


در "چهـارمیـن اجـالس سـراسـری رضـایتمـندی مشـتـری"، اقـدامـات گـروه

بین المللی سپاهان دانه در راستای جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان، 

شایسته  دریافت تندیس زرین این اجالس دانسته شد.

این  در  دانه،  سپاهان  المللی  بین  گروه  برند  و  ارتباطات  واحد  گزارش  به 

وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  همت  به  که  سراسری  اجالس 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید، شرکت های تولیدی بزرگ و مؤثر 

و  بازار  رهبری  و  مدیریت  نظیر  هایی  شاخص  براساس  کشور  اقتصاد  در 

مشتری مداری، برآورده کردن مناسب یا فراتر از انتظارات نیازهای مشتری، 

نوآوری و ایجاد شبکه های جدید ارتباط با مشتریان و فعالیت های بهبود 

که  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  مشتری  شکایات  به  رسیدگی  به  مربوط 

المللی سپاهان دانه تندیس زرین  ارزیابی، گروه بین  براساس نتایج این 

اجالس را دریافت کرد.

گـروه بین المللـی سپاهان دانه، از جمله شـرکت های ایرانـی است که با

خطوط  و  کارخانه  همچون  فرد  به  منحصر  های  زیرساخت  از  مندی  بهره 

کیفیت،  مدیریت  سیستم  استقرار  مجهز،  آزمایشگاه  پیشرفته،  تولیدی 

سترده توزیع و ارایه خدمات پشتیبانی و پس از فروش؛ از 
ُ

ایجاد شبکه گ

شرکت های معتبر در صنعت تأمین خوراک دام و طیور به شمار می آید.

توسط  فروش  از  پس  و  قبل  فنی  مشاوره  و  پشتیبانی  خدمات  ارایه 

کننده متمایز  هایی  ویژگی  جمله  از  خدمات،  متخصص  کارشناسان 

گروه بین المللی سپاهان دانه در راستای ارتقاء سطح دانش و همچنین 

این  که  باشد  می  طیور،  و  دام  دهندگان  پرورش  کاربردی  تخصص های 

امر، به رضایت هرچه بیشتر ایشان منجر شده است.

گفتنی است؛ در چهارمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری که معاون 

و  راه  وزیر  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  جمهوری،  رییس  حقوقی 

شهرسازی، رییس سازمان ملی بهره وری و تنی چند از نمایندگان مجلس 

حضور داشتند، افزون بر گروه بین المللی سپاهان دانه از دیگر شرکت های 

آهن  ذوب  دی،  بیمه  خودرو،  ایران  گروه  همچون  صنعتی  و  تولیدی 

اصفهان، سیمان هرمزگان، بانک صادرات، شرکت مخابرات ایران و شرکت 

سنگ آهن مرکزی ایران نیز تقدیر بعمل آمد.
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توسعه پایدار در صنعت دامپروری از اساسی ترین محورهای امنیت غذایی محسوب می شود. توسعه پایدار فرآیندی است که در آن استفاده از منابع، بدون 

آسیب رساندن به ثبات نظام های بیولوژیک، نیازهای انسان را برطرف ساخته و عالوه بر آن آینده ای مطلوب را برای بشر رقم می زند. توسعه صنعت دامپروری 

بدون نگرش به پایداری آن باعث بروز مسائل و مشکالتی شده است. استراتژی ها در این سیستم  پیشگیری از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، از 

بین رفتن ذخایر ژنتیکی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی و تبعات چنین مسائلی روی کیفیت زندگی انسان های حال و آینده می باشد. به نظر می رسد با توجه 

به جایگاه فعلی صنعت دام در کشور و با در نظر گرفتن امور مختلف مؤثر بر این حوزه کشاورزی بهتر است برنامه های کوتاه و بلند مدت برای آینده هر چه 

روشن تر این صنعت تدوین شوند.

با رشد روز افزون جمعیت و افزایش شهر نشینی  به نظر می رسد در آینده ای نزدیک نیاز به محصوالت دامی افزایش یابد اما سوالی که مطرح است اینکه آیا این 

سطح تولید قادر به پاسخگویی این رشد جمعیت است یا خیر. همانطور که می دانیم کشور ما از نظر اقلیمی در جهان جزء مناطق خشک و نیمه خشک دسته 

بندی می شود و لذا اثر تغییرات آب و هوایی بر روند خشکسالی های دوره ای با سرعت بیشتری در حال رخ دادن است. با این حال با توجه به اتکای دامپروری 

به کشاورزی برای تأمین خوراک دام ها، توجه به مدیریت منابع آب نیازمند عزمی جدی دارد. علی رغم اینکه بیش از ۷۰ درصد بخش کنسانتره ای خوراک دام ها 

 مشکل تأمین علوفه را نیز 
ً
 در داخل صورت می گیرد. اما بارش های اندک سال های قبل اخیرا

ً
وابسته به واردات است، تأمین علوفه مورد نیاز در کشور عمدتا

بر مشکالت صنعت دامپروری افزوده است. به طوریکه امروز شاهد آن هستیم زیان های قابل توجه، دام های مولد را نیز به کشتار گاه روانه کرده است. در 

چنین شرایطی ممکن است سال های آینده با خسارات هنگفتی در حوزه سرمایه ژنتیکی دامی مواجه شویم. لذا توجه به توسعه پایدار در این صنعت نیازمند 

حل مشکالت زیر ساختی، مدیریت های حرفه ای کالن در شرایط معمول و در زمان بحران است.
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مایکوتوکسین ها گروهی از متابولیت های ثانویه توسط ارگانیسم های قارچی متعلق به جنس آسپرژیلوس، فوزاریوم، آلترناریا و پنیسیلیوم می باشند. 

چندین گونه قارچی متعلق به این جنس ها می توانند مایکوتوکسین ها را تولید کنند. بیش از ۴۰۰ نوع مایکوتوکسین شناسایی شده اند. قارچ ها در 

محیط های با رطوبت باال، دمای باال و اکسیژن در دسترس در طول کلیه دوره های تولید و ذخیره گیاهی به خوبی رشد می کنند. زمانی که دام ها با جیره های 

آلوده به مایکوتوکسین ها تغذیه می شوند، اثرات سمی نظیر کاهش مصرف خوراک، کاهش تولید شیر، مشکالت تولید مثلی، کاهش عملکرد سیستم 

ایمنی و مرگ می تواند رخ دهد. در حال حاضر مایکوتوکسین ها در طیف گسترده ای از خوراک دام ها نظیر مواد کنسانتره ای، علوفه های سبز، علف های 

خشک و سیالژها وجود دارند. مطالعه ای سه ساله (از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱) نشان داد که ۸۱ درصد از ۷۰۴۹ نمونه خوراک جمع آوری شده از آمریکا، اروپا و آسیا 

حداقل به یکی از مایکوتوکسین ها آلوده هستند. اکثر پژوهش ها بر وجود مایکوتوکسین ها در دانه غالت متمرکز شده اند، شاید به این دلیل که آنها در 

مقادیر بیشتری نسبت به دیگر خوراک ها توسط انسان مصرف می شوند. پژوهش های کمی مایکوتوکسین های سیالژ را مورد بررسی قرار داده اند، که بخش 

عمده ای از جیره گاوهای شیری را تشکیل می دهد. با این حال یک پژوهش در ۲۴ مزرعه در کشور هلند توسط Driehuis  (۲۰۰۸) نشان داد که سهم علوفه 

از دیگر اجزای خوراک است. یک بررسی نشان داد که سهم  برابر بیشتر  آلوده به مایکوتوکسین که توسط گاوهای شیری خورده می شود ۳  شده  سیلو 

مایکوتوکسین های سیالژ به کل مایکوتوکسین های خورده شده توسط گاوها می تواند بیش از حداکثر غلظت مجاز تعیین شده اتحادیه اروپا و FDA در 

جیره نشخوارکنندگان باشد. ماهیت مایکوتوکسین ها و شدت اثر آنها روی سالمت انسان یکی از مهمترین نگرانی های امنیت غذایی محسوب می شود. 

عالوه بر شدت، اثرات این ترکیبات روی سالمت انسان و دام ها، هزینه های مستقیم اتالف مواد خوراکی و هزینه های غیر مستقیم اقدامات نظارتی و 

شاخص های کنترل کیفی توسط توکسین های قارچی در ایاالت متحده حدود یک میلیارد دالر در سال برآورد شده است. 

مقدمه
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 *تریکوتسن ها

بیش از ۴۰۰ نوع مایکوتوکسین به طور طبیعی وجود دارند که تنها تعدادی از 

آنها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. مایکوتوکسین هایی که اغلب 

در خوراک های علوفه ای سیلو شده موجود هستند عبارتند از: تریکوتسن ها، 

  .C فومونیزین ها،  آفالتوکسین ها، زیرالنون، اسید مایکوفنولیک، رکوفورتین

تریکوتسن  ها متشکل از متابولیت های سسکوئی ترپنوئیدهای تولید 

مایروتسیوم،  فوزاریوم،  نظیر  قارچی  جنس های  از  بسیاری  توسط  شده 

می باشـد.  تریکـوتسـیوم  و  تریکـودرما  اسـتاکیبوتریس،  فوموپسـیس، 

تریکوتسن ها به دو دسته ماکروسیکلیک با یک پیوند استری-اتری بین 

کربن-۴ و کربن-۱۵ و غیر ماکروسیکلیک فاقد پیوند استری-اتری طبقه 

بندی می شوند. تریکوتسن های غیر ماکروسیکلیک بیشتر به تریکوتسن های 

نوع A (شناخته شده با یک گروه هیدروکسیل یا آسیل در موقعیت کربن 

  T-2 توکسین،   HT-2 شاملT-2توکسین،  که  دارند  تعلق   (۸ شماره 

تریول، سیرپنتریول و دی استوکسی سیرپنتریول و تریکوتسن های نوع

شامل  که   ۸ کربن  موقعیت  در  کتونی  عاملی  گروه  با  شده  شناخته   B

 .X استیله شده و فوزارنون DON ،نیوالنول ،DON

گونه های فوزاریوم به عنوان قارچ مزرعه ای شناخته می شوند زیرا در حین رشد 

از ۷۰  آنها در رطوبت (بیش  و بلوغ گیاه تکثیر می شوند. بطوری که رشد 

درصد) و دمای باال رخ می دهد. با این وجود، بعضی سموم فوزاریوم به 

تخریب کردن  سیلو  زمان  در  کامل  طور  به  یا  بوده  پایدار  نسبی  طور 

می شوند. از این رو غلظت سموم تشخیص داده شده فوزاریوم در سیالژ 

می تواند انعکاسی از سطح آلودگی در زمان برداشت محصول باشد. کپک های 

آسپرژیلوس به عنوان قارچ های فعال در شرایط نگهداری و ذخیره سازی 

 
ً
معموال قارچ ها  از  دسته  این  زیرا  شوند  می  گرفته  نظر  در  خوراکی  مواد 

محصوالت را قبل از برداشت آلوده نمی کنند. به هر حال بعضی از گونه ها 

نظیر آسپرژیلوس فالووس ممکن است محصوالت را در مزرعه آلوده کرده 

و در طول دوره هایی با دمای باال (بیش از ۳۲ درجه سانتی گراد) و رطوبت 

باال (بیش از ۸۰ درصد) یا در حین تنش های خشکی تولید آفالتوکسین 

آلودگی  ایجاد  برای  را  زمینه  تواند  می  نیز  علوفه  به  حشرات  آسیب  کنند. 

فراهم سازد.

علوفه های سیلو شده ممکن است حاوی مخلوطی از مایکوتوکسین های 

و  فـوزاریوم  گونـه های  توسط  بـرداشت  از  قبل  آلودگـی های  از  ناشـی 

از برداشت با کپک های تولید کننده  آسپرژیلوس و یا آلودگی های پس 

توکسین نظیر آسپرژیلوس و پنی سیلیوم باشند. اگرچه، بسیاری از کپک ها 

تولید کننده مایکو توکسین ها نیستند لذا نه حضور کپک ها نشان دهنده 

حضور مایکو توکسین در سیالژ است و نه عدم وجود آنها تأیید کننده عدم 

وجود مایکو توکسین ها می باشد.

دما، فعالیت آبی (نسبت فشار بخار آب محصول به فشار بخار آب خالص پس 

از رسیدن به حالت تعادل رطوبتي در همان درجه حرارت) و فعالیت حشرات 

عوامل مهم مؤثر در آلودگی مایکوتوکسینی خوراک ها می باشند. کپک ها 

می توانند در دمایی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد، pH ۴ تا ۸ و زمانی که 

فعالیت آبی (aw) بیش از ۰/۷ است رشد کنند.

 
ً
به هر حال، شرایط برای رشد کپک ها و تشکیل مایکوتوکسین ها لزوما

مشابه هم نیست. برای مثال، کپک های فوزاریوم می توانند به صورت 

تهاجمی در دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد بدون تولید مایکوتوکسین 

توجهی  قابل  مقادیر  قادرند  آنها  انجماد،  دمای  در  حالیکه  در  کنند  رشد 

مایکوتوکسین با حداقل رشد تولید کنند.

تنش های اکسیداتیو اغلب باعث ایجاد مسیرهای تولید توکسین در قارچ های 

اکسید  پر  تولید  با  اغلب  (که  اکسیداتیو  واکنش  این  شود.  می  مختلف 

مشخص می شود) توسط گیاه میزبان بر اثر عفونت قارچی ایجاد می  شود 

و می تواند باعث تحریک تولید مایکوتوکسین ها توسط قارچ ها شود. 

دئوکسی  تولید  نیاز  پیش   (pH=3) اسیدی   pH که  است  شده  گزارش 

نیوالنول (DON) توسط فوزاریوم می باشد. 

کپک ها می توانند در خوراک های مرطوب نظیر سیالژ رشد کنند البته اگر 

تأخیر  با  یا  ند 
ُ

ک پرکردن  برداشت،  در  تأخیر  نباشد.  کننده  محدود  اکسیژن 

سیلو، پوشش ناکافی سیلو، سرعت پایین تخلیه خوراک از سیلو، آسیب به 

تولید  و  ها  کپک  تکثیر  سبب  می تواند  سیلو  پوشش  یا  بندی  بسته 

مایکوتوکسین شود. دیگر عواملی که می توانند زمینه را برای رشد کپک ها 

در سیلو مستعد کنند و سبب تولید مایکوتوکسین شوند عبارتند از: آسیب 

توسط  سیلو  پوشش  و  گیاه  به  آسیب  ذرت،  بالل  پوشش  به  فیزیکی 

جوندگان، باران، تگرگ و خشکی.

(pH=۳)

������ ��ی ��زا���م * 



  (DON) دئوکسی نیوالنول* 

 HT-2 و T2 سموم* 
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دئوکسی نیوالنول توسط فوزاریوم گرامینروم، فوزاریوم نیوال، فوزاریوم 

کولموروم، فوزاریوم پوآ، فوزاریوم روسئوم و فوزاریوم تریکینکتوم تولید 

می شود. دوره های خنک و مرطوب به دنبال دوره خشک موجب تولید این 

سم می شود. این سم می تواند در شرایط مرطوب در زمانی که با روزهای گرم و 

 ۷۰۴۹ از  ساله   ۳ مطالعه  یک  گردد.  تولید  شود  مصادف  سرد  شب های 

نمونه خوراک دام به منظور برآورد حضور مایکوتوکسین ها نشان داد 

که DON  یک تهدید مکرر برای دام با میزان شیوع ۵۹ درصد و میانگین 

سطح آلودگی ۱۱۰۴ میکروگرم بر کیلوگرم می باشد. در مطالعه ای دیگر روی 

سیالژهای  نظیر  شده  سیلو  های  خوراک  در  ها  مایکوتوکسین  حضور 

ذرت و گندم در هلند دریافتند که منبع عمده DON در جیره های گاو 

و  اسپوروتریکیوئیدها  فوزاریوم  توسط  عمده  طور  به  سموم  این 

فوزاریوم پوآ  تولید می شوند، هر چند این سموم می توانند توسط دیگر 

گونه های فوزاریوم نیز تولید شوند. آنها بیشتر در دانه غالت نظیر یوالف 

و جو یافت می شوند و تحت رطوبت و شرایط آب و هوایی گرم تولیدمی شوند. 

کشورهای  از  شده  آوری  جمع  سیالژذرت  نمونه   ۱۲۷ از  درصد  یک   
ً
تقریبا

مختلف حاوی توکسین  T-2 و حداکثر غلظت ۱۴ میکروگرم بر کیلوگرم 

بدست آمد. این دو سم به طور گسترده توسط میکروارگانیسم های شکمبه 

خونریزی  انتریت،  گاسترو  سبب   T-2 وجود این  با  می شوند.  زدایی  سم 

روده، سرکوب سیستم ایمنی، کاهش عملکرد و مشکالت تولید مثلی 

در گاو می شود. گوساله های مصرف کننده ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میکروگرم 

بر کیلوگرم سم T-2 زخم شیردان و از بین رفتن پرزهای شکمبه را تجربه 

می کنند. 

