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سخـن مـدیـر مسئـول

در کش��ور م��ا جای��گاه دامپ��روری در تغذیه و س�لامت بیش از 70
میلیون جمعیت کش��ور و اثرات ارزش اف��زوده آن در اقتصاد کالن و
اشتغالزایی شاغلین در فعالیت دامپروری در اجتامع بسیار بااهمیت
است.
دامپروری کش��ور نیازمند یک برنامهریزی جامع و کاربردی از مرحله
حف��ظ و حامیت از تولیدکنندگان به گونهای اس��ت ک��ه تولید منابع
مختل��ف پروتئین حیوانی مانند گوش��ت قرمز ،س��فید و ش��یر رصفه
اقتصادی داشته باشد.
ب��ا توجه به اهمیت تغذیه دام ،طی��ور و آبزیان با در نظر گرفنت این
مطل��ب که بخش اعظ��م هزینههای پرورش را تغذی��ه در برمیگیرد
بایس��تی برای تغذیه چارهای اندیش��ید و تا حدممک��ن از خوراکی با
کیفیت باالی نهادههای اولیه و فراوری شده با هدف بهبود و افزایش
قابلیت دسرتسی مواد مغذی برای تغذیه حیوان استفاده منود.
مجموع��ه بزرگ تولی��دی و بازرگانی گهردان��ه رشق امید بر این دارد
که با اس��تفاده از تجارب و دان��ش روز متخصصین داخلی و خارجی
در زمینه بهداش��ت و تغذی��ه و همچنین ،با ب��ه کارگیری تکنولوژی
روز دنیا ،س��هم کوچک��ی در برطرف من��ودن مش��کالت دامداران و
تولیدکنندگان عزیز مملکت داشته باشد.
با سپاس
احمد سلحشور

سندرم سوء جذب در جوجههای گوشتی
احمد سلحشور

دانشجوی مهندسی فناوری ارشد ارگانیک  /مدیر عامل رشکت گهردانه رشق

چکیده

وجود مواد مغذی در مدفوع بدون اینکه به خوبی در دستگاه گوارش هضم و
جذب شده باشند ،تعریف سندرم سوء جذب میباشد .دلیل این عارضه این است
که جوجههای گوشتی قادر به هضم یا جذب مواد مغذی و یا در برخی رشایط هر
دو مورد منیباشند .در شامره قبل فصلنامه به بررسی برخی از عواملی که منجر به
بروز این عارضه در جوجههای گوشتی میشود اشاره شد در این شامره به ادامه
عوامل موثر در ایجاد این عارضه پرداخته میشود.

مایکوتوکسینها

بیش از  200نوع مایکوتوکسین تا به حال تشخیص داده شدهاند .یک منونه معمول
آن اکراتوکسین  Aمیباشد که باعث افزایش شکنندگی دستگاه گوارش و کاهش
مقاومت آن میشود .آفالتوکسین باعث صدمه به کبد ،مسدود کردن مجاری
صفراوی و کاهش سطح صفرا در دستگاه گوارش میشود .کاهش جذب چربیها
پس از آن اتفاق میافتد .تریکتوسن  T-2باعث ایجاد جراحات در حفره دهانی،
پیشمعده ،سنگدان و روده میشود .این مایکوتوکسینها بسیار سوزاننده میباشند
و باعث سوخنت شیمیایی مناطقی که با آن در ارتباط هستند ،میشوند.
منابع آلودگی برای مایکوتوکسینها عبارتند از غالت کپک زده ،سیلوهای آلوده
خوراک و تجهیزات آلوده انتقال خوراک .این مساله رضوری است که از بروز کپک
در خوراک با خرید غالت با کیفیت باال و ذخیره آنها در رشایط مناسب جلوگیری
کنیم .بازدارندهها رشد کپک را نیز میتوانیم به خوراک اضافه کنیم .چنانچه غالت
آلوده به کپک بودند باید عنارص بازدارنده به آنها اضافه مناییم و برای بهبود کیفیت
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آنها ،دان آلوده را با دان سامل مخلوط مناییم.

