاوت از صادرکننــده دریافــت شــود.

بــازاری در ادامــه بــا اشــاره بــه جلســه کارشناســی روز گذشــته بــا نماینــدگان وزرات بهداشت،کشــاورزی
و صمــت بــه منظــور بیــان مشــکالت در حــوزه ممنوعیتهــای صادراتــی افــزود :در ایــن جلســه موضــوع
ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک مطــرح شــد و نظــر ســازمان حمایــت ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه اینکه

شــرایط مناســبی بــرای تامیــن شیرخشــک بــا نــرخ مناســب در کشــور وجــود نــدارد رفــع ممنوعیــت

صــادرات بــه صــاح نیســت ومعاونــت صنایــع وزارت صمــت هــم بــر همیــن بــاور بودنــد.

54
G A V D A R A N

آماری از دامهای قاچاق وجود ندارد

در حالــی کــه هــر روز از کمبــود گوشــت قرمــز در کشــور صحبــت میشــود و قیمــت ایــن محصــول روزانــه
در حــال افزایــش اســت امــا بــی توجهــی مســئوالن ،باعــث بــروز قاچــاق دام زنــده شــده اســت .ایــن خروج
کــه بیشــتر بــه کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج انجــام میشــود بــه طبــع شــیوخ عربــی خــوش آمــده و
خواهــان گوســفند ســفید ایرانــی شــدهاند.
ســود حاصــل از ایــن فــروش دام زنــده آن هــم بــه کشــورهایی کــه بــر روی نفــت نشســتهاند و پــول
فراوانــی را در جیــب دارنــد چشــم طمــع بســیاری از ســودجویان را بــه خــود معطــوف کــرده اســت و باعــث

شــده تــا دام زنــده بــدون هیــچ نظارتــی از کشــور
خــارج شــود.
درایــن خصــوص علــی اصغــر ملکــی رئیــس اتحادیه
فروشــندگان گوشــت گوســفندی بــه خبرنــگار ایلنــا
گفــت :نوســانات قیمــت ارز در کشــور و تمایــل
خریــد گوســفند ســفید ایرانــی در کشــورهای عربــی
همســایه ســبب ایجــاد انگیــزه بــرای ســودجویان و
خــروج غیــر قانونــی دام از کشــور شــده اســت.
ملکــی بــا ابــراز نگرانــی از ایــن خــروج غیــر قانونــی
دام کــه ضــرر آن بیــش از صــادرات قانونــی اســت،
خاطــر نشــان کــرد :مــا نگــران شــرایطی هســتیم
کــه بــر گوشــت قرمــز حاکــم شــده اســت .بــا رونــد
رو بــه رشــد قاچــاق دام زنــده و خــروج آن از کشــور
مــا بــا کمبــود دام مواجــه میشــویم .ایــن خــروج
بیرویــه دام موجــب صدمــه بــه تولیــدات داخلــی
شــده اســت.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه ایــن روزهــا بــرای
مصــرف کننــدگان گوشــت در کشــور مشــکل ایجــاد
کــرده قیمــت گوشــت قرمــز اســت کــه برخــی آن را
 ۶۵هــزار تومــان و برخــی تــا  ۰۶هــزار تومــان هــم
قیمــت گــذاری کردهانــد در حالــی کــه گوشــت
وارداتــی منجمــد بــا تعرفــه گمرکــی بــا قیمــت
بســیار کمتــری در بــازار عرضــه میشــود.
طبــق گفتــه اتحادیــه فروشــندگان گوشــت
گوســفندی بــه غیــر از گوســفند ایــن قاچــاق دام
زنــده شــامل گاو و گوســاله هــم میشــود کــه هنــوز
مشــخص نیســت چطــور دامهــای ســنگین را بــه دور
از چشــم ناظــران و گمــرک از مــرز عبــور میدهنــد.
البتــه اتحادیــه فروشــندگان گوشــت گوســفندی
دلیــل ایــن افزایــش قیمــت را در همــان موضــوع
قاچــاق دام میدانــد امــا انجمــن صنفــی گاوداران
دســت واســطه و دالل بــازی را در ایــن میــان دخیــل
میدانــد.
ســید احمــد مقدســی رئیــس انجمــن صنفــی
گاوداران هــم در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایلنــا،
بــا اشــاره بــه قیمــت گوشــت گوســاله در بــازار و
واســطهگریهای صــورت گرفتــه گفــت :قیمــت
هــر کیلــو گوشــت گوســاله در کشــتارگاهها
همچنــان بــر روی  ۵۱هــزار تومــان ثابــت مانــده و
تغییــری نداشــته اســت امــا بــرای مصــرف کننــده
قیمــت خردهفروشــیها غیــر قابــل بــاور اســت.
وی افــزود :در حالــی کــه قیمــت تمــام شــده تولیــد
 ۷۱هــزار و  500تومــان اســت و در کشــتارگاه هــم
بــر همیــن محــور میچرخــد امــا واســطهگری
بــه افزایــش ایــن قیمــت بســیار دامــن زده اســت و
هــم تولیدکننــده متضــرر میشــود و هــم مصــرف
کننــده تحــت فشــار اســت.
رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران در ادامــه تصریــح
کــرد :دســتگاههای نظارتــی آن طــور کــه بایــد و
شــاید بــر قیمتهــا نظــارت نمیکننــد.
وی گفــت :میانگیــن کشــوری قیمــت هــر کیلــو گاو
زنــده  ۵۱هــزار تومــان اســت امــا قیمــت گوشــت در
بــازار بــه  60تومــان رســیده اســت.
مقدســی عنــوان کــرد :اگــر قــرار باشــد هزینــه
حمــل و ســود مغــازه هــم اعمــال شــود تــا  20تومان
معقــول اســت در حالــی کــه ایــن قیمــت  60هــزار
تومــان اســت کــه بســیار غیرمنطقــی اســت و نشــان
از کاســتی در نظارتهــا دارد.