ترتیب  به  و  کیلوگرم  بر  میکروگرم   ۶۲۱ و   ۸۵۴ غلظت  میانگین  با  شیری 

بر کیلوگرم می باشد. پژوهش ها  حداکثر غلظت ۳۱۴۲ و ۱۱۶۵ میکروگرم 

نشان می دهند که DON یکی از عمده ترین مایکوتوکسین های معمول 

تشخیص داده شده در سیالژ ها بوده و غلظت آن می تواند بسیار باال باشد. 

دئوکسی نیوالنول به عنوان ومی توکسین نیز شناخته می شود. زیرا سبب 

و  مثلی  تولید  مشکالت  اسهال،  خوراک،  از  امتناع  نیز  و  خوک  در  استفراغ 

مقاوم   
ً
نسبتا  DON به  نسبت  نشخوارکنندگان  شود.  می  مرگ   

ً
نهایتا

هستند زیرا بعضی میکروارگانیسم های شکمبه قادرند به طور گسترده ای 

هیچ  کنند.  تبدیل   DON داپوکسی  نظیر  سمی  غیر  ترکیبات  به  را   DON

گونه کاهش تولید شیر در گاوهای تغذیه شده با DON در غلظت های 

۶۶۰۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم در مدت ۵ روز و ۶۴۰۰  میکروگرم بر کیلوگرم 

در مدت ۶ هفته مشاهده نشد.

به طور مشابه پژوهش ها  هیچ گونه کاهشی را در تولید شیر گاوهای 

شیری مصرف کننده جیره های آلوده به DON  (۲/۶ تا ۶/۵ میلی گرم بر 

با  شده  تغذیه  شیری  گاوهای  در  حال،  این  با  نکردند.  گزارش  کیلوگرم) 

 ۰/۰۹ و   DON خشک  ماده  کیلوگرم  بر  گرم  میلی   ۸/۲۱ حاوی  جیره های 

میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک ZEA به مدت ۴ هفته، تخمیر شکمبه 

تغییر یافته و جریان پروتئین به دئودنوم کاهش یافت.

سطح مجاز DON در خوراک نشخوارکنندگان بالغ در اروپا ۵ میلی گرم بر 

کیلوگرم ماده خشک و دستورالعمل های توصیه شده FDA ۵ و ۱۰ میلی 

گرم بر کیلوگرم ماده خشک جیره برای به ترتیب گاوهای شیری و گوشتی 

دی  شده،  استیله   DON نیوالنول،  نظیر  تریکوتسن ها  دیگر  است. 

استوکسی سیرپنول و فوزارنون X است که از سیالژها جدا سازی شده اند. 

در   
ً
عمدتا و  بوده  پراکنده  و  متفاوت  سیالژها  در  آنها  حضور  حال  هر  به 

غلظت های پایین می باشند. 



 *فومونزین ها

خالصه اثراتمایکوتوکسین

آفالتوکسین ها

T2

(DON) دئوکسی نیوالنول

زیرالنون

فومونزین ها

اکراتوکسین ها

رکوفورتین

مایکوفنولیک اسید

کاهش تولید شیر در گاوهای شیری      کاهـش کیفیـت شـیر و امنیـت غذایـی آن بـه دلیـل انتقـال سـموم از خـوراک آلـوده
کاهش بازده خوراک و کاهش وزن در گاوهای گوشتی        به خطر انداختن سیستم ایمنی و عملکرد شکمبه        ناکارآمدی کبد 

سـرکوب سیسـتم ایمنـی در گـاو به خاطـر کاهـش تولیـد آنتـی بـادی، عملکـرد      نوتروفیل ها و لنفوسیت ها       نـابــاروری و
سـقـط جنـیــن در اواخــر آبـسـتـنـی       انتقـال آن به شـیر نشـخوارکنندگـان ناچیز است.

مشکالت گوارشی و کاهش عملکرد به دلیل امتناع از مصرف خوراک            عدم وجود شواهد مبنی بر انتقال آن بـه شیر نشخوارکنندگان

ناباروری     کاهش تولید شیر و افزایش بی رویه استروژن در گاو     گستردگی انتقال آن به شیر نشخوارکنندگان ناچیز است.

کاهش عملکرد به دلیل امتناع از مصرف خوراک      بیماری کبد     انتقال سم به شیر نشخوارکنندگان ناچیز است.

مسـمومیـت قابـل تـوجهـی در دوزهـای معمـول خـوراک ندارد.     انتقال سم به شیر بسیار اندک است.

امتناع از مصرف خوراک        اختالالت تولیـد مثـلـی        اثرات فلجی         عدم وجود شواهد مبنی بر انتقال آن به شیر نشخوارکنندگان

داده های پژوهشی روی اثرات در گاوها کم است.      عدم وجود شواهد مبنی بر انتقال آن به شیر نشخوارکنندگان

جدول ۱- خالصه اثرات مایکوتوکسین های معمول در سیالژها بر نشخوارکنندگان

فومونزین ها توسط چندین گونه از فوزاریوم نظیر فوزاریوم ورتی کیلیوئید، 

تولید نیگامانی  فوزاریوم  و  آنتوفیلوم  فوزاریوم  پرولیفراتوم،  فوزاریوم 

می شوند. این دسته از قارچ ها با متراکم کردن آمینواسید آالنین را به یک 

از ۲۸ شکل مختلف  پیش ساز مشتق شده استات تبدیل می کنند. بیش 

فومونزین ها شناخته شده اند که به سری های A، B، C و P تقسیم می شوند. 

فومونزین B (و به ویژه فومونزین B1) با توجه به آلودگی خوراک سمی ترین 

نوع آنها می باشد. فومونزین B1 به طور عمده توسط فوزاریوم پرولیفراتوم و 

فوزاریوم ورتیکیلوئید تولید می شوند که این دو مهمترین عوامل پوسیدگی 

بالل است که یکی از شایع ترین بیماری ها در ذرت می باشد. دوره های گرم و 

تولید  اصلی  عامل  حشرات  آسیب  و  مرطوبت  شرایط  متعاقب  خشک 

فومونزین توسط گونه های فوزاریوم می باشد.

در میان مایکوتوکسین ها فومونزین بیشترین خطر را برای دام ها دارد 

بر  میکروگرم   ۱۹۶۵ آن  غلظت  میانگین  و  درصد   ۶۴ آن  شیوع  میزان  که 

اروپا و  از آمریکا،  کیلوگرم برای ۷۰۴۹ نمونه خوراک دام جمع آوری شده 

به  برزیل  در  ذرت  سیالژ  نمونه   ۳۲۷ از  درصد   ۴۸/۶ حدود  آسیامی باشد. 

بر  میکروگرم   ۳۶۹ آن  غلظت  میانگین  که  بوده  آلوده   B1 فومونزین 

کیلوگرم بر آورد گردید. گزارش شده است که سطوح فومونزین در سیالژ 

خشک ماده  کیلوگرم  بر  میکروگرم   ۲۴۹۰ تا   ۳۴۰ از  و  بوده  متغیر  ذرت 

می باشد که مقادیر باالتر در نمونه های گرفته شده از الیه های باالیی و 

دیواره های سیلو بوده که به طور معمول مستعد نفوذ هوا و تخمیر کمتر 
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می باشند. فرمول ساختمانی فومونزین به اسفنگوزین تشابه دارد که 

ها  فومونزین  باشند.  می  عصبی  های  بافت  در  اسفنگولیپیدها  از  جزئی 

بیوسن تز اسفنگولیپید را مختل کرده بنابراین سبب لوکوآنسفالوماالسیا 

شده که در اسب به عنوان مسمومیت با ذرت کپک زده، در خوک به صورت 

ادم ریوی، مسمومیت کبد در موش و خرگوش شناخته  می شود. از آنجایی 

که این ترکیب در شکمبه قابل تجزیه است (۶۰ تا ۹۰ درصد)، سمیت آن در 

نشخوارکنندگان به مراتب کمتر می باشد. به هر حال در گوساله های تغذیه 

شده با ۱۰۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن زنده فومونزین اثرات نفروتوکسیک 

مشاهده شده است. نتایج مشابه در گوساله های گوشتی دریافت کننده 

۱۴۸ میلی گرم بر کیلوگرم فومونزین در جیره به مدت ۳۱ روز مشاهده شد. 

Diaz و همکاران (۲۰۰۰) گزارش کردند که تولید شیر در گاوهای هلشتاین و 

جرزی تغذیه شده با جیره های حاوی ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم فومونزین از ۷ 

روز مانده به زایش تا ۷۰ روز بعد از زایمان کاهش یافت.

با این وجود انتقال سم به شیر ناچیز بود و از این رو این سم هیچ مشکل 

B1 ممکن  را برای امنیت غذایی ایجاد نمی کند. در هر  فومونزین  جدی 

مقدار  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  شود.  گرفته  نظر  در  زا  سرطان  است 

فومونزین مجاز در جیره گاوهای شیری را ۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم ماده 

ماده  کیلوگرم  بر  گرم  میلی   ۳۰ داشتی  نشخوارکنندگان  برای   ، خشک 

نظر  در  کشتار  برای  که  ماه   ۳ از  بیش  های  گوساله  برای  و  جیره  خشک 

جیره  خشک  ماده  کیلوگرم  بر  گرم  میلی   ۶۰ حداکثر  اند،  شده  گرفته 

توصیه شده است. مقدار توصیه شده در اروپا ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم 

ماده خشک برای نشخوارکنندگان بالغ توصیه شده است. 



(ZEA) زیرالنون* 

آفالتوکسین ها * 
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یک  بزرگ)  حلقوی  ساختار  با  رزورسیکلیک  اسید  الکتون  (یک  زیرالنون 

نظیر  فوزاریوم  گونه  چندین  توسط  شده  تولید  استروژنیک  متابولیت 

فوزاریوم گرامینیـوم، فوزاریوم روسئم، فوزاریوم کالموروم و  فوزاریوم 

 در ذرت با رطوبت باال 
ً
کروکولنس می باشد. فوزاریوم گرامینیـوم معموال

وجود داشته و در علوفه کپکی و خوراک های پلت شناسایی شده است. 

این مایکوتوکسین همچنین همراه با DON در دانه هایی نظیر ذرت، جو و 

سورگوم در غلظت هایی خیلی پایین تولید می شوند. شرایط رطوبتی باال با 

تغییرات دمایی کم (۱۱ تا ۱۴ درجه سانتی گراد) و متوسط (۲۷ درجه سانتی گراد) 

شرایط مطلوب برای تولید زیرالنون می باشند.

اند. کرده  گزارش  شده  سیلو  های  علوفه  در  را   ZEA وجود  مطالعه  چند 

Whitlow و Hagler (۲۰۰۵) میانگین غلظت ZEA در ۴۶۱ نمونه سیالژ ذرت 

از ایاالت متحده را ۵۲۵ میکروگرم بر کیلوگرم ماده خشک و ۳۰ درصد وقوع 

را در نمونه ها گزارش کردند. همچنین ۱۳ درصد از ۱۲۰ نمونه سیالژ گراس و 

۵۰ درصد از ۱۴۰ نمونه سیالژ ذرت در هلند با میانگین غلظت به ترتیب ۱۸۰ و 

  (  ۲۰۰۸  )  Moore و Reed  .آلوده بودند ZEA ۱۴۶ میکروگرم بر کیلوگرم به

میزان ZEA  را در سیالژ سورگوم و سیالژ یونجه به ترتیب ۶۶۰ میکروگرم بر 

کیلوگرم و ۷۹/۸ میلی گرم بر کیلوگرم در استرالیا گزارش کردند.  گزارش 

 ۴۵ درصد از ۷۰۴۹ نمونه خوراک دام جمع آوری شده از 
ً
شده است که تقریبا

آمریکا، اروپا و آسیا حاوی ZEA با میانگین غلظت ۲۳۳ میکروگرم بر کیلوگرم 

می باشد. مطالعه ای روی سیالژ ذرت، یونجه و سورگوم در نمونه های گرفته 

ذرت  سیالژهای  درصد   ۴۵/۵ دادکه  نشان  آرژانتین  های  گاوداری  از  شده 

آلوده، ۴۵/۵ درصد سیالژهای یونجه آلوده و ۶۰ درصد سیالژهای سورگوم 

آلوده حاوی بیش از ۳۰۰  میکروگرم بر کیلوگرم ZEA با بیشینه غلظت به 

ترتیب ۱۷۷۴/۸، ۱۵۹۹/۳ و ۵۹۵/۳ میکروگرم بر کیلوگرم می باشند.

این  از  تا  سازد  می  قادر  را  سم  این  استروژن  به   ZEA ساختمانی  شباهت 

هورمون تقلید کند که این سبب مشکالت متعدد تولید مثلی نظیر: افزایش 

بی رویه استروژن، التهاب واژن و بزرگ شدن غدد پستانی به خصوص در خوک 

می شود. نشخوارکنندگان نسبت به خوک در برابر سم حساسیت کمتری 

داشته زیرا میکروارگانیسم های شکمبه ای (به ویژه پروتوزوآ) قابلیت تبدیل 

ZEA را به متابولیت های هیدروکسیل نظیر آلفا و بتا زیرالنول دارند. اگرچه 

آلفا زیرالنول میل ترکیبی باالتری نسبت به گیرنده های استروژن نسبت به 

ZEA دارد، نرخ جذب پایین تر آن و یا تبدیل آن به بتا زیرالنول در کبد اثرات منفی 

های  میکروب  سازی  سم  ضد  ظرفیت  حال،  این  با  دهد.  می  کاهش  را  آن 

شکمبه ممکن است با مصرف بیشتر ZEA فراتر رود. Weaver و همکاران 

 ۱۲۵۰۰ با  شده  تغذیه  شیری  های  تلیسه  در  آبستنی  نرخ  کاهش   (۱۹۸۶)

میکروگرم بر کیلوگرم ZEA را گزارش کردند.

عالوه بر این، کاهش مصرف خوراک و تولید شیر، اسهال و مشکالت تولید مثلی 

 ZEA در تلیسه های تغذیه شده با جیره های آلوده با ۶۶۰ میکروگرم بر کیلوگرم

و ۴۴۰  میکروگرم بر کیلوگرم DON مشاهده شد.  نگرانی عمده در خصوص 

مسمومیت ZEA اثر منفی آن روی سالمت و تولید مثل دام می باشد زیرا مثل 

فومونزین انتقال آن به شیر ناچیز است. سازمان غذا و داروی آمریکا محدودیت، 

راهنمایی و سطوح قابل توصیه ای برای ZEA مشخص نکرده است. در حالیکه 

بر  میکروگرم   ۵۰۰ اروپا  در  نشخوارکنندگان  خوراک  در  شده  توصیه  مقدار 

این سه مایکوتوکسین متابولیت های ثانویه پنی سیلیوم روکوفورتی و 

به   
ً
معموال روکوفورتی  سیلیوم  پنی  می باشند.  پانیوم  سیلیوم  پنی  

و  است  مقاوم  اسید  به  نسبت  زیرا  شود  می  شناخته  سیالژ  کپک  عنوان 

می تواند در غلظت های پایین اکسیژن رشد کند در نتیجه بیشترین کپک 

کشور  در  پژوهشی  مطابق  باشد.  می  سیالژ  از  شده  جدا  سیلیومی  پنی 

حاوی  نداشتند  نمایانی  کپک  هیچ  که  ای  نمونه   ۲۱ از  درصد   ۸۵ تا  آلمان 

دانمارک  کشور  در  دیگری  مطالعه  در  بودند.  روکوفورتی  سیلیوم  پنی 

از آنها به پنی سیلیوم  روی ۲۰ نمونه سیالژ ذرت نشان داد که ۹۶ درصد 

روکوفورتی وپنی سیلیوم پانیوم آلوده بودند. PR توکسین به ندرت در 

علوفه سی لو شده یافت می شود. در صورتی که مایکوفنولیک اسید و 

روکوفورتین ها بیشترین سموم پنی سیلیوم مطالعه شده در علوفه های 

 ۴۷ از  درصد   ۱۹ در   C رکوفورتین  هلند  کشور  در  می باشند.  سیلوشده 

نمونه سیالژ ذرت و گراس و ۷ درصد از ۲۹ نمونه محصوالت جانبی سیلو 

شد.  شناسایی  کیلوگرم  بر  میکروگرم   ۷۸۰ غلظت  میانگین  با  شده 

مایکوفنولیک اسید به ترتیب در ۱۳ و ۱۰ درصد نمونه های این دسته از 

شناسایی  کیلوگرم   بر  گرم  میلی   ۰/۵۲ غلظت  میانگین  با  های  خوراک 

بر  اسید  مایکوفنولیک  میکروگرم   ۷۶۰۰ تا  اخیر  مطالعه  یک  در  شد. 