تاننها

سطوح سمی تانن موجود در خوراک باعث ایجاد ادم در نای و دستگاه گوارش،
خونریزی ،نکروز ،ریزش دیواره موکوسی ،افزیش ترشح موسین و ضخیمشدن
دیواره چینهدان میشود .این آسیبها باعث بروز سندرم عبور خوراک و سوءجذب
میشود .اسید تانیک در پوشش غالت به ویژه برخی از واریتههای سورگوم یافت
میشود .حضور تانن در غالت منافعی برای تولیدکنندگان در مزرعه دارد زیرا باعث
کاهش مرصف این غالت توسط پرندگان وحشی در مزرعه میشود .البته حضور آنها
باعث کاهش قابلیت پلتپذیری و همچنین سطوح باالی آنها باعث کاهش مرصف
خوراک میشود.

آمینهای بیوژنیک

آمینهای بیوژنیک در مقادیر پایین در حیوانات ،گیاهان و میکروارگانیسمها
موجود میباشد .در سطوح باالتر از حد معمول سمی میباشند .آمینهای بیوژنیک
باعث بروز مشکالتی در فصول گرم و زمان استفاده از پروتئینهای حیوانی در
جیره میباشد.
اثرات مخربی که در اثر سطوح سمی این آمینها ایجاد میشود عبارتند از
بزرگشدن پیشمعده ،جراحات سنگدان ،ریزش اپیتلیوم دستگاه گوارش ،کاهش
افزایش وزن و رضیب تبدیل باال ،پاسخ ایمنی ضعیف و اسهال .پرندگان مبتال
رنگپریده هستند و وزن بدن پایین و رضیب تبدیل غذایی ضعیف دارند.

آمینهای بیوژنیک
آمین بیوژنیک
هیستامین
پوتریسین
کاداورین
اسپرمادین
تیرامین
فنلتیالیمن

اسید آمینه
هیستیدین
آرژنین/اورنیتین
لیزین
متیونین
تیروزین
فنلآالنین

گیزوروسین

این سم در اثر فراوری بیش از حد پودر ماهی تولید میشود .اثری مشابه آمینهای
بیوژنیک دارد .هیستامین باعث تولید بیش از حد اسیدکلریدریک در پیشمعده و
آسیب به سنگدان میشود .تنها با فراوری مناسب پودر ماهی میتوان این سم را به
حداقل ممکن و یا صفر رسانید.

انگلهای دستگاه گوارش ،کشت میکروبی ،جداسازی ویروسها ،هیستوپاتولوژی
و تست توکسینها میباشد .البته انجام متام این آزمایشات به آسانی امکانپذیر
منیباشد بنابراین بیشرت این تشخیصها به صورت ذهنی انجام میشود .به طور
واضحی مشخص است که کنرتل انگلها میتواند نقش عمدهای در کنرتل این عامل
داشته باشد .عبور غذا به صورت مستقیم بر عملکرد اقتصادی پرنده ،رضیب تبدیل
و وزن بدن تاثیر میگذارد .زمانی که عبور غذا در مرغداریها مشاهده میشود،
مدیریت انگلها میتواند موثرترین عامل برای کنرتل این مشکل باشد .سندرم عبور
خوراک در طیور ادامهدار است و بایستی عوامل متفاوتی را در این مورد مدنظر
داشته باشیم.

منبع مورد استفاده:

Feed Passage in Broilers - A Complex Problem, Florida University.
IFAS Extension.