کیلوگرم در کل ۳ نمونه سیالژ گراس گرفته شده از نواحی با کپک های 

دیگر  شد.  شناسایی  سیلو  مخزن  مختلف  های  بخش  از  مشاهده  قابل 

شده اند  سازی  جدا  شده  سیلو  علوفه های  از  که  سیلیوم  پنی  سموم 

ها  سیالژ  در  که  فوزاریوم  مایکوتوکسین های  دیگر  می باشد.  کیلوگرم 

و  اسید  فوزاریک  ها،  بوریسین  ها،  انیاتین  شامل  اند  شده  شناسایی 

مانیلیفورمین. به هر حال حضور آنها پراکنده بوده و یا به ندرت گزارش شده اند

و اثرات سمی آنها در نشخوارکنندگان به درستی شناسایی نشده است. 

  

سیلوهای کیسه ای یافت می شوند. زیرا سیلوهای زمینی اغلب بر روی بتن 

گیرند.  می  قرار  محیطی  شرایط  معرض  در  بیشتر  و  شده  ساخته  زمین  یا 

گزارش شده است که غلظت آفالتوکسین B1 می تواند تا ۱۵۶ میکروگرم بر 

کیلوگرم ماده خشک سیالژ ذرت ذخیره شده در سیلوهای زمینی که شرایط 

آنها مناسب نیست مشاهده گردد.  وجود آفالتوکسین ها در  نگهداری 

جیره گاوهای شیرده سبب اثرات مضری نظیری کاهش سالمت و عملکرد 

گاوها، آسیب به عملکرد کبد، سرکوب سیستم ایمنی، افزایش حساسیت 

مصرف  به  مربوط  عالئم  شود.  می  واکسیناسیون  رغم  علی  بیماری  به 

آفالتوکسین ها شامل: بی اشتهایی، فلجی، پوشش موی زبر و بزرگ شدن 

کبد می باشد. 

بازده خوراک به دلیل به خطر افتادن عملکرد شکمبه در گاوهای نر تغذیه 

شده با ۶۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم، کاهش یافت. Queiroz  و همکاران 

(۲۰۱۲) نشان دادند که تغذیه گاوهای شیری با ۷۵ میکروگرم بر کیلوگرم 

آفالتوکسین در روز به مدت ۵ روز سبب کاهش تولید شیر، غلظت پروتئین 

شیر و نیز تغییر پاسخ سیستم ایمنی می شود. به هر حال دیگر پژوهش ها 

هیچ تغییری را در تولید شیر گاوهای تغذیه شده با جیره های حاوی ۱۷۰ یا ۱۱۲ 

میکروگرم بر کیلوگرم آفالتوکسین B1 از ماده خشک TMR به مدت ۷ یا ۱۱ 

روز مشاهده نکردند. این تناقض در پاسخ گاوها ممکن است به عوامل 

اسیدوز،  و  گرمایی  های  تنش  نظیر  سم  مصرف  مقدار  از  غیر  متعددی 

بیماری های تحت کلینیکی و غیره مربوط باشد.

بخشی از AFB1 خورده شده می تواند توسط میکروارگانیسم های شکمبه 

 ،۸ آفالتوکسین  به   AFB1 حساس،  دام های  و  انسان ها  در  گردد.  تجزیه 

۹-اپوکسید متابولیزه می شوند که این ترکیب به شدت سمی، موتانوژنیک 

حقایق  دیگر  شود.  می  ها  کروموزوم  به  آسیب  سبب  و  بوده  سرطانزا  و 

M1 آفالتوکسین  به  آن  شدن  تبدیل  شامل  کبد  در   AFB1 متابولیکی 

 ( AFM1 ): به شدت سمی و سرطانزا می باشد. آفالتوکسین B1 در شیر گاو 

به صورت آفالتوکسین M1 دفع می شود. شیر و محصوالت لبنی آلوده یک 

در  نیز   M1 آفالتوکسین   ،AFB1 مثل  زیرا  شوند  می  محسوب  جدی  خطر 

انسان سبب ایجاد سرطان می شود. نرخ انتقال آفالتوکسین از خوراک به 

شیر می تواند کمتر از ۱ درصد و حداکثر به ۶ درصد برسد. آفالتوکسین تنها 

در  مجاز  میزان  حداکثر  برای  مقررات  دارای  که  باشد  می  مایکوتوکسینی 

خوراک دام و محصوالت لبنی است. سطح مجاز آن در شیر و اقالم خوراکی 

بر  میکروگرم   ۲۰ و   ۰/۵ ترتیب  به  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  مطابق 

 ۰/۰۵ اروپا  در  شده  توصیه  مجاز  حداکثر  درحالیکه  می باشد.  کیلوگرم 

میکروگرم بر کیلوگرم برای شیر کامل و ۵ میکروگرم بر کیلوگرم برای اقالم 

خوراکی می باشد. 

شامل پاتولین، اندراستین  A، سیترئوایزوکومارین، اگروکالوین، فستوکالوین 

و مارک فورتین. عالئمی نظیر اختالالت تولید مثلی، ورم پستان و فقدان اشتها 

گرم  میلی   ۱/۵ تا   ۰/۲ حاوی  سیالژهای  با  شده  تغذیه  گاو  های  گله  در 

رکوفورتین C بر کیلوگرم در شمال آلمان مشخص شده است. همچنین اثرات 

فلجی در گاوهای تغذیه شده با ۴ تا ۸ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم 

گزارش شده است. به هر حال هیچ عالئم کلینیکی مسمومیت در گوسفندان 

تغذیه شده با ۲۵ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم به مدت ۱۸ روز مشاهده 

نشد و پیشنهاد شد که گوسفند نسبت به گاو در برابر رکوفورتین C مقاوم تر 

است. مایکو فنولیک اسید یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی می باشد 

زیرا آن پاسخ تکثیر لنفوسیت هایB  وT را بلوکه کرده و تشکیل آنتی بادی و 

تولید سلول هایT کشنده را مهار می کند. داده های پژوهشی روی اثرات 

مایکوفنولیک اسید در گاو بسیار کم است. به هر حال گزارش شده است که 

تغذیه ۱۰ تا ۳۰۰ میلی گرم مایکو فنولیک اسید به گوسفند به مدت ۴۴ روز 

هیچ تأثیری ندارد.

آفالتوکسین ها گروهی از مشتقات دی فورانوکومارین سمی، موتاژنیک و 

سرطان زا می باشند که توسط سویه های آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس 

طبیعی  اشکال  شوند.  می  تولید  نامینوس  آسپرژیلوس  و  پارازیتیکوس 

آفالتوکسین ها نظیر: B1، G1 و مشتقات دهیدرو آنها، B2 و G2 می باشند که 

به طور طبیعی در مواد خوراکی انسانی و دامی موجود می باشند. با این 

 در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 
ً
وجود گونه های   آسپرژیلوس عمدتا

ترکیب ترین  قوی  و  ترین  سمی  آفالتوکسین                هستند.  شایع 

سرطان زای طبیعی تولید شده می باشد. 

در  شده اند   ذخیره  خوبی  به  که  سیالژهایی  در  آفالتوکسین  غلظت  و  بروز 

مقایسه با سایر مایکو توکسین ها پایین تر می باشد. در مطالعه بین قاره ای 

که توسط Rodrigues  وNaehrer (۲۰۱۲) انجام شد، میزان آفالتوکسین ها در 

با غلظت ۶۳ میکروگرم در کیلوگرم  از ۷۰۴۹ نمونه خوراک دام  ۳۳ درصد 

از  بیشتر  مراتب  به  زمینی  سیلوهای  در  ها  آفالتوکسین  شدند.  تعیین 

(AFB1) B1



(OT) اکراتوکسین ها* 
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کپک های پنی سیلیوم می توانند در محیط های معمول سیالژ با فعالیت آبی  

 کمتر از سایر ارگانیسم های قارچی است) و نیز 
ً
۰/۷۹ تا ۰/۸۳ (که این نسبتا

تحت غلظت کم اکسیژن (۱٪) و pH پایین  (۳ تا ۶) رشد نمایند. کپک های

پنی سیلیوم در طول انبارداری شایع تر بوده اما می توانند روی گیاه تحت هر 

شرایط مرطوبی در مزرعه رشد کنند.

این سه مایکوتوکسین متابولیت های ثانویه پنی سیلیوم روکوفورتی و 

به   
ً
معموال روکوفورتی  سیلیوم  پنی  می باشند.  پانیوم  سیلیوم  پنی  

و  است  مقاوم  اسید  به  نسبت  زیرا  شود  می  شناخته  سیالژ  کپک  عنوان 

می تواند در غلظت های پایین اکسیژن رشد کند در نتیجه بیشترین کپک 

کشور  در  پژوهشی  مطابق  باشد.  می  سیالژ  از  شده  جدا  سیلیومی  پنی 

حاوی  نداشتند  نمایانی  کپک  هیچ  که  ای  نمونه   ۲۱ از  درصد   ۸۵ تا  آلمان 

دانمارک  کشور  در  دیگری  مطالعه  در  بودند.  روکوفورتی  سیلیوم  پنی 

از آنها به پنی سیلیوم  روی ۲۰ نمونه سیالژ ذرت نشان داد که ۹۶ درصد 

روکوفورتی وپنی سیلیوم پانیوم آلوده بودند. PR توکسین به ندرت در 

علوفه سی لو شده یافت می شود. در صورتی که مایکوفنولیک اسید و 

روکوفورتین ها بیشترین سموم پنی سیلیوم مطالعه شده در علوفه های 

 ۴۷ از  درصد   ۱۹ در   C رکوفورتین  هلند  کشور  در  می باشند.  سیلوشده 

نمونه سیالژ ذرت و گراس و ۷ درصد از ۲۹ نمونه محصوالت جانبی سیلو 

شد.  شناسایی  کیلوگرم  بر  میکروگرم   ۷۸۰ غلظت  میانگین  با  شده 

مایکوفنولیک اسید به ترتیب در ۱۳ و ۱۰ درصد نمونه های این دسته از 

شناسایی  کیلوگرم   بر  گرم  میلی   ۰/۵۲ غلظت  میانگین  با  های  خوراک 

بر  اسید  مایکوفنولیک  میکروگرم   ۷۶۰۰ تا  اخیر  مطالعه  یک  در  شد. 

کیلوگرم در کل ۳ نمونه سیالژ گراس گرفته شده از نواحی با کپک های 

دیگر  شد.  شناسایی  سیلو  مخزن  مختلف  های  بخش  از  مشاهده  قابل 

شده اند  سازی  جدا  شده  سیلو  علوفه های  از  که  سیلیوم  پنی  سموم 

سیلوهای کیسه ای یافت می شوند. زیرا سیلوهای زمینی اغلب بر روی بتن 

گیرند.  می  قرار  محیطی  شرایط  معرض  در  بیشتر  و  شده  ساخته  زمین  یا 

گزارش شده است که غلظت آفالتوکسین B1 می تواند تا ۱۵۶ میکروگرم بر 

کیلوگرم ماده خشک سیالژ ذرت ذخیره شده در سیلوهای زمینی که شرایط 

آنها مناسب نیست مشاهده گردد.  وجود آفالتوکسین ها در  نگهداری 

جیره گاوهای شیرده سبب اثرات مضری نظیری کاهش سالمت و عملکرد 

گاوها، آسیب به عملکرد کبد، سرکوب سیستم ایمنی، افزایش حساسیت 

مصرف  به  مربوط  عالئم  شود.  می  واکسیناسیون  رغم  علی  بیماری  به 

آفالتوکسین ها شامل: بی اشتهایی، فلجی، پوشش موی زبر و بزرگ شدن 

کبد می باشد. 

بازده خوراک به دلیل به خطر افتادن عملکرد شکمبه در گاوهای نر تغذیه 

شده با ۶۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم، کاهش یافت. Queiroz  و همکاران 

(۲۰۱۲) نشان دادند که تغذیه گاوهای شیری با ۷۵ میکروگرم بر کیلوگرم 

آفالتوکسین در روز به مدت ۵ روز سبب کاهش تولید شیر، غلظت پروتئین 

شیر و نیز تغییر پاسخ سیستم ایمنی می شود. به هر حال دیگر پژوهش ها 

هیچ تغییری را در تولید شیر گاوهای تغذیه شده با جیره های حاوی ۱۷۰ یا ۱۱۲ 

میکروگرم بر کیلوگرم آفالتوکسین B1 از ماده خشک TMR به مدت ۷ یا ۱۱ 

روز مشاهده نکردند. این تناقض در پاسخ گاوها ممکن است به عوامل 

اسیدوز،  و  گرمایی  های  تنش  نظیر  سم  مصرف  مقدار  از  غیر  متعددی 

بیماری های تحت کلینیکی و غیره مربوط باشد.

بخشی از AFB1 خورده شده می تواند توسط میکروارگانیسم های شکمبه 

 ،۸ آفالتوکسین  به   AFB1 حساس،  دام های  و  انسان ها  در  گردد.  تجزیه 

۹-اپوکسید متابولیزه می شوند که این ترکیب به شدت سمی، موتانوژنیک 

حقایق  دیگر  شود.  می  ها  کروموزوم  به  آسیب  سبب  و  بوده  سرطانزا  و 

M1 آفالتوکسین  به  آن  شدن  تبدیل  شامل  کبد  در   AFB1 متابولیکی 

 ( AFM1 ): به شدت سمی و سرطانزا می باشد. آفالتوکسین B1 در شیر گاو 

به صورت آفالتوکسین M1 دفع می شود. شیر و محصوالت لبنی آلوده یک 

در  نیز   M1 آفالتوکسین   ،AFB1 مثل  زیرا  شوند  می  محسوب  جدی  خطر 

انسان سبب ایجاد سرطان می شود. نرخ انتقال آفالتوکسین از خوراک به 

شیر می تواند کمتر از ۱ درصد و حداکثر به ۶ درصد برسد. آفالتوکسین تنها 

در  مجاز  میزان  حداکثر  برای  مقررات  دارای  که  باشد  می  مایکوتوکسینی 

خوراک دام و محصوالت لبنی است. سطح مجاز آن در شیر و اقالم خوراکی 

بر  میکروگرم   ۲۰ و   ۰/۵ ترتیب  به  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  مطابق 

 ۰/۰۵ اروپا  در  شده  توصیه  مجاز  حداکثر  درحالیکه  می باشد.  کیلوگرم 

میکروگرم بر کیلوگرم برای شیر کامل و ۵ میکروگرم بر کیلوگرم برای اقالم 

خوراکی می باشد. 

بــه دلیــل ایــن اســت کــه قــارچ هایــی کــه ایــن ســم را تولیــد مــی کننــد قــادر بــه 

تحمــل غلظــت هــای بــاالی اســید اســتیک و دی اکســید کربــن نیســتند. بــرای 

از  شــده  آوری  جمــع  ذرت  ســیالژ  نمونــه   ۱۲۴ از  درصــد  یــک  مثــال 

کشــورهای مختلــف حــاوی OTA بــوده و حداکثــر غلظــت آن ۳ میکروگــرم بــر 

ــه  ــکمبه ب ــریع در ش ــترده و س ــور گس ــه ط ــین A ب ــود. اکراتوکس ــرم ب کیلوگ

محصــوالت کمتــر ســمی نظیــر اکراتوکســین آلفــا تجزیــه مــی شــود کــه ایــن 

خــود تحمــل نشــخوارکنندگان را بــه ایــن ســم توجیــه مــی کنــد. از طرفــی 

ممکــن اســت OTA بــه اکراتوکســین C کــه ســمیتی مشــابه دارد متابولیــزه 

شــود. زیســت فراهمــی اکراتوکســین مــی توانــد بــا افزایــش مــواد دانــه ای 

جیره که با کاهش pH شکمبه همراه است (pH ۵/۵ تا ۵/۸) افزایش یابد. عالوه 

بــر ایــن، ظرفیــت ضــد ســم زدایــی شــکمبه مــی توانــد در زمــان مصــرف بــاالی 

ــش  ــیر را کاه ــد ش ــد تولی ــم می توان ــورت س ــن ص ــد در ای ــش یاب ــوراک کاه خ

داده و به داخل شیر منتقل شود.   

شامل پاتولین، اندراستین  A، سیترئوایزوکومارین، اگروکالوین، فستوکالوین 

و مارک فورتین. عالئمی نظیر اختالالت تولید مثلی، ورم پستان و فقدان اشتها 

گرم  میلی   ۱/۵ تا   ۰/۲ حاوی  سیالژهای  با  شده  تغذیه  گاو  های  گله  در 

رکوفورتین C بر کیلوگرم در شمال آلمان مشخص شده است. همچنین اثرات 

فلجی در گاوهای تغذیه شده با ۴ تا ۸ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم 

گزارش شده است. به هر حال هیچ عالئم کلینیکی مسمومیت در گوسفندان 

تغذیه شده با ۲۵ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم به مدت ۱۸ روز مشاهده 

نشد و پیشنهاد شد که گوسفند نسبت به گاو در برابر رکوفورتین C مقاوم تر 

است. مایکو فنولیک اسید یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی می باشد 

زیرا آن پاسخ تکثیر لنفوسیت هایB  وT را بلوکه کرده و تشکیل آنتی بادی و 

تولید سلول هایT کشنده را مهار می کند. داده های پژوهشی روی اثرات 

مایکوفنولیک اسید در گاو بسیار کم است. به هر حال گزارش شده است که 

تغذیه ۱۰ تا ۳۰۰ میلی گرم مایکو فنولیک اسید به گوسفند به مدت ۴۴ روز 

هیچ تأثیری ندارد.

پنــی  توســط  شــده  تولیــد  ثانویــه  هــای  متابولیــت  هــا  اکراتوکســین 

ســیلیوم وروکــوزوم یــا آســپرژیلوس اکراکــوس، آســپرژیلوس نایجــر و 

آســپرژیلوس کارنوناریوس هســتند. اکراتوکســین A (OTA) دارای اثرات 

ســرطانزایی، ســرکوب سیســتم ایمنــی، مهــار متابولیســم گلوکــز و بــه 

ــوع و  ــد. وق ــی باش ــروه م ــن گ ــیمیایی ای ــب ش ــن ترکی ــمی تری ــوان س عن

 نسبت به مایکوتوکسین های اصلی نظیر 
ً
غلظت OTA در سیالژ  معموال

 
ً
 کمتــر اســت کــه احتمــاال

ً
DON، ZEA، فومونزیــن و توکســین T-2 نســبتا

 (OTA) A 

آفالتوکسین ها گروهی از مشتقات دی فورانوکومارین سمی، موتاژنیک و 

سرطان زا می باشند که توسط سویه های آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس 

طبیعی  اشکال  شوند.  می  تولید  نامینوس  آسپرژیلوس  و  پارازیتیکوس 

آفالتوکسین ها نظیر: B1، G1 و مشتقات دهیدرو آنها، B2 و G2 می باشند که 

به طور طبیعی در مواد خوراکی انسانی و دامی موجود می باشند. با این 

 در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 
ً
وجود گونه های   آسپرژیلوس عمدتا

ترکیب ترین  قوی  و  ترین  سمی  آفالتوکسین                هستند.  شایع 

سرطان زای طبیعی تولید شده می باشد. 

در  شده اند   ذخیره  خوبی  به  که  سیالژهایی  در  آفالتوکسین  غلظت  و  بروز 

مقایسه با سایر مایکو توکسین ها پایین تر می باشد. در مطالعه بین قاره ای 

که توسط Rodrigues  وNaehrer (۲۰۱۲) انجام شد، میزان آفالتوکسین ها در 

با غلظت ۶۳ میکروگرم در کیلوگرم  از ۷۰۴۹ نمونه خوراک دام  ۳۳ درصد 

از  بیشتر  مراتب  به  زمینی  سیلوهای  در  ها  آفالتوکسین  شدند.  تعیین 
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***

آلودگی خوراک دام توسط چند مایکوتوکسین یک رویداد معمول در مزارع می باشد زیرا اکثریت قارچ ها می توانند چند مایکوتوکسین تولید کنند و چند 

قارچ می توانند به طور هم زمان یک خوراک را آلوده کنند. اثرات سینرژتیک چند سم در جیره می تواند مشکالت سالمت و تولید گاو مصرف کننده خوراک های 

آلوده به مایکوتوکسین را بدتر کند. گزارش شده است که سطوح آلودگی باالی مایکوفنولیک اسید، DON، ZEA و فومونزین B1 در سیالژ سبب شد که 

گاوهای مصرف کننده  آن کاهش نمره بدنی، عالئم لنگش با هیچ بیماری واضح و کاهش تولید شیر با افزایش سلول های بدنی را نشان دهند. عالوه بر این 

یک مطالعه فراتحلیل بر روی ۱۱۲ مقاله اثرات منفی افزایشی یا سینرژیک مایکوتوکسین های مختلف روی دام ها را گزارش نمود. این موارد بر اهمیت 

مطالعه حضور همزمان مایکوتوکسین ها در خوراک تأکید دارد تا نشانه واضح تری اثرات مضرشان بر عملکرد و سالمت دام باشد. 

نتیــــجه گیــــری

این سه مایکوتوکسین متابولیت های ثانویه پنی سیلیوم روکوفورتی و 

به   
ً
معموال روکوفورتی  سیلیوم  پنی  می باشند.  پانیوم  سیلیوم  پنی  

و  است  مقاوم  اسید  به  نسبت  زیرا  شود  می  شناخته  سیالژ  کپک  عنوان 

می تواند در غلظت های پایین اکسیژن رشد کند در نتیجه بیشترین کپک 

کشور  در  پژوهشی  مطابق  باشد.  می  سیالژ  از  شده  جدا  سیلیومی  پنی 

حاوی  نداشتند  نمایانی  کپک  هیچ  که  ای  نمونه   ۲۱ از  درصد   ۸۵ تا  آلمان 

دانمارک  کشور  در  دیگری  مطالعه  در  بودند.  روکوفورتی  سیلیوم  پنی 

از آنها به پنی سیلیوم  روی ۲۰ نمونه سیالژ ذرت نشان داد که ۹۶ درصد 

روکوفورتی وپنی سیلیوم پانیوم آلوده بودند. PR توکسین به ندرت در 

علوفه سی لو شده یافت می شود. در صورتی که مایکوفنولیک اسید و 

روکوفورتین ها بیشترین سموم پنی سیلیوم مطالعه شده در علوفه های 

 ۴۷ از  درصد   ۱۹ در   C رکوفورتین  هلند  کشور  در  می باشند.  سیلوشده 

نمونه سیالژ ذرت و گراس و ۷ درصد از ۲۹ نمونه محصوالت جانبی سیلو 

شد.  شناسایی  کیلوگرم  بر  میکروگرم   ۷۸۰ غلظت  میانگین  با  شده 

مایکوفنولیک اسید به ترتیب در ۱۳ و ۱۰ درصد نمونه های این دسته از 

شناسایی  کیلوگرم   بر  گرم  میلی   ۰/۵۲ غلظت  میانگین  با  های  خوراک 

بر  اسید  مایکوفنولیک  میکروگرم   ۷۶۰۰ تا  اخیر  مطالعه  یک  در  شد. 

کیلوگرم در کل ۳ نمونه سیالژ گراس گرفته شده از نواحی با کپک های 

دیگر  شد.  شناسایی  سیلو  مخزن  مختلف  های  بخش  از  مشاهده  قابل 

شده اند  سازی  جدا  شده  سیلو  علوفه های  از  که  سیلیوم  پنی  سموم 

شامل پاتولین، اندراستین  A، سیترئوایزوکومارین، اگروکالوین، فستوکالوین 

و مارک فورتین. عالئمی نظیر اختالالت تولید مثلی، ورم پستان و فقدان اشتها 

گرم  میلی   ۱/۵ تا   ۰/۲ حاوی  سیالژهای  با  شده  تغذیه  گاو  های  گله  در 

رکوفورتین C بر کیلوگرم در شمال آلمان مشخص شده است. همچنین اثرات 

فلجی در گاوهای تغذیه شده با ۴ تا ۸ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم 

گزارش شده است. به هر حال هیچ عالئم کلینیکی مسمومیت در گوسفندان 

تغذیه شده با ۲۵ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم به مدت ۱۸ روز مشاهده 

نشد و پیشنهاد شد که گوسفند نسبت به گاو در برابر رکوفورتین C مقاوم تر 

است. مایکو فنولیک اسید یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی می باشد 

زیرا آن پاسخ تکثیر لنفوسیت هایB  وT را بلوکه کرده و تشکیل آنتی بادی و 

تولید سلول هایT کشنده را مهار می کند. داده های پژوهشی روی اثرات 

مایکوفنولیک اسید در گاو بسیار کم است. به هر حال گزارش شده است که 

تغذیه ۱۰ تا ۳۰۰ میلی گرم مایکو فنولیک اسید به گوسفند به مدت ۴۴ روز 

هیچ تأثیری ندارد.
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گاو، گوسفند، بز، آهو و گوزن در گروه حیوانات نشخوارکننده تقسیم بندی می شوند. نشخوارکنندگان دارای ویژگی های مشترکی هستند؛ این حیوانات 

دارای ُسم هستند، تعداد انگشتان، زوج است و خوراک خود را به دهان برمی گردانند و دوباره می َجوند. جویدن لقمه یا روند نشخوارکردن، ویژگی منحصر 

به فردی است که اسم این گروه، از آن برگرفته شده است. روند نشخوار کردن به این دام ها امکان می دهد که  از علوفه و سایر خوراک های با الیاف باال که 

توسط انسان و سایر حیوانات غیر نشخوارکننده  قابل مصرف نیست، استفاده کنند. نشخوارکنندگان معده چهار قسمتی دارند که از نگاری، شکمبه، هزارال 

 به سرعت و با حداقل جویدن، خوراک می خورند. بعد از بلع، خوراک وارد نگاری شده که به شکمبه 
ً
و شیردان تشکیل می شود. نشخوارکنندگان معموال

پیوسته است. شکمبه بزرگ ترین بخش معده است و به عنوان مخزن بزرگ مخلوط سازی عمل کرده و محل تخمیر میکروبی و جذب مواد مغذی است.  در 

مجموع، شکمبه و نگاری یک گاو شیری بالغ، حدود ۵۰ گالن  ظرفیت دارد.  در زمان نشخوارکردن، لقمه ( خوراکی که تا قسمتی هضم شده)، برگردانده شده، 

دوباره جویده و بلعیده می شود. جویدن طی نشخوارکردن، نسبت به زمان خوردن، آهسته تر و پیوسته تر است. روند نشخوار، تولید بزاق را تحریک می کند 

و به بافری شدن بیشتر pH شکمبه و کاهش اندازه ذرات خوراک کمک می کند و اجازه می دهد ذرات خوراکی از نگاری به داخل هزارال عبور کند. آب موجود 

 معده حقیقی 
ً
در مواد گوارشی هنگام عبور  از هزارال تا حد زیادی جذب می شود، در نتیجه حجم مواد رسیده به شیردان کاهش می یابد. شیردان، که غالبا

گفته می شود، اسید و آنزیم های گوارشی مشابه معده دام های غیر نشخوارکننده تولید می کند، خوراک را قبل از عبور به قسمت های پایین تر دستگاه 

گوارش مورد تجزیه قرار می دهد.  مدت زمانی که حیوان صرف نشخوار می کند، تحت تأثیر گونه، نژاد، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی جیره، وضعیت 

سالمت، مصرف خوراک و سطح تولید قرار دارد. نشان داده شده که  حدود یک سوم نوسان در زمان نشخوار در گاوهای شیری با مصرف خوراک و به 

خصوص دو جز جیره شامل NDF و نشاسته ارتباط دارد. نشخوار کردن در هر زمانی و در سراسر شبانه روز انجام می شود ولی تمایل به پیروی از یک الگوی 

روزانه دارد. گاوها بخش بیشتری از زمان نشخوار را در شب و بعد از خوراک دهی انجام می دهند. نشخوار کردن، بیشتر وقتی انجام می شود که گاوها در 

حال استراحت هستند، بنابراین اطمینان داشتن از اینکه گاوها فضای کافی و راحتی دارند، بسیار مهم است. یک گاو شیری به طور متوسط بین ۷ تا ۸ ساعت را در 

شبانه روز صرف نشخوار می کند. زمان نشخوار کردن به چندین وعده در روز تقسیم می شود. هر وعده از چند دقیقه تا بیش از یک ساعت طول می کشد.

هر لقمه، به مدت ۳۰ تا ۷۰ ثانیه قبل از بلعیده شدن، جویده می شود. 

مقدمه 

درک ���ــــــــ�� ���ـــــــــ�ار و �� آ�ری ��ی
***���رت �� ر���ر ����ار در ��و��

تدوین و ترجمه: دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان  

این سه مایکوتوکسین متابولیت های ثانویه پنی سیلیوم روکوفورتی و 

به   
ً
معموال روکوفورتی  سیلیوم  پنی  می باشند.  پانیوم  سیلیوم  پنی  

و  است  مقاوم  اسید  به  نسبت  زیرا  شود  می  شناخته  سیالژ  کپک  عنوان 

می تواند در غلظت های پایین اکسیژن رشد کند در نتیجه بیشترین کپک 

کشور  در  پژوهشی  مطابق  باشد.  می  سیالژ  از  شده  جدا  سیلیومی  پنی 

حاوی  نداشتند  نمایانی  کپک  هیچ  که  ای  نمونه   ۲۱ از  درصد   ۸۵ تا  آلمان 

دانمارک  کشور  در  دیگری  مطالعه  در  بودند.  روکوفورتی  سیلیوم  پنی 

از آنها به پنی سیلیوم  روی ۲۰ نمونه سیالژ ذرت نشان داد که ۹۶ درصد 

روکوفورتی وپنی سیلیوم پانیوم آلوده بودند. PR توکسین به ندرت در 

علوفه سی لو شده یافت می شود. در صورتی که مایکوفنولیک اسید و 

روکوفورتین ها بیشترین سموم پنی سیلیوم مطالعه شده در علوفه های 

 ۴۷ از  درصد   ۱۹ در   C رکوفورتین  هلند  کشور  در  می باشند.  سیلوشده 

نمونه سیالژ ذرت و گراس و ۷ درصد از ۲۹ نمونه محصوالت جانبی سیلو 

شد.  شناسایی  کیلوگرم  بر  میکروگرم   ۷۸۰ غلظت  میانگین  با  شده 

مایکوفنولیک اسید به ترتیب در ۱۳ و ۱۰ درصد نمونه های این دسته از 

شناسایی  کیلوگرم   بر  گرم  میلی   ۰/۵۲ غلظت  میانگین  با  های  خوراک 

بر  اسید  مایکوفنولیک  میکروگرم   ۷۶۰۰ تا  اخیر  مطالعه  یک  در  شد. 

کیلوگرم در کل ۳ نمونه سیالژ گراس گرفته شده از نواحی با کپک های 

دیگر  شد.  شناسایی  سیلو  مخزن  مختلف  های  بخش  از  مشاهده  قابل 

شده اند  سازی  جدا  شده  سیلو  علوفه های  از  که  سیلیوم  پنی  سموم 

عکس

شامل پاتولین، اندراستین  A، سیترئوایزوکومارین، اگروکالوین، فستوکالوین 

و مارک فورتین. عالئمی نظیر اختالالت تولید مثلی، ورم پستان و فقدان اشتها 

گرم  میلی   ۱/۵ تا   ۰/۲ حاوی  سیالژهای  با  شده  تغذیه  گاو  های  گله  در 

رکوفورتین C بر کیلوگرم در شمال آلمان مشخص شده است. همچنین اثرات 

فلجی در گاوهای تغذیه شده با ۴ تا ۸ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم 

گزارش شده است. به هر حال هیچ عالئم کلینیکی مسمومیت در گوسفندان 

تغذیه شده با ۲۵ میلی گرم رکوفورتین C بر کیلوگرم به مدت ۱۸ روز مشاهده 

نشد و پیشنهاد شد که گوسفند نسبت به گاو در برابر رکوفورتین C مقاوم تر 

است. مایکو فنولیک اسید یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی می باشد 

زیرا آن پاسخ تکثیر لنفوسیت هایB  وT را بلوکه کرده و تشکیل آنتی بادی و 

تولید سلول هایT کشنده را مهار می کند. داده های پژوهشی روی اثرات 

مایکوفنولیک اسید در گاو بسیار کم است. به هر حال گزارش شده است که 

تغذیه ۱۰ تا ۳۰۰ میلی گرم مایکو فنولیک اسید به گوسفند به مدت ۴۴ روز 

هیچ تأثیری ندارد.



���رت �� ����ار  *
اهمیت  از  که  هاست  مدت  دامپزشکان،  و  تغذیه  متخصصان  دامداران، 

گاهی  نشخوار کردن به عنوان نشانگری برای ارزیابی سالمت و عملکرد گاو آ

یافته اند. به طور سنتی، مشاهده بصری فعالیت نشخوار، تنها گزینه در 

دسترس برای ارزیابی سالمت شکمبه بود. برای مثال، مشاهده ۶۰ درصد 

گله یا باالتر در حال نشخوار در هر زمانی، نشانه  سالمت  عملکرد شکمبه در 

تنها  و  است  گیر  وقت  روش  این  حال،  این  با  شود.  می  گرفته  نظر  در  گله 

امکان ارزیابی در سطح گله را ارائه می دهد در حالی که داده های نشخوار  

تک تک دام ها، به تولید کنندگان کمک می کند دام هایی که نیاز به توجه 

دارند، شناسایی شوند. به عالوه، این روش بین مشاهده کنندگان و زمانی از 

روز که عمل ارزیابی انجام می شود، دارای تفاوت هایی است. نشخوار، تحت 

تأثیر مدیریت روزانه در دامداری مانند خوراک دهی و زمان تغذیه در شبانه 

روز (یعنی روز در برابر شب) قرار دارد. مشاهدۀ بصری گاوها برای ارزیابی 

فعالیت نشخوار می تواند برآورد خوب آسایش و راحتی گاو در سطح گله 

از نشخوار تک تک   ارائه دقیقی  باشد، ولی این روش ممکن است نتواند 

گاوها را فراهم نماید. در حال حاضر، چندین شرکت سیستم های نظارتی 

نشخوار را تولید کرده اند که به طور تجاری در دسترس می باشند.