چربیهای فاسد شده

استفاده از چربیهای فاسد شده در جیره طیور ،دلیلی معمول برای عبور غذا به
ویژه در آب و هوای گرم میباشد زیرا چربیها به دلیل ذخیره نامناسب رسیع
فاسد میشوند .جراحات در اثر این چربیهای فاسد شده در پیشمعده ،سنگدان
و دستگاه گوارش مشاهده میشود .این پروسه در اثر اکسیدشدن اجزای جیره و
چربیهای محلول و تولید رادیکالهای آزاد و اکسیژن فعال میباشد .از جمله
رادیکال سوپراکسید ،پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل .این اجزا باعث
ضعف سیستم ایمنی ،رشد ضعیف و افزایش رضیب تبدیل غذایی ،رنگ پریدگی و
جراحات سنگدان میشود.

کیفیت آب

 60درصد بدن پرنده از آب تشکیل شده است .پرنده بایستی به میزان کافی آب
دریافت کند تا احتیاجات بدنش تامین شود .مرصف آب با کیفیت پایین باعث
ایجاد اختالالت در دستگاه گوارش و سوءجذب مواد مغذی میشود .به منظور
کاهش آلودگیهای باکرتیایی این مساله خیلی مهم است که آب مرصفی حاوی 1-3
میلیلیرت کلر آزاد باشد .استفاده از آبخوریهای بسته مانند نیپل به شدت توصیه
میشود .زمانی که از آبخوریهای زنگولهای استفاده میشود بایستی آنها را همیشه
متیز و ضدعفونی منود.

کیفیت بسرت

بسرت میتواند اولین مادهای باشد که پرنده قبل از پیداکردن آب و خوراک آن
را مرصف کند .بنابراین بسیار مهم است که بسرت باکیفیت ،تازه و عاری از مواد
خارجی باشد .اگر امکان فراهمکردن بسرت برای کل سالن در دوره جدید وجود ندارد
حداقل باید در منطقه مادر مصنوعی در طی هفته اول بسرت تازه فراهم کنیم.
استفاده و هضم بسرت آلوده ممکن است منجر به ایجاد اختالل در دستگاه گوارش
شود که در نتیجه هضم مواد مغذی با مشکل روبرو میشود.

نتیجهگیری

تشخیص عواملی که باعث عبور غذا به صورت هضمنشده میشود بسیار مشکل
میباشد و بایستی عوامل متفاوتی در نظر گرفته شوند .در تعدادی از موارد،
فاکتورهای متفاوتی باعث کاهش قابلیت هضم و جذب در پرنده میشود .برای
رسیدن به عوامل موثر در این وضعیت نیاز به بررسیهای دقیقی مانند بررسی
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کانیبالیسم :پیشگیری و درمان
فهیمه هاشم زاده

دکرتی تغذیه طیور /دبیر گروه تحقیق و توسعه گهردانه رشق

چکیده

کانیبالیسم یک رفتار پرخاشگرانه و تهاجمی در پرندگان میباشد که
تولیدکنندگان منیتوانند از آن چشمپوشی کنند .کانیبالیسم معموالً در رشایط
اسرتس (تراکم باال ،شدت نور زیاد ،دمای محیط باال ،جیره نامتعادل و  )....با
مدیریت ضعیف اتفاق میافتد .راههای مقابله با آن عبارتند از کاهش تراکم،
اضافه کردن علوفه در جیره و نوکچینی .برای درمان کانیبالیسم شیوههای
متفاوتی مانند برطرف منودن عامل اسرتسزا ،استفاده از المپهای قرمز،
حذف پرندگان آسیبدیده و کاهش دمای سالن.