  در ابزارهای نظارت بر فعالیت مانند تگ های 
ً
این حسگرهای نشخوار معموال

گوش یا گردنبدهایی که برای کمک به مدیریت تولیدمثل در گاوداری مورد 

 در ایاالت 
ً
استفاده قرار می گیرند، ادغام شده اند. سیستم هایی که معموال

متحده استفاده می شوند، یا از شتاب سنج برای اندازه گیری تغییرات کوچک 

در وضعیت دام و جابه جایی برای تعیین زمان نشخوار بهره می برند یا از 

سیستم های صوتی که رفتار جویدن را ضبط می کند، استفاده می کنند. 

برخی سیستم های نظارت بر نشخوار نیز، از یک بلوس قرار داده شده در 

شکمبه دام یا یک حسگر فشار قرار گرفته روی پوزبند بهره می برند. بسیاری 

از رفتار نشخوار کردن  از سیستم های موجود، قادر به تمایز رفتار خوردن 

هستند و عالوه بر زمان نشخوار، برخی زمان خوردن را نیز گزارش می کنند. 

صرف نظر از اینکه حسگر، کجای دام قرار  می گیرد یا سیستم پرورش در 

دامداری چگونه است (فری استال، تای استال و َچرا)، نشان داده شده که 

مطالعات  هستند.  مؤثر  کردن،  نشخوار  رفتار  بر  نظارت  در  ها  تگ  این 
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شکل ۱. متوسط زمان نشخوار برای گاوهای اواسط شیردهی (۹۰ تا ۲۲۰ روز شیردهی در تاریخ 

آزمایش ۳۰ آپریل). بر اساس تاریخ آزمایش ۳۰ آپریل، گاوها به گروه پر تولید (۵۴/۳ کیلوگرم، 

روز   ۱۶۲ کیلوگرم،   ۴۴) تولید  متوسط  راس)،   ۱۹ نشخوار،  دقیقه   ۵۳۴ شیردهی،  روز   ۱۵۳

روز شیردهی، ۵۱۷  (۳۲/۱ کیلوگرم، ۱۵۹  شیردهی، ۵۲۹ دقیقه نشخوار، ۱۸ راس) و کم تولید 

دقیقه نشخوار، ۸ راس) تقسیم شدند.

زمان  دهنده  نشان  نقطه،  هر  است.  متغیر  گله  یک  درون  روزانه  نشخوار  زمان  الف.   ۲ شکل 

نشخوار هر گاو به طور انفرادی است. میانگین، ۵۱۳ دقیقه در روز است. 

شکل ۲ ب. زمان نشخوار روزانه درون یک گله متغیر است. هر نقطه، نشان دهنده زمان نشخوار 

هر گاو به طور انفرادی است. میانیگین، ۴۷۰ دقیقه در روز است. 
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تحقیقی متعدد و مستقل، صحت و دقت سیستم های اصلی موجود در 

بازار را اعتبارسنجی کرده اند و دانشگاه ها به طور روز افزون از این فن آوری ها 

به عنوان ابزاری برای اندازه گیری زمان نشخوار کردن در مطالعات تحقیقی 

خود استفاده می کنند. 



                ��ر�ــــــ�د��ی ���� �� آوری *
���رت �� ��ــــــــ��ار

                        زا�ــــــــ� و �ـــــــــ���  �ــــــــ�و
 *   در دوره ا���ــــــــ�ل 

با افزایش فراهمی سیستم های تجاری نظارت بر نشخوار در سال های 

دامنه  و  نشخوار  بین  ارتباط  که  تحقیقاتی  در  متناظری  افزایش  اخیر، 

مورد  را  مدیریت  و  تغذیه  محیطی،  عوامل  سالمتی،  شرایط  از  وسیعی 

بررسی قرار می دهند، به وجود آمده است. بخش عمده این تحقیقات، 

و  عملکرد  در  تغییرات  نشانگر  عنوان  به  نشخوار  از  استفاده  بر  متمرکز 

گله،  میان  در  انفرادی  طور  به  دام  هر  و  گله  هر  هستند.  دام  آسایش 

الگوی نشخوار خود را بر اساس عواملی مانند جیره، مرحله تولید و سایر 

 اشاره شد، دارد. اگر گاوها در دامداری (شکل ۱)، به طور 
ً
عواملی که قبال

متوسط روزانه ۵۱۳ دقیقه را صرف نشخوار کنند در حالی که در دامداری 

کنند،  می  نشخوار  روز  در  دقیقه   ۴۷۰ متوسط  طور  به  گاوها   (۲ (شکل 

نباید گمان شود که گاوها در دامداری (شکل ۱) سالم تر هستند یا تحت 

می یابند  پرورش   (۲ (شکل  دامداری  در  گاوها  به  نسبت  بهتری  شرایط 

(شکل های ۲الف و ۲ب). به طور مشابه، اگر گاو شماره ۲۳۴۰ در دامداری 

شماره  گاو  و  کند  نشخوار  روز  در  دقیقه   ۶۰۰ متوسط  طور  به   (۱ (شکل 

۲۴۵۰ در همان دامداری به طور متوسط ۴۷۵ دقیقه نشخوار کند، نباید 

فرض شود که گاو ۲۳۴۰، نسبت به گاو ۲۴۵۰، سالم تر است. مقایسات 

وقتی  خصوص  به  شود  انجام  ها  دامداری  میان  نباید  نشخوار  فعالیت 

حسگرهای مختلفی در هر کدام مورد استفاده قرار می گیرند. مقایسات 

فعالیت نشخوار بین گاوهای یک نژاد و همسن در یک گله باید تنها بین 

طور  به  را  دام  یک  وقتی  شود.  انجام  مشابه  تولید  مرحله  با  هایی  دام 

الگوی  با  را  گله  یک  وقتی  یا  خودش  پایۀ  نشخوار  الگوی  با  انفرادی 

نشخوار پایه همان گله مقایسه می کنیم، فعالیت نشخوار  اهمیت دارد.

 به صورت دوره ای از ۳ هفته قبل تا 
ً
دوره انتقال یک گاو شیری، که غالبا

۳ هفته بعد از زایش تعریف می شود، یک زمان چالش زا برای سالمت  و 

عملکرد گاو شیری است. بیماری های متابولیکی و تولیدمثلی مرتبط با 

دوره انتقال، شامل جابه جایی شیردان، کتوز و جفت ماندگی، دالیل رایج 

کشاورزی  سازمان  داده های  هستند.  گله  از  گاوها  زودهنگام  حذف 

ایاالت متحده نشان داده است که تقریبا ۲۰ درصد گاوهای شیری طی ۵۰ 

روز اول شیردهی، از گله حذف می شوند. 

بر  نظارت  سیستم های  داده های  از  استفاده  متعدد،  پژوهش های 

گاوها  سالمت  وضعیت  بررسی  برای  ابزاری  عنوان  به  را  نشخوار  فعالیت 

از  گیری  پیش  و  زودهنگام  تشخیص  هدف  با  زایمان،  حوش   و  حول 

این   اند.  داده  قرار  ارزیابی  مورد  انتقال،  دوره  گاو  سالمت  مشکالت 

پژوهش ها، به طور پیوسته نشان داده اند که زمان نشخوار، طی دوره 

مشکل دچار  آن  از  بعد  یا  زایش  طی  که  گاوهایی  برای  زایش  از  قبل 

می شوند (مرده زایی، جفت ماندگی، جابه جایی شیردان، کتوز، متریت)، 

در مقایسه با گاوهایی که این بیماری ها را در این زمان تجربه نمی کنند، 

پایین تر بود. به طور مثال، یک مطالعه نشان داد،گاوهایی که بالفاصله 

از  قبل  روز   ۱۲ از  نشخوار  زمان  داشتند،  شیردان  جایی  جابه  زایش،  از  بعد 

زایش  از  بعد  بیماری  مشکالت  دچار  که  گاوهایی  با  مقایسه  در  زایش 

نشدند، شروع به کاهش کرد. مشاهدات یک مطالعه موردی انجام شده 

داده های  که  است  این  کننده  بیان  پنسیلوانیا،  در  دامداری  یک  در 

به  بالقوه  طور  به  تواند  می  زایش  از  قبل  دوره  طی  نشخوار  و  فعالیت 

ممکن  که  گاوهایی  تشخیص  در  دامداران  به  کمک  برای  ابزاری  عنوان 

یا  باشند  زایش  حوش  و  حول  در  بیماری ها  باالتر  خطر  معرض  در  است 

این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  دارند،  را  گله  هنگام  زود  حذف  احتمال 

راهکارهای  بهترین  می دهد  فرصت  دامداران  به  هنگام،  زود  هشدار 

مدیریتی را برای این حیوانات در معرض خطر، به کار گیرند، به آنها اجازه 

را بهتر مدیریت کنند و بنابراین، خطر  می دهد چالش های دوره انتقال 

توسعه بیماری یا حذف زود هنگام این دام ها کاهش می یابد. هرچند 

مشکالت  با  زایش،  از  قبل  گاوهای  در  تر  پایین  نشخوار  زمان  متوسط 

یک  گاوها  همه   
ً
تقریبا است،  بوده  مرتبط  زایش،  از  بعد  بالقوه  بیماری 

افت شدید در زمان نشخوار را بالفاصله قبل از زایش تجربه می کنند. این 

کاهش  با  و  شده  آغاز  زایش  از  قبل  ساعت   ۶ حدود   
ً
معموال شدید  افت 

افت   این  است.  همراه  خشک،  ماده  مصرف  کاهش  و  خوردن  غذا  زمان 

قابل توجه در زمان نشخوار می تواند نشانه زایش باشد. 
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و   است  نسبی  رطوبت  و  هوا  دمای  از  ترکیبی   ،(THI) رطوبت  دما  شاخص 

شاخصی برای ارائه بهتر احساس شرایط محیطی توسط گاو یا سایر دام ها

 THI .می باشد. برای تعیین تنش گرمایی  از این شاخص  استفاده می شود

 به عنوان مقدار آستانه برای تنش گرمایی خفیف در گاوهای 
ً
برابر ۶۸ معموال

شیری، مورد پذیرش قرار گرفته است. در مطالعه ای قدیمی تر، محققان بیان 

کردند که زمان نشخوار روزانه تا شش دقیقه در روز به ازای هر واحد افزایش 

THI باالی ۶۰ برای گاوهای هلشتاین پرتولید نگه داری شده در بهاربند تای 

استال کاهش می یابد. یک مطالعه در آلمان نیز نشان داد که  زمان نشخوار در 

 THI گاوهای نگه داری شده در بهاربند فری استال دارای تهویه طبیعی، وقتی

فراتر از ۵۲ می رود، شروع به کاهش می کند. این پژوهش ها نشان می 

تنش   ،۶۸ حدود   THI به  رسیدن  از  پیش  توانند   می  گاوها   که  دهند 

گرمایی را تجربه کنند. گاو های با تولید باالتر در اواخر شیردهی و گاوهای 

باال نسبت به سایر گاوها حساس تر هستند. سایر    THI برابر  تر، در  بالغ 

نشان داده شده است که در زمان نزدیک  فحلی، مدت زمان  نشخوار روزانه یک 

گاو از سطح پایه کمتر می شود. مدت زمان نشخوار، روز قبل از فحلی شروع به 

کاهش می کند و در روز فحلی به حداقل  میزان خود می رسد. در روز قبل از 

فحلی و روز فحلی، گاوها بیش از یک ساعت، کمتر در روز در مقایسه با سطح 

نشخوار پایه، به نشخوار می پردازند. در روز بعد از فحلی، نشخوار به سطح پایه 

برمی گردد. وقتی داده های نشخوار در کنار داده های فعالیت قرار می گیرد، 

کاهش در زمان نشخوار بهتر می تواند برای کمک به تشخیص بهتر زمان بهینۀ 

تلقیح مورد استفاده قرار گیرد. 
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 نشانه یک مشکل سالمت 
ً
عملکرد مناسب شکمبه، کلیدی برای سالمت  و تولید گاوهای شیری است زیرا تغییرات تدریجی یا ناگهانی در نشخوار، احتماال

است. فن آوری های نظارت برنشخوار و تحقیقاتی که بر کاربردهای داخل مزرعه ای تمرکز دارد، طی چند سال اخیر به سرعت رشد  یافته است. در حال 

حاضر، تغییر در الگوی نشخوار نمی تواند برای تشخیص یک بیماری خاص استفاده شود ولی می تواند به عنوان یک شاخص کلی تغییر در وضعیت 

سالمت یا آسایش باشد. مهم است به یاد داشته باشیم که صرف نظر از کیفیت این فن آوری یا سایر ابزارهای موجود، این ابزار تنها ابزاری است که به 

تصمیم گیری در سطح دامداری کمک می کند و به آن نباید به عنوان ابزاری که می تواند به طور کامل جایگزین دانش و مهارت دامداران، متخصصان 

تغذیه و دامپزشکان شود، نگاه کرد. 

نتیــــجه گیــــری

 
ً
روش های مدیریتی نظیر نوع جایگاه، جیره و دسترسی به آب نیز احتماال

روی  شدت تنش وارد شده  به گاوها مؤثر است. دسترسی به داده های 

حاصل از فن آوری نظارت بر نشخوار در دامداری ها به تولیدکنندگان کمک 

می کند تنش گرمایی را در سطح گله تشخیص دهند و تغییرات مدیریتی را 

قبل از تحت تأثیر قرار گرفتن تولید شیر یا تولید مثل اعمال کنند. 
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تدوین و ترجمه: دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان  

مقدمه 
 Weiss and) تاکنون افزایش تولید در گاوهای شیری به صورت یک روند بدون وقفه ادامه داشته و حتی دورنمای این روند نیز امید بخش می باشد

Gonzalo, ۲۰۰۶). از طرفی به دلیل تأثیر منفی متغیرهای محیطی ، مدیریتی، تغذیه ای و بهداشتی بیشتر گاوهای شیری بویژه گاوهای پرتولید دچار 

عوارض متابولیکی و افت تولید شده و به ظرفیت های ژنتیکی پیش بینی شده خود نمی رسند. این تأثیرات به خصوص در دوره انتقال گاوها بسیار 

چشم گیر و قابل توجه و در عین حال پیچیده می باشد (Nardone et al., ۲۰۱۰). به منظور کاهش اثرات سوء یاد شده بر تولید گاوهای شیری تحقیقات 

گسترده ای انجام شده و همچنان در دست اجرا می باشد (Mishra et al., ۲۰۱۸). البته در این بین راه حل های متعددی نیز ارائه گردیده که شاید برخی از 

آنها با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و نحوه پرورش و تغذیه گاوشیری در ایران چندان مناسب و عملی نباشد. در راستای بهره مندی بیشتر گاوها از 

خوراک های متعادل و بدون کمبود، تنظیم احتیاجات گاوهای شیری پرتولید تا حد امکان مطابق با جداول احتیاجات پیش بینی شده برای آنها بسیار 

موثر بوده و زمینه را برای برخورداری بهتر آنها از جیره های مناسب هموار می نماید (Weiss and Gonzalo ;۲۰۰۱ ,NRC, ۲۰۰۶). باید توجه داشت بسیاری 

از مواد و منابع خوراکی گاوهای شیری بدلیل مجاورت مستقیم با آفتاب و گرما و سرما و رطوبت و به طور کلی شرایط آب و هوایی نامناسب دچار افت 

کیفیت شده و از محتوای کافی و مناسب برخوردار نبوده و این مسئله در خصوص کمبود عناصر ریز مغذی با میزان احتیاجات جزئی شدیدتر بوده و البته 

سوء مدیریت های پرورشی و تغذیه ای نیز بر شدت آن می افزاید (Conte et al., ۲۰۱۸). امروزه بیشتر کارخانجات خوراک دام و صنایع وابسته سعی دارند 

مواد خالص، طبیعی و با حداقل افت کیفی را به شکل مکمل به جیره گاوهای شیری بیفزایند، تا بدینوسیله نقائص و کمبودهای تغذیه ای که عامل 

مهم افت تولید هستند را برطرف نمایند. در این راستا تحقیقات وسیعی در معرفی عناصر، ویتامین ها، آنزیم ها، مواد ریزمغذی و بسیاری از فرآورده های 

بیولوژیک و مفید نظیر پروبیوتیک ها و مخمرها و مکمل های ارگانیک همچنان ادامه دارد. نیاسین از جمله ترکیباتی است که پژوهش های جدید نقش 

حیاتی آن در سالمتی و تولید گاوهای شیری را آشکار کرده است. نیاسین از ویتامین های گروه B و محلول در آب است ولی در بدن قابل ذخیره نبوده و 

باید از طریق منابع خوراکی تازه تأمین شود و چون بدالیل مختلف تأمین مقدار کافی مواد خوراکی به صورت تازه در همه فصول امکان نداشته یا از 

کیفیت مناسب برخوردار نیست، لذا تأمین  نیاسین در  جیره دام ها ضروری می باشد. استفاده از این ماده به صورت مکمل در جیره  گاوهای شیری برای 

جلوگیری از برخی کمبودها و پیشگیری از بروز برخی بیماری ها و عوارض مؤثر بوده و انتظار می رود عملکرد تولیدی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. نیاسین 

انرژی  از جمله سوخت و ساز منابع مختلف  در بدن نقش های مهم و حیاتی دارد و کمبود آن مشکالت زیادی برای حیوان ایجاد خواهد کرد. مواردی 

(کربوئیدرات ها و چربی ها)، سوخت و ساز منابع مختلف پروتئین، تنظیم دمای بدن و همچنین تولید ترکیبات حیاتی در بدن برای مقابله با تنش گرمایی، 

کنترل ذخیره چربی در بدن و به خصوص در کبد برای پیشگیری از بیماری های متابولیکی کتوز و کبد چرب از جمله نقش های حیاتی نیاسین در بدن به 

.(۲۰۱۸ ,.Mishra et al) شمار می آیند
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اختالف هایی در متابولیسم اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید برای بیوسنتز 

 مکمل نیکوتین آمید به سرعت در شکمبه به اسید 
ً
NAD وجود دارد. ظاهرا

با سرعت ۱۴ میکرومول در دقیقه  این تبدیل  نیکوتنیک تبدیل می شود. 

معادل با ۳/۵ میکروگرم نیکوتین آمید در ۱۰۰ میلی لیتر محتویات شکمبه 

نیکوتین آمید  که  می دارد  بیان  گزارشات  برخی  نتایج  البته  می شود.  انجام 

می شود  جذب  شکمبه  از  بیشتری  سرعت  با  نیکوتنیک  اسید  به  نسبت 

(Erickson et al., ۱۹۹۰). به طور معمول جذب مستقیم از شکمبه محدود 

است، زیرا فقط بخش کوچکی از ویتامین (حدود۳ تا ۷ درصد) در بخش آزاد 

نظر به  است.  میکروب ها  پیکره  درون  آن  اکثر  و  دارد  وجود  شکمبه  مایع 

می رسد که جذب از روده کوچک مسیر اصلی است که نیاسین را در دسترس 

میزبان قرار می دهد. گر چه به نظر می رسد مقدار مصرف نیاسین در مقدار و 

نحوه جذب آن تأثیر داشته باشد. در حال حاضر هر دو منبع نیاسین در جیره 

از  آنها  اگر چه در مورد اختالف جذب  بازار وجود دارد.  نشخوارکنندگان در 

 .(۲۰۱۸ ,.Mishra et al) شکمبه و اثر آن بر تخمیر اطالعات کافی وجود ندارد

تا ۱۲ گرم مکمل نیاسین در روز، حداقل به طور موقت انتظار با مصرف ۶ 

می رود که ویتامین در بخش آزاد مایع شکمبه افزایش یابد. نحوه ساخت 

نیاسین در شکمبه گوسفند و اسید نیکوتنیک در شکمبه گاو تا حدودی 

مشخص شده است. همچنین اشاره شده که ساخت نیاسین در بدن تحت 

کنترل متابولیسمی است.

به عبارت دیگر، زمانی که نیاسین در جیره مقدار کمتری تأمین شود، مقدار 

 ۲۰۱۰ ,.Zimbelman et al)بیشتری از آن در بدن ساخته می شود و بر عکس

پروتئین  ساخت  نیاسین  آزمایشگاهی  پژوهش های  از  برخی  در  و ۲۰۱۳). 

میکروبی و شمار پروتوزوآها را افزایش داده است. تمامی مژکداران برای 

رشد و تکثیر به نیاسین احتیاج دارند. اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید هر 

دو بر اکثر میکروب ها مؤثر هستند. اسید نیکوتنیک می تواند در افزایش 

 
ً

تعداد پروتوزوآها مؤثرتر باشد. افزایش تعداد پروتوزوآها، بخصوص گونه

انتودنیوم Entodinium می تواند منجر به افزایش شمار باکتری ها شود 

زیرا این گونه در تنظیم pH محیط شکمبه هنگام مصرف نشاسته نقش 

افزایش  به  منجر  می تواند  نیز  میکروبی  جمعیت  افزایش  می کند.  بازی 

جریان پروتئین میکروبی و افزایش تأمین اسید آمینه روده ای برای حیوان 

شود. این موضوع می تواند افزایش تولید و افزایش میزان پروتئین شیر را 

هنگام مصرف نیاسین به عنوان مکمل برای گاوها در برخی از مطالعات 

توجیه کند. جیره های حاوی مکمل نیاسین در گاوهای شیری پر تولید منجر 

در کتون ها  و   (NEFA) استری  غیر  چرب  اسیدهای  میزان  کاهش  به 

پالسمای خون، افزایش ساخت پروتئین میکروبی، افزایش جمعیت پروتوزوآ 

می شود  شیردهی  اوایل  در  شیر  پروتئین  درصد  افزایش  و  شکمبه  در 

.(۲۰۰۹ ,.Niehoff et al ;۱۹۹۰ ,.Erickson et al)

***
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����ـــــــــــــــ����� ���ــــــــــــــــــ� از آن
عالیم  نشدن  مشاهده  که  می دهد  نشان  متعدد  پژوهش ها  نتایج 

ساخت  به  مربوط  شیری  گاو  بدن  در  نیاسین  ویتامین  کمبود  بالینی 

مقادیر حداقلی از آن توسط میکروارگانیسم های شکمبه است. در عین 

شیری  گاوهای  در  نیاسین  میزان  دریافت  افزایش  که  فرض  این  حال 

و  نبوده  مردود  می گردد،  شیر  کیفی  و  کمی  عملکرد  بهبود  به  منجر 

 .(۲۰۱۸  ,.Mishra et al) است  گردیده  تأیید  متعدد  تحقیقات  توسط 

و  آمینه  اسیدهای  سنتز  برای  و  انرژی  تولید  مسیرهای  اکثر  در  نیاسین 

 ;۱۹۹۴  ,.Campbell et al) دارد  دخالت  شیر  در  موجود  چرب  اسیدهای 

Nelson et al., ۲۰۰۸). به دلیل نقش نیاسین در مسیرهای متابولیکی

و  کتوز  بیماری هاي  عوارض  رفع  در  غیرمستقیم  به طور  انرژی   تولید 

سندرم کبد چرب نیز مؤثر مي باشد. بسیاری از اختالالت متابولیکی پس 

از زایمان به دوره قبل از زایمان ربط داشته و وقوع آنها با نوع جیره های 

مصرفی قبل از زایمان مرتبط است. افزایش انرژی جیره در قبل از زایمان 

کاهش  با  جیره  پروتئین  افزایش  و  شیردان  جابجایی  وقوع  کاهش  با 

جفت ماندگی و کتوز مرتبط است(Overton and Waldron, ۲۰۰۴). در 

در  عظیمی  متابولیکی  سازگاری  شیری  گاوهای  بدن  انتقال،  دوره 

از  پشتیبانی  برای  معدنی  مواد  و  چرب  اسیدهای  گلوکز،  متابولیسم 

شیردهی و جلوگیری از اختالالت متابولیکی انجام می دهند. یکی از راه های 

سازهای  پیش  همراه  به  نیاسین  مکمل  از  استفاده  کتوز  از  پیشگیری 

Whee-) گلوکوژنیک مانند پروپیلین گلیکول و پروپیونات کلسیم است

lock et al., ۲۰۱۰). همچنین مکمل نیاسین از غلظت اسیدهای چرب غیر 

استری (NEFA) و اجسام کتونی در خون گاوهای با عالیم کتوز بالینی و 

واقع  در   .(۲۰۰۴  ,Overton and Waldron) می کاهد  بالینی  تحت 

نیاسین از تجزیه و انتقال بافت چربی با سرعت باال جلوگیری و از جذب 

کبدی اسیدهای چرب و وقوع کبد چرب ممانعت می کند. نشان داده شده 

که نیاسین یك ماده آنتی لیپولیتیک (Antilipolytic) یا ضد تجزیه چربی 

بوده، ازاتصال گیرنده ها به G-پروتئین ها جلوگیری و از تراکم  AMP  حلقوی 

در یاخته چربی کاسته و مانع لیپولیز می شود (Mishra et al., ۲۰۱۸). به طور 

حالی که  در  می دهد،  افزایش  را  لیپولیز  نفرین  اپی  هورمون  معکوس 

جلوگیری لیپولیز  برای  نفرین  اپی  توسط  آمده  عمل  به  ازتحریک  نیاسین 

از آنجا که همواره مقادیری نیاسین توسط   .(۲۰۱۸ ,.Conte et al) می کند

در  نیاسین  کمبود  احتمال  می شود،  ساخته  شکمبه  میکروبی  پروتئین 

بالغ  گاوهای  در  نیاسین  کمبود  نیز  حال  به  تا  و  ندارد  وجود  بالغ  گاوهای 

اختالالت  به  مربوط  نیاسین  کمبود  عالیم  بیشتر  است.  نشده  گزارش 

متابولیسمی از جمله کتوز و سندرم کبد چرب است که به طور مستقیم یا غیر 

مستقیم متابولیت های خون،  ترکیبات شیر  و کمیت تولید حیوان را تحت 

تأثیر قرار می دهند. از این رو پاسخ به افزودن مکمل نیاسین به جیره گاوها 

به ویژه گاوهای شیری پرتولید همواره مشاهده شده و در تحقیقات متعدد 

نیز گزارش شده است (Mishra et al., ۲۰۱۸). به دلیل عدم توسعه شکمبه 

در سنین پائین، نیاسین در جیره گوساله قبل از سن شیرگیری نیز مورد نیاز 

است. تغذیه گوساله ها با شیر خشک یا شیری که از نظر نیاسین کمبود 

داشته باشد، منجر به بروز عالیم اسهال و تشدید آن در عرض ۴۸ ساعت

می شود. این عالیم بالفاصله بعد از تجویز نیاسین خوراکی یا تزریقی برطرف 

شده و بهبودی حاصل می شود (NRC, ۲۰۰۱). از آنجا که سطوح باالی اکثر 

ویتامین های خانواده B برای حیوانات قابل تحمل بوده و مازاد آن نیز در بدن 

جمله  از  ویتامین ها  این  با  مسمومیت  عالیم  لذا  می گردد،  دفع  یا  تبدیل 

نیاسین در حیوانات اهلی گزارش نشده یا بسیار معدود می باشد. سطح 

 Weiss ;۲۰۰۱ ,NRC) سمی نیاسین تا ۱۰۰ برابر مقدار نیاز گزارش شده است

and Gonzalo, ۲۰۰۶). برخی عالیم کمبود نیاسین در گاو و حیوانات اهلی 

شامل گیجی، خستگی، کم اشتهایی، اسهال، خشکی پوست بدن و تورم 

متابولیکی اختالالت  و  تولید  کیفی  و  کمی  کاهش  هضمه،   سوء  زبان،  

می باشد. پالگرا کمبود نیاسین پیشرفته است که به وسیله پوسته پوسته 

شدن سطح پوست، زخم دهان، گیجي و عدم تعادل و اسهال تشخیص 

.(۱۹۹۴ ,.Campbell et al) داده می شود
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اختالف هایی در متابولیسم اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید برای بیوسنتز 

 مکمل نیکوتین آمید به سرعت در شکمبه به اسید 
ً
NAD وجود دارد. ظاهرا

با سرعت ۱۴ میکرومول در دقیقه  این تبدیل  نیکوتنیک تبدیل می شود. 

معادل با ۳/۵ میکروگرم نیکوتین آمید در ۱۰۰ میلی لیتر محتویات شکمبه 

نیکوتین آمید  که  می دارد  بیان  گزارشات  برخی  نتایج  البته  می شود.  انجام 

می شود  جذب  شکمبه  از  بیشتری  سرعت  با  نیکوتنیک  اسید  به  نسبت 

(Erickson et al., ۱۹۹۰). به طور معمول جذب مستقیم از شکمبه محدود 

است، زیرا فقط بخش کوچکی از ویتامین (حدود۳ تا ۷ درصد) در بخش آزاد 

نظر به  است.  میکروب ها  پیکره  درون  آن  اکثر  و  دارد  وجود  شکمبه  مایع 

می رسد که جذب از روده کوچک مسیر اصلی است که نیاسین را در دسترس 

میزبان قرار می دهد. گر چه به نظر می رسد مقدار مصرف نیاسین در مقدار و 

نحوه جذب آن تأثیر داشته باشد. در حال حاضر هر دو منبع نیاسین در جیره 

از  آنها  اگر چه در مورد اختالف جذب  بازار وجود دارد.  نشخوارکنندگان در 

 .(۲۰۱۸ ,.Mishra et al) شکمبه و اثر آن بر تخمیر اطالعات کافی وجود ندارد

تا ۱۲ گرم مکمل نیاسین در روز، حداقل به طور موقت انتظار با مصرف ۶ 

می رود که ویتامین در بخش آزاد مایع شکمبه افزایش یابد. نحوه ساخت 

نیاسین در شکمبه گوسفند و اسید نیکوتنیک در شکمبه گاو تا حدودی 

مشخص شده است. همچنین اشاره شده که ساخت نیاسین در بدن تحت 

کنترل متابولیسمی است.

به عبارت دیگر، زمانی که نیاسین در جیره مقدار کمتری تأمین شود، مقدار 

 ۲۰۱۰ ,.Zimbelman et al)بیشتری از آن در بدن ساخته می شود و بر عکس

پروتئین  ساخت  نیاسین  آزمایشگاهی  پژوهش های  از  برخی  در  و ۲۰۱۳). 

میکروبی و شمار پروتوزوآها را افزایش داده است. تمامی مژکداران برای 

رشد و تکثیر به نیاسین احتیاج دارند. اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید هر 

دو بر اکثر میکروب ها مؤثر هستند. اسید نیکوتنیک می تواند در افزایش 

 
ً

تعداد پروتوزوآها مؤثرتر باشد. افزایش تعداد پروتوزوآها، بخصوص گونه

انتودنیوم Entodinium می تواند منجر به افزایش شمار باکتری ها شود 

زیرا این گونه در تنظیم pH محیط شکمبه هنگام مصرف نشاسته نقش 

افزایش  به  منجر  می تواند  نیز  میکروبی  جمعیت  افزایش  می کند.  بازی 

جریان پروتئین میکروبی و افزایش تأمین اسید آمینه روده ای برای حیوان 

شود. این موضوع می تواند افزایش تولید و افزایش میزان پروتئین شیر را 

هنگام مصرف نیاسین به عنوان مکمل برای گاوها در برخی از مطالعات 

توجیه کند. جیره های حاوی مکمل نیاسین در گاوهای شیری پر تولید منجر 

در کتون ها  و   (NEFA) استری  غیر  چرب  اسیدهای  میزان  کاهش  به 

پالسمای خون، افزایش ساخت پروتئین میکروبی، افزایش جمعیت پروتوزوآ 

می شود  شیردهی  اوایل  در  شیر  پروتئین  درصد  افزایش  و  شکمبه  در 

.(۲۰۰۹ ,.Niehoff et al ;۱۹۹۰ ,.Erickson et al)



                 ����ــــــــ� ����ـــــــ�� �� ����ـــــــ� *
و �ــــــ���� �ـــــــ�� 

17Journal of Animal Science

          �ـ�ورت ا����ده از ����ـ�� *
������ ��ه  

                 ����ــــــــــ�� و ���ــــــــــــ�� آن �ــــــ� *
 ���ــــــــ�ل ��ــــــــ� �����ــــــــ�  

به طور خالصه در توضیح چگونگی تاثیر نیاسین بر افزایش تولید شیر، با 

توجه به نتایج گزارشات تحقیقی موجود می توان بیان داشت که مکمل 

سازی جیره ای نیاسین از یک سو باعث تحریک جمعیت میکروبی شکمبه و 

افزایش پروتئین میکروبی شده و از سوی دیگر عملکرد کنترلی نیاسین در 

تنظیم سوخت و ساز منابع چربی و انرژی بدن با مشارکت افزایش پروتئین 

میکروبی شکمبه با هم تأثیر مفیدی بر حفظ سطح تولید شیر و افزایش آن 

افزایش  باعث  نیاسین  چگونه  که  می دهد  توضیح  مکانیسم  این  دارند. 