کلامت کلیدی :کانیبالسم ،پرنده ،اسرتس ،تراکم.
مقدمه

کانیبالیسم یک رفتار پرخاشگرانه و تهاجمی در پرندگان میباشد که تولیدکنندگان
منیتوانند از آن چشمپوشی کنند .این رفتار و عادت در متام گونههای پرندگان ،در
هر سن و جنسی اتفاق میافتد.
کانیبالیسم معموالً در رشایط اسرتس با مدیریت ضعیف اتفاق میافتد .زمانیکه
پرنده در رشایط اسرتس و فشار قرار میگیرد ،رشوع به پرخوری و نوکزدن به تاج،
ریش ،انگشت و حتی مقعد دیگر پرندهها میکند .زمانیکه یک زخم رسباز خونی
در پرندهای مشاهده شود به رسعت میتواند منجر به شیوع کانیبالیسم در کل
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گله شود .اگر این عارضه رسیع تشخیص داده شود ،قابل کنرتل میباشد اما چنانچه
کنرتل نشود میتواند برای پرورشدهنده خسارات و هزینههای زیادی را به جا
بگذارد .کانیبالیسم منجر به آسیبرساندن به پرنده و کاهش ارزش پرنده ،کاهش
پوشش پر و در نتیجه منجر به افزایش تلفات در گله میشود.

عوامل ایجادکننده کانیبالیسم

کانیبالیسم معموالً به خاطر ترکیبی از چند دلیل اتفاق میافتد که عبارتند از:
• تراکم باال
برای پرنده بایستی مقدار فضای زیر در دسرتس باشد:
  1/4فوتمربع به ازای هر پرنده در دو هفته ابتدایی  1/2فوتمربع به ازای هر پرنده در  3-8هفتگی  1فوتمربع به ازای هر پرنده از  8تا  16هفتگی  1/5فوتمربع به ازای هر پرنده از  16هفتگی به باال(هر فوت 30/48 :سانتیمرت)
برای پرندگان شکاری دو برابر فضای توصیه شده باال مورد نیاز میباشد .برای
قرقاول  25تا  30فوتمربع به ازای هر پرنده بعد از سن دوازده هفتگی توصیه
میشود.
• گرمای زیاد
زمانیکه پرنده در فضایی با دمای بیش از حد معمول قرار بگیرد مستعد ابتال به این عاضه
میشود .مطمنئ باشید که با افزایش سن پرنده ،دمای سالن را متناسب با سن کاهش دهید.