تولید شیر می شود (Schwab et al., ۲۰۰۵). همچنین دلیل عدم افزایش 

تولید شیر با مصرف نیاسین ممکن است به این دلیل باشد که گاوها در 

زمان آزمایش و در هنگام تغذیه با نیاسین در میزان کمتری از تعادل منفی 

 .(۲۰۰۹  ,.Niehoff et al) ندهند  نیاسین  تأثیر  به  پاسخی  و  نباشند  انرژی 

همچنین، می توان آن را به شرایط محیطی در زمان آزمایش نسبت داد زیرا 

عامل محیطی تأثیر زیادی در دام های تحت تنش دارد. تعادل منفی انرژی 

که در ۲ هفته اول پس از زایمان اتفاق می افتد که زمانی حساس برای بروز 

بیماری های متابولیک مانند کتوز و کبد چرب است. گاوهای دارای عوارض 

می شوند. نیاسین با اثر کاهش تجزیه  شیر  تولید  کاهش  دچار  شده  یاد 

چربی در بدن باعث کاهش غلظت اسیدهای چرب غیر استری (NEFA) و 

پیشگیری از بروز کبد چرب می شود (Overton and Waldron, ۲۰۰۴). نتایج 

تعدادی از آزمایش ها نشان می دهد که استفاده از مکمل نیاسین باعث 

 .(۲۰۰۵ ,.Schwab et al) افزایش درصد چربی و عملکرد چربی شیر می شود

در توضیح این مطلب بیان شده که نیاسین باعث افزایش جمعیت میکروبی 

 باعث 
َ
تجزیه کننده الیاف و در نتیجه افزایش هضم آن در شکمبه و نهایتا

افزایش تولید استات برای ساخت چربی شیر می شود. مکانیسم تأثیر نیاسین 

بر پروتئین شیر مشخص نشده اما برای توضیح  افزایش پروتئین شیر بدنبال 

افزایش  است  ممکن  که  کرد  ارایه  را  توجیه  این  می توان  نیاسین  مصرف 

پروتئین شیر ناشی از افزایش ساخت پروتئین میکروبی در نتیجه تأثیر نیاسین 

.(۲۰۱۸ ,.Mishra et al) باشد

اختالف هایی در متابولیسم اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید برای بیوسنتز 

 مکمل نیکوتین آمید به سرعت در شکمبه به اسید 
ً
NAD وجود دارد. ظاهرا

با سرعت ۱۴ میکرومول در دقیقه  این تبدیل  نیکوتنیک تبدیل می شود. 

معادل با ۳/۵ میکروگرم نیکوتین آمید در ۱۰۰ میلی لیتر محتویات شکمبه 

نیکوتین آمید  که  می دارد  بیان  گزارشات  برخی  نتایج  البته  می شود.  انجام 

می شود  جذب  شکمبه  از  بیشتری  سرعت  با  نیکوتنیک  اسید  به  نسبت 

(Erickson et al., ۱۹۹۰). به طور معمول جذب مستقیم از شکمبه محدود 

است، زیرا فقط بخش کوچکی از ویتامین (حدود۳ تا ۷ درصد) در بخش آزاد 

نظر به  است.  میکروب ها  پیکره  درون  آن  اکثر  و  دارد  وجود  شکمبه  مایع 

می رسد که جذب از روده کوچک مسیر اصلی است که نیاسین را در دسترس 

میزبان قرار می دهد. گر چه به نظر می رسد مقدار مصرف نیاسین در مقدار و 

نحوه جذب آن تأثیر داشته باشد. در حال حاضر هر دو منبع نیاسین در جیره 

از  آنها  اگر چه در مورد اختالف جذب  بازار وجود دارد.  نشخوارکنندگان در 

 .(۲۰۱۸ ,.Mishra et al) شکمبه و اثر آن بر تخمیر اطالعات کافی وجود ندارد

تا ۱۲ گرم مکمل نیاسین در روز، حداقل به طور موقت انتظار با مصرف ۶ 

می رود که ویتامین در بخش آزاد مایع شکمبه افزایش یابد. نحوه ساخت 

نیاسین در شکمبه گوسفند و اسید نیکوتنیک در شکمبه گاو تا حدودی 

مشخص شده است. همچنین اشاره شده که ساخت نیاسین در بدن تحت 

کنترل متابولیسمی است.

به عبارت دیگر، زمانی که نیاسین در جیره مقدار کمتری تأمین شود، مقدار 

 ۲۰۱۰ ,.Zimbelman et al)بیشتری از آن در بدن ساخته می شود و بر عکس

پروتئین  ساخت  نیاسین  آزمایشگاهی  پژوهش های  از  برخی  در  و ۲۰۱۳). 

میکروبی و شمار پروتوزوآها را افزایش داده است. تمامی مژکداران برای 

رشد و تکثیر به نیاسین احتیاج دارند. اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید هر 

دو بر اکثر میکروب ها مؤثر هستند. اسید نیکوتنیک می تواند در افزایش 

 
ً

تعداد پروتوزوآها مؤثرتر باشد. افزایش تعداد پروتوزوآها، بخصوص گونه

انتودنیوم Entodinium می تواند منجر به افزایش شمار باکتری ها شود 

زیرا این گونه در تنظیم pH محیط شکمبه هنگام مصرف نشاسته نقش 

افزایش  به  منجر  می تواند  نیز  میکروبی  جمعیت  افزایش  می کند.  بازی 

جریان پروتئین میکروبی و افزایش تأمین اسید آمینه روده ای برای حیوان 

شود. این موضوع می تواند افزایش تولید و افزایش میزان پروتئین شیر را 

هنگام مصرف نیاسین به عنوان مکمل برای گاوها در برخی از مطالعات 

توجیه کند. جیره های حاوی مکمل نیاسین در گاوهای شیری پر تولید منجر 

در کتون ها  و   (NEFA) استری  غیر  چرب  اسیدهای  میزان  کاهش  به 

پالسمای خون، افزایش ساخت پروتئین میکروبی، افزایش جمعیت پروتوزوآ 

می شود  شیردهی  اوایل  در  شیر  پروتئین  درصد  افزایش  و  شکمبه  در 

.(۲۰۰۹ ,.Niehoff et al ;۱۹۹۰ ,.Erickson et al)

تنش گرمایی یکی از مشکالت اصلی در گاوداری های ایران به خصوص در 

مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. گاوهای شیری به تنش گرمایی 

بسیار حساس هستند. تنش گرمایی نه تنها از راه کاهش تولید وکیفیت شیر، 

بلکه با کاهش باروری و آبستنی بر بهره وری اثر منفی می گذارد. عالوه بر آن، 

سبب بروز مشکالتی در سالمتی گاوهای شیری نیز می گردد. دو منبع تولید 

از افزایش حرارت محیط و  حرارت گاو را تحت تأثیر قرار می دهند که عبارتند 

حرارت حاصل از سوخت و ساز مواد غذایی در بدن دام. زمانی که دمای هوا به 

نیاسین به طور معمول بعنوان یک افزودنی خوراکی با اهدافی چون کنترل 

سوخت و ساز منابع انرژی در بدن، پیشگیری از بیماری های متابولیک مرتبط با 

سوخت و ساز انرژی از جمله کتوز و کبد چرب به ویژه در دوره انتقال و مقابله با 

تنش گرمایی به عنوان یک افزودنی با ارزش در جیره گاوهای شیری پرتولید 

جیره  در  نیاسین  مکمل  از  استفاده  در  مهم  نکته  اما  می شود.  استفاده 

نشخوارکنندگان، محافظت آن در برابر تجزیه میکروبی شکمبه است. نیاسین 

محافظت نشده  تا ۹۵ درصد  در شکمبه تجزیه شده و از بین می رود. استفاده 

از نیاسین محافظت شده باعث می شود مقدار بیشتری از نیاسین در روده 

قابل دسترس باشد، در نتیجه با یک هزینه کمتر قابلیت زیست فراهمی 

مغذی ریز  مواد  بقیه  و  نیاسین  محافظت  برای  یابد.  می  افزایش  نیاسین 

در واکس  یا  موم  ژالتینی،  پوشش های  از  شکمبه  میکروب های  برابر  در 

ترکیب های مختلف استفاده می شود و اصطالحا به آنها مواد پوشش دار یا 

شده  محافظت  شکل  می شود.  گفته   (Encapsulated) شده  کپسوله 

نیاسین در برابر تجزیه میکروبی مقاوم بوده و حدود ۸۸ درصد قابلیت عبور از 

شکمبه را دارا می باشد. به علت پایداری شکل محافظت شده نیاسین در 

هم  که  شده  مصرف  آن  از  کمتری  مقادیر  روده،  در  آن  جذب  و  شکمبه 

برابر    ۸ حدود  تا  بیشتر  فراهمی  زیست  قابلیت  هم  و  است  تر  اقتصادی 

.(۲۰۱۲ ,.Yuan et al)نیاسین محافظت نشده را دارا می باشد

تعادل  بدن  رود،  می  باال  حیوان  بدن  تحمل  سطح  از  بیشتر  ناگهانی  طور 

هموستاتیک خود را از دست داده و موجب کاهش اشتها، افت تولید و 

کاهش عملکرد تولید مثلی شده و حتی مرگ را به همراه خواهد داشت 

   .(۲۰۱۸ ,.Conte et al ;۲۰۱۰ ,.Nardone et al)



18Journal of Animal Science

           ����� ������ �� ����� و ����� *
��� در ��ا�� ��� �����ـــــــــــــ�  

تحقیقی  طی  آریزونا  ایالتی  دانشگاه  در   (۲۰۱۳) همکاران  و   Zimbelman

اثرات تغذیه نیاسین محافظت شده در شکمبه را روی دمای بدن و تولید شیر 

در گاوهای شیری هلشتاین در طول تنش گرمایی تابستان مورد بررسی قرار 

دادند. با توجه به تجزیه نیاسین بدون پوشش در شکمبه، در این مطالعه از 

اثرات این افزودني روی دمای بدن و  نیاسین محافظت شده برای بررسی 

میزان تولید و ترکیب شیر استفاده شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن نیاسین محافظت شده به جیره 

گاوها در طول تنش گرمایی تابستان باعث کاهش دمای داخلی بدن گاوها 

(Core Body Temperature) و افزایش میزان تولید شیر و درصد پروتئین و 

چربی شیر تصحیح شده می شود. در تحقیق Yuan و همکاران (۲۰۱۲)، اثر 

افزودن مکمل محافظت شده نیاسین به مقدار ۶ گرم در روز از نوع نیاشور 

(Niashure) بر تولید و ترکیب شیر گاوهای با تولید بیشتر از  ۴۵ کیلو در روز 

اختالف هایی در متابولیسم اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید برای بیوسنتز 

 مکمل نیکوتین آمید به سرعت در شکمبه به اسید 
ً
NAD وجود دارد. ظاهرا

با سرعت ۱۴ میکرومول در دقیقه  این تبدیل  نیکوتنیک تبدیل می شود. 

معادل با ۳/۵ میکروگرم نیکوتین آمید در ۱۰۰ میلی لیتر محتویات شکمبه 

نیکوتین آمید  که  می دارد  بیان  گزارشات  برخی  نتایج  البته  می شود.  انجام 

می شود  جذب  شکمبه  از  بیشتری  سرعت  با  نیکوتنیک  اسید  به  نسبت 

(Erickson et al., ۱۹۹۰). به طور معمول جذب مستقیم از شکمبه محدود 

است، زیرا فقط بخش کوچکی از ویتامین (حدود۳ تا ۷ درصد) در بخش آزاد 

نظر به  است.  میکروب ها  پیکره  درون  آن  اکثر  و  دارد  وجود  شکمبه  مایع 

می رسد که جذب از روده کوچک مسیر اصلی است که نیاسین را در دسترس 

میزبان قرار می دهد. گر چه به نظر می رسد مقدار مصرف نیاسین در مقدار و 

نحوه جذب آن تأثیر داشته باشد. در حال حاضر هر دو منبع نیاسین در جیره 

از  آنها  اگر چه در مورد اختالف جذب  بازار وجود دارد.  نشخوارکنندگان در 

 .(۲۰۱۸ ,.Mishra et al) شکمبه و اثر آن بر تخمیر اطالعات کافی وجود ندارد

تا ۱۲ گرم مکمل نیاسین در روز، حداقل به طور موقت انتظار با مصرف ۶ 

می رود که ویتامین در بخش آزاد مایع شکمبه افزایش یابد. نحوه ساخت 

نیاسین در شکمبه گوسفند و اسید نیکوتنیک در شکمبه گاو تا حدودی 

مشخص شده است. همچنین اشاره شده که ساخت نیاسین در بدن تحت 

کنترل متابولیسمی است.

به عبارت دیگر، زمانی که نیاسین در جیره مقدار کمتری تأمین شود، مقدار 

 ۲۰۱۰ ,.Zimbelman et al)بیشتری از آن در بدن ساخته می شود و بر عکس

پروتئین  ساخت  نیاسین  آزمایشگاهی  پژوهش های  از  برخی  در  و ۲۰۱۳). 

میکروبی و شمار پروتوزوآها را افزایش داده است. تمامی مژکداران برای 

رشد و تکثیر به نیاسین احتیاج دارند. اسید نیکوتنیک و نیکوتین آمید هر 

دو بر اکثر میکروب ها مؤثر هستند. اسید نیکوتنیک می تواند در افزایش 

 
ً

تعداد پروتوزوآها مؤثرتر باشد. افزایش تعداد پروتوزوآها، بخصوص گونه

انتودنیوم Entodinium می تواند منجر به افزایش شمار باکتری ها شود 

زیرا این گونه در تنظیم pH محیط شکمبه هنگام مصرف نشاسته نقش 

افزایش  به  منجر  می تواند  نیز  میکروبی  جمعیت  افزایش  می کند.  بازی 

جریان پروتئین میکروبی و افزایش تأمین اسید آمینه روده ای برای حیوان 

شود. این موضوع می تواند افزایش تولید و افزایش میزان پروتئین شیر را 

هنگام مصرف نیاسین به عنوان مکمل برای گاوها در برخی از مطالعات 

توجیه کند. جیره های حاوی مکمل نیاسین در گاوهای شیری پر تولید منجر 

در کتون ها  و   (NEFA) استری  غیر  چرب  اسیدهای  میزان  کاهش  به 

پالسمای خون، افزایش ساخت پروتئین میکروبی، افزایش جمعیت پروتوزوآ 

می شود  شیردهی  اوایل  در  شیر  پروتئین  درصد  افزایش  و  شکمبه  در 

.(۲۰۰۹ ,.Niehoff et al ;۱۹۹۰ ,.Erickson et al)

تنش گرمایی یکی از مشکالت اصلی در گاوداری های ایران به خصوص در 

مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. گاوهای شیری به تنش گرمایی 

بسیار حساس هستند. تنش گرمایی نه تنها از راه کاهش تولید وکیفیت شیر، 

بلکه با کاهش باروری و آبستنی بر بهره وری اثر منفی می گذارد. عالوه بر آن، 

سبب بروز مشکالتی در سالمتی گاوهای شیری نیز می گردد. دو منبع تولید 

از افزایش حرارت محیط و  حرارت گاو را تحت تأثیر قرار می دهند که عبارتند 

حرارت حاصل از سوخت و ساز مواد غذایی در بدن دام. زمانی که دمای هوا به 

تعادل  بدن  رود،  می  باال  حیوان  بدن  تحمل  سطح  از  بیشتر  ناگهانی  طور 

هموستاتیک خود را از دست داده و موجب کاهش اشتها، افت تولید و 

کاهش عملکرد تولید مثلی شده و حتی مرگ را به همراه خواهد داشت 

   .(۲۰۱۸ ,.Conte et al ;۲۰۱۰ ,.Nardone et al)

ارزش  افزایش  باعث  تابستان  طول  در  مکمل  این  از  استفاده  شد.  بررسی 

نتایج گردید.  واحد   ۰/۱۳ میزان  به  حقیقی  پروتئین  ناحیه  از  شیر  کیفی 

پژوهش های دیگر گویای این مطلب است که تغذیه با نیاسین محافظت 

شده باعث افزایش غلظت پالسمایی نیاسین، کمک به از دست دادن گرمای 

تبخیری در هنگام حداکثر بار حرارتی، کاهش قابل تشخیص دمای رکتوم و 

واژن، افزایش تولید شیر و بهبود کیفی (درصد چربی، پروتئین و مواد جامد) 

شیر تولیدی در گاوهای شیری قرار گرفته در معرض تنش حرارتی می شود 

(Zimbelman et al., ۲۰۱۰). نیاسین با کاهش اتالف تبخیر از بدن و همچنین 

با کاهش اثرات گرما در سطح سلول به کاهش تنش گرمایی کمک می کند 

(Zimbelman et al., ۲۰۱۳). نیاسین به دلیل نقش فیزیولوژیکی مهمی که 

در تنظیم فیزیکی دمای بدن دارد با گشاد کردن عروق خونی و سطحی بدن 

نقش مهمی در کاهش تنش گرمایی و کاهش تنش غذایی در دام های 

 Cell) سلولی  دهی  پیام  کنترل  و   DNA ترمیم  در  همچنین  دارد.  شیرده 

signaling) نقش دارد (Conte et al., ۲۰۱۸). پژوهش های انجام شده در این 

نوعی  ساخت  افزایش  در  مهمی  نقش  نیاسین  که  می دهد  نشان  زمینه 

پروتئین به نام پروتئین شوک حرارتی (HSP) دارد که در بهبود تنش گرمایی 

بسیار مؤثر است (Zimbelan et al., ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳). این نوع پروتئین ها با جمع 

کردن مجدد سایر پروتئین های موجود در سیتوپالسم که در اثر دمای باال از 

محافظت محیطی  گرمایی  فشار  برابر  در  سلول ها  از  شده اند،  خارج  بدن 

می کنند. هنگامی که دام ها تحت تنش گرمایی مزمن قرار می گیرند، بیان ژن 

نوع خاصی از پروتئین های یاد شده بنام HSP70 تا ۲۰ برابر افزایش می یابد.
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***

نیاسین از ویتامین های گروه B و محلول در آب است که در بدن قابل ذخیره نبوده و باید از طریق منابع خوراکی تازه برای گاوهای شیری تأمین شود. این ویتامین از 

نقش های حیاتی گسترده ای در بدن برخوردار بوده و در سوخت و ساز کربوهیدرات ،  چربی و پروتئین و کلیه واکنش های تولید انرژی در بدن دخالت داشته و از 

اهمیت زیادی برای جانداران برخوردار است. پژوهش های جدید نقش حیاتی نیاسین را در افزایش و بهبود کیفی تولید شیر، پیشگیری از بیماری ها و اختالالت 

متابولیکی، تسهیل گذر مناسب از دوره انتقال، مقابله با تنش گرمایی و بهبود سالمتی و تولید گاوهای شیری را آشکار کرده است. استفاده از نیاسین باید به 

شکل پوشش دار باشد تا از خطر تجزیه میکروبی در شکمبه در امان مانده و در روده باریک در دسترس بدن قرار بگیرد. میزان مورد استفاده از این مکمل از ۶ تا ۱۲ 

گرم به ازای هر گاو در روز بیان شده که بسته به شرایط پرورش، آب و هوا و دوره تولید و نزدیکی به زایمان و احتمال قرار گرفتن در تعادل منفی انرژی مقدار مصرف 

آن نوسان دارد. با توجه به تایید نقش و اهمیت آن در نتایج پژوهش های مختلف، متخصصان تغذیه مصرف  این مکمل در جیره گاوهای شیری به ویژه 

گاوهای پر تولید را توصیه نموده اند. 

نتیــــجه گیــــری
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تدوین و ترجمه: دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان  

مقدمه 
در صنعت گاو شیری، یکی از مهمترین مراحل پرورش و تولید مربوط به گوساله ها می باشد. گوساله ها یکی از مهمترین سرمایه های یک واحد گاوداری 

محسوب می شوند، به طوری که داشتن یک گله سالم با  بهره وری مطلوب در گرو پرورش گوساله هایی خوب و سالم است. با توجه به هزینه باالی تولید شیر 

یکی از مهمترین اهداف در زمینه پرورش گوساله، کاهش سن  از شیرگیری گوساله ها می باشد اما تنها زمانی ما مجاز به انجام این کار هستیم که بتوانیم 

دستگاه گوارش حیوان (به خصوص شکمبه) را با   مصرف خوراک جامد سازگار کنیم. بنابراین با در نظر گرفتن رژیم غذایی خاص در گوساله ها و اهمیت زود از 

شیرگیری آنها یکی از روش های عملی در این زمینه، استفاده از مواد افزودنی می باشد که در این میان نقش افزودنی های میکروبی به دلیل داشتن اثرات 

چندجانبه پررنگ تر از سایر مواد افزودنی می باشد. این ترکیبات شامل میکروارگانیسم هایی نظیر قارچ، مخمر، باکتری و تک یاخته ها می باشند که به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم به دام ها خورانده شده یا در جیره غذایی آنها استفاده می گردد. اثرات سودمند و وسیع الطیف این دسته از مواد غذایی باعث شده است 

که توجه متخصصان علم تغذیه و میکروب شناس ها به آنها معطوف گردد. از طرف دیگر استفاده روز افزون از آنتی بیوتیک ها و مشکالت ناشی از آنها (ایجاد 

سویه های میکروبی مقاوم و هزینه های بسیار باالی استفاده از آنها) باعث شده است که اکوسیستم های میکروبی به عنوان جایگزین مناسب پیشنهاد 

شوند. افزودنی های میکروبی را می توان به دو طریق مورد استفاده قرار داد. یکی به صورت استفاده مستقیم از سلول زنده و دیگری به صورت محیط کشت 

می باشد. در روش اول میکروارگانیسم مورد نظر به صورت سلول هاي زنده به تنهایی یا همراه با یک ماده حامل (کریر) که شباهتی با محیط کشت ندارد و شامل 

محصوالت نهایی تخمیر نیز نمی باشد، استفاده می گردد. در این نوع استفاده، افزودنی میکروبی توسط یک سری مراحل خاص به نحوي خشک می شود که 

دارای تعداد زیادی سلول زنده با فعالیت صددرصد می باشند. سودمندي این روش به دلیل زنده بودن سلول های میکروبی به مراتب بیشتر از روش دوم

می باشد. در روش دوم میکروارگانیسم موردنظر بر روی یك محیط کشت انتخابی که شامل محیط کشت مایع و دانه غالت است، قرارداده شده و پس از کامل شدن 

 سعی 
ً
مراحل تخمیر محیط کشت بدون از بین رفتن ترکیبات باند شده با سلول میکروبی مانند ویتامین های گروه ب و سایر محصوالت تخمیر، خشک می گردد. معموال

 شرایط تهیه و تکثیر آن آسان بوده و بتوان درحجم صنعتی آنها را تولید نمود 
ً
می شود از میکروارگانیسم هایی به عنوان افزودنی میکروبی استفاده شود که اوال

 دارای اثرات سودمند چندجانبه یا قابل توجهی بر روی عملکرد دام ها داشته باشند.  بنابراین با توضیح 
ً
و در نتیجه بهای تمام شده مناسبی داشته باشند و ثانیا

فوق از بین میلیون ها گونه قارچ، باکتري و تک یاخته تنها تعداد محدودي از آنها قابل استفاده به عنوان افزودنی میکروبی می باشند. در این بین ساکارومایسز 

سرویزیه ، آسپرژیلوس اوریزا ، الکتوباسیلوس ها ، استرپتوکوکوس ها  و بیفیدوباکتریوم ها  از معروفیت بیشتری نسبت به سایر میکروارگانیسم ها برخوردار 

هستند. اثرات مثبت بر روی عملکرد، سالمت و تولید حیوانات مزرعه ای به خصوص نشخوارکنندگان سبب افزایش عالقه مدیران واحدهاي دامپروری و صاحب 

نظران علم تغذیه در مورد استفاده از افزودنی های میکروبی در جیره غذایی نشخوارکنندگان در ۱۵ سال اخیر شده است (دن و همکاران ، ۲۰۰۰). استفاده از 

افزودنی های میکروبی،  امکان تغییر اکوسیستم شکمبه در دام های بالغ و یا فراهم کردن میکروفلور مناسب برای دستگاه گوارش (شکمبه و روده)

گوساله های تازه متولد شده در دامداری های صنعتی را امکان پذیر می سازد. 
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با توجه به موارد عنوان شده در مورد استفاده از مخمر ساکارومایسز سرویزیه به عنوان یک پروبیوتیک با تاثیر ات مثبت بر افزایش وزن روزانه و توسعه بافت 

شکمبه می توان گوساله ها را زودتر از شیر گرفت. از طرفی دیگر تاثیر این مخمر بر افزایش سطح سالمت و بهبود امتیاز مدفوع می تواند عوارض استرس گرمایی 

و سرمایی را کاهش داده و در نهایت هزینه های مربوط به تغذیه شیر و دارو ودرمان را در  گوساله های شیرخوار تعدیل نماید.

نتیــــجه گیــــری

               ا�� ا���ـــــــــ�ده از ���ـــــــــــ���    *
آن ها مهمترین  از  ولی  می باشند  زیادی  بسیار  گونه های  دارای  مخمرها 

می توان به ساکارومایسز سرویزیه اشاره کرد. این قارچ تک سلولی بوده و 

انجام عمل تخمیر می باشد. به همین دلیل جزو دسته مخمرها  قادر به 

مخمرها  از  ای  شاخه  در  و  بوده  کروموزوم  عدد   ۱۶ دارای  می شود.  طبقه 

کیتین  دارای  خود  سلولی  دیواره  در  همگی  که  می شود  بندی  طبقه 

هستند. شرایط تولید آن آسان (حتی می توان از ترش کردن خمیر آن را تهیه 

کرد) و دارای قیمت مناسبی نسبت به سایر مخمرها می باشد. محصوالت 

تخمیر حاصل از این مخمر در محیط کشت و بدن جانوران شامل: ویتامین های 

گروه ب، پلی فنل ها و اسیدهای ارگانیک (آلی) می باشد که تمامی این مواد 

بدن  ایمنی  سیستم  و  عملکرد  روی  بر  کننده  تحریک  و  مثبت  اثرات  دارای 

جانوران می باشند استفاده از این مخمر در جیره غذایی حیوانات مزرعه ای 

می تواند اثرات سودمندی، به شرح زیر داشته باشد:

افزایش اشتها و ماده خشک مصرفی (کالمایي،  ۲۰۰۵).

بهبود عملکرد و افزایش وزن روزانه در گوساله ها (کول و همکاران،  ۲۰۰۵).

افزایش قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری ها در گوساله های جوان (جنسن و 

همکاران، ۲۰۰۷).

بهبود امتیاز مدفوع و کاهش  خطر ابتال به اسهال ( کول و همکاران،  ۲۰۰۵).

توسعه بافت شکمبه و فعالیت میکروبی آن (استوبو و همکاران ، ۱۹۹۶).

افزایش تولید شیر در گاوهای شیری (ماسک و همکاران، ۲۰۰۸).

افزایش ماده خشک مصرفی، افزایش تولید، چربی و پروتئین شیر، بهبود نرخ 

آبستنی و کاهش ابتال به بیماری های متابولیکی در گاوهای شیری می باشد

(کیم و همکاران، ۲۰۰۶).سطوح استفاده از مخمر نانوایی در جیره غذایی 

شامل: ۰/۷۵ درصد، ۱/۱۲۵ درصد،  ۱/۵ درصد و ۲ درصد ماده خشک جیره 

غذایی می باشد (کالمایی، ۲۰۰۵). محصوالت تخمیر حاصل از این مخمر در 

محیط کشت و بدن جانوران شامل:  ویتامین های گروه B، پلی فنول ها و 

اسیدهای آلی می باشد که این مواد دارای اثرات مثبت و تحریک کننده بر 

عملکرد و سیستم ایمنی بدن دام ها می باشند.از این مخمر می توان  به 

عنوان افزودنی میکروبی در جیره غذایی دام ها (گاو، گوسفند، بز، اسب، 

خوک و طیور) استفاده کرد.از ساکارومایسز سرویزیه می توان به دو صورت 

در جیره غذایی دام وطیور استفاده کرد: محیط کشت مخمر و  سلول های 

زنده مخمر.

مخمر  از  استفاده  که  است  داده  نشان  رابطه  این  در  متفاوت  آزمایشات 

و  ای  معده  ای  روده  سیستم  فعالیت  بهبود  سبب  تواند  می  نانوایی 

تحریک رشد باکتری های سلوالیتیک و در نتیجه افزایش هضم فیبر در 

شکمبه شود.  همچنین آزمایش های  صورت گرفته روی مایع شکمبه ای 

نشان داده است که استفاده از مخمر نانوایی در سطوح  ۱ و ۲ درصدمی تواند

غلظت و  بوتیرات  و  استات  تولید  افزایش   ، الکتات  تولید  افزایش  باعث 

رشد  تحریک  توان  می  را  امر  این  دلیل  شود.  فرار  چرب  اسیدهای  کل 

الکتوباسیلوس ها و بهبود در میکروبیولوژی شکمبه دانست.

استفاده از مخمر نانوایی  در جیره گوساله های شیرخوار نشان می دهد که  

فعالیت دفاعی بدن از طریق مقابله با میکروارگانیسم های مضر و بیماری زا 

(شامل باکتری و قارچ)، تعداد نوتروفیل ها و فعالیت فاگوسیتوزی  آنها و 

همچنین مقدار پروتئین تام پالسما و ایمونوگلوبولین های خونی  افزایش 

می یابد. حذف رقابتی میکروارگانیسم های بیماری زا به واسطه حضور مخمر 

در دستگاه گوارش (به خصوص روده بزرگ) عالوه بر افزایش توان سیستم 

ایمنی مي تواند  منجر به کاهش ابتال به  بیماری های متابولیکی، کاهش 

گوارش  دستگاه  در  غذایی  مواد  هضم  قابلیت  بهبود  و  روده  های  انگل 

سبب   مخمر  این  سلولی  دیواره  در  ها  مانان  الیگو  وجود  همچنین  شود. 

افزایش فعالیت سلول های دفاعی بدن (نوتروفیل ها) شده که منجر به  

این  شود.  هامی  باکتری  توسط  روده  پوششی  بافت  تخریب  از  پیشگیری 

مخمرها با قرار گرفتن بر روي گیرنده هاي سلول های پوششي روده، آن ها را 

اشغال کرده و از چسبیدن میکروارگانیسم های مضر بر روی آنها جلوگیری 

می کنند. بنابراین عالوه بر اثر روی فعالیت ایمنی بدن سبب،  بهبود امتیاز 

مدفوع در گوساله های شیرخوار می شود.

غذایی جیره  خشک  ماده  درصد   ۲ سطوح  در  مخمر  این  از  استفاده  پس 

می تواند از طریق مکانیسم های ذکر شده سبب افزایش فعالیت سیستم 

ایمنی بدن شده و از ابتال گوساله ها به بیماری هاي مختلف جلوگیری کند. 

محیط از  وارده  های  تنش  برابر  در  مقاومت  افزایش  سبب  همچنین 

می شود. استفاده از این مخمر در سطح ۲ درصد ماده خشک جیره غذایی 

در گوساله های شیرخوار  می تواند به طور معنی داری مقدار گلوکز خون را 

افزایش دهد. به دلیل اینکه در گوساله های جوان گلوکز تنها منبع انرژی 

قابل استفاده می باشد بنابراین افزایش مقدار گلوکز در خون  می تواند به 

معنای افزایش قابلیت هضم و جذب مواد غذایی بوده که نتیجه آن منجر 

به بهبود افزایش وزن روزانه می شود. 
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همراه گرامی,

جهت شرکت در قرعه کشی،
 پاسخ خود را از طریق لینک زیر برای ما ارسال فرمایید.

https://sepahandaneh.com
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مهلت ارسال
۹شهریور ماه

با توجه به تغییرات چشمگیر فیزیولوژیک و اندوکرینی در گاوهای 

دوره انتقال، این دوره از حساس ترین دوره ها در چرخه زندگی گاو 

شیری محسوب می شود. در چنین شرایطی استراتژی های تغذیه ای 

در  را  مهمی  نقش  متابولیک  های  سازگاری  از  حمایت  برای  مناسب 

گذراندن موفق گاو از این دوره دارد. سطح تغذیه نشاسته و چربی در 

گاوهای انتظار زایمان از موضوعات چالش برانگیزی است که همواره 

در پژوهش های مختلف داخلی و بین المللی مورد آزمون قرار گرفته و 

نتایج متناقضی را در پی داشته است. 

به نظر شما در گاوهای شیری انتظار زایمان تغذیه ؟

(با رعایت استاندارد احتیاجات انرژی) چه سطوحی 

کننده  حمایت  تواند  می  چربی  یا  و/  نشاسته  از 

سیستم متابولیک حیوان باشد؟

***

https://sepahandaneh.com/answer


اکوفلکس پالس
پیش مخلوط کنسانتره گاو شیری

گلدن فیـکس
توکسین بایندر ۶ جزئی گلدن فیکس

ویتا گلد
مکمل ویتامین ومعدنی (نئو، مکس،پرو)

جذب هم زمان مایکوتوکسین های قطبی و غیر قطبی         عدم اختالل در فرآیند جذب مواد مغذی        جذب مؤثر و کار آمد مایکوتوکسین ها در 

طول دستگاه گوارش          مقاوم در برابر فرآیندهای مختلف آماده سازی

 کاهش حذف های اجباری گله        تقویت سیستم ایمنی        بهبود عملکرد تولید مثلی        بهبود بازده خوراک

 یکنواخت از هر یک از اقالم کم مقدار جیره        کاهش اتالف 
ً
بهبود بازده نیتروژن و درنتیجه افزایش بهره وری اقتصادی       تولید جیره ای کامال

مواد اولیه        رفع کامل احتیاجات دام به ریز مغذی ها         افزایش ظرفیت ساخت روزانه جیره