در ابتدای دوره پرورش «هفته اول» دمای سالن  95درجه فارنهایت ( 35درجه
سانتیگراد) میباشد که بعد از آن باید هر هفته  5درجه فارنهایت کاهش یابد تا
به  70درجه فارنهایت ( 21درجه سانتیگراد) برسد .دما باید مستقیامً در ارتفاع
پشت پرنده اندازه گرفته شود.
• نور زیاد
شدت نور باال و یا مدت زمان طوالنی نوردهی باعث میشود که پرندهها مهاجم
شوند .هیچگاه از حبابهای نوری سفیدرنگ بیشرت از  40وات برای پرورش پرنده
استفاده نکنید .چنانچه حبابهای بیشرت برای گرم کردن پرندگان نیاز دارید از
المپهایی با نور قرمز و یا مادون قرمز استفاده کنید.
چنانچه پرندهها در سن  12هفتگی و یا باالتر هستند ،از حبابهایی  15تا  25واتی
در باالی دانخوریها و آبخوریها استفاده منایید.
هیچگاه نباید پرندگان بیشرت از  16ساعت در روز روشنایی داشته باشند .نوردهی
پیوسته میتواند برای پرنده اسرتسزا باشد.
• عدم وجود آب و خوراک و یا کمبود آبخوریها و دانخوریها
اگر پرنده مجبور باشد برای دستیابی به آب و خوراک با سایر پرندگان نزاع کند و یا
گرسنه باشد ،پرخوری افزایش مییابد .مطمنئ باشید که پرنده در کل طول روز به
آب و خوراک دسرتسی دارد.
• جیره نامتعادل
جیرهای با انرژی باال و فیرب پایین به پرنده وقت اضافی میدهد که میتواند منجر
به نزاع با سایر پرندگان شود .کمبود پروتئین و دیگر مواد مغذی به خصوص
متیونین باعث پرخوری پرنده میشود .مطمنئ باشید جیرهای که در اختیار پرنده
قرار میگیرد برای سن و گونه پرنده مناسب و متعادلباشد.
• نگهداری همزمان گونههای مختلف پرندگان با رنگهای گوناگون
نگهداری گونههای مختلف پرندگان و با سنین متفاوت ،پرنده را مستعد ابتال به
عارضه پرخوری میکند .هرگز گونههای متفاوت پرندگان را با هم پرورش ندهید.
هرگز مرغهایی پرپا و یا کاکلدار را با پرندگانی که این صفات را ندارند ،پرورش
ندهید .حس کنجکاوی ممکن است باعث رشوع پرخوری شود.
• تغییرات ناگهانی در محیط یا فعالیتهای مدیریتی
چنانچه شام تصمیم به انتقال پرنده به مکان جدید را دارید ،تعدادی از آبخوریها
و دانخوریهای قدیمی را به محل جدید برای عادتپذیری انتقال دهید .زمانیکه
از آبخوریها و دانخوریهای بزرگتر میخواهید استفاده کنید بهرت است برای
چندروز تجهیزات کوچکتر قبلی را داخل سالن باقی بگذارید تا پرندگان به
تجهیزات جدید عادت کنند.
• آشیانههای تخمگذاری خیلی روشن و یا کمبود تعداد آنها
چراغهایی با نور زیاد را در نزدیک مناطق تخمگذاری قرار ندهید و همچنین هر
آشیانه را برای  5پرنده اختصاص دهید .نوکزدن به مقعد در مرغهای تخمگذار یک
عارضه معمول و مرسوم میباشد.
• نگهداشنت پرندههای فلج و صدمهدیده در گله
پرندهها به سایر پرندگان فلج و یا تلفات موجود در سالن به خاطر ارضای حس
کنجکاوی نوک میزنند .زمانیکه پرخوری و نوکزدن آغاز شود میتواند به رسعت
پیرشفت و تبدیل به یک عادت تهاجمی شود.
• پرندگان با رسعت پردرآوری آهسته مستعد ابتال به کانیبالیسم میباشند
نهایت احتیاط را در ارتباط با پرندگانی که پردرآوری کندی دارند باید به کار برد.
به طور معمول اکرثا ً کانیبالیسم در پرندگان جوان و در حال رشد اتفاق میافتد.
پرندگانی با رسعت پردرآوری پایین برای مدت زمان طوالنیتری یک منطقه بدون
پر روی پوست برای نوکزدن دارند .هیچگاه پرندگانی که پردرآوری آهسته دارند را
با سایر پرندگان پرورش ندهید.

• اجازه دادن به پرنده که در فضای آزاد قدم بزند و مقداری از انرژی مورد نیاز
خود را از فضای بیرون تامین مناید .این امر باعث مشغول شدن پرنده میشود و
این اجازه را به پرنده میدهد که به جای نوکزدن به یکدیگر به علوفه ،بذور و
حرشات نوک بزند.
• بایستی به پرنده به صورت دستی مقداری علوفه شبدر و یا سایر علوفهها بدهید.
این کار باعث افزایش مرصف فیرب جیره میشود .جیرههای با فیرب باال باعث پرشدن
چینهدان و مشغول شدن پرنده میشود.
• استفاده از ابزار مکانیکی برای پیشگیری از نوکزدن در پرندگان مهاجم مانند
پرندگان شکاری قابل توصیه میباشد.
• در انتها ،نوکچینی در اکرث گلههای تخمگذار توصیه میشود .نحوه نوکچینی
به این صورت است که  1/3انتهایی نوک چیده شود .همچنین این نکته شایان
ذکر میباشد که باید نوکچینی توسط یک فرد باتجربه با نهایت دقت انجام شود.

درمان کانیبالیسم

زمانی که کانیبالیسم اتفاق میافتد عوامل متفاوتی در ایجاد آن دخیل میباشند و
در نتیجه مشکل است که علت اصلی عارضه را تشخیص داد .به هرحال مهم نیست
اسرتس هر اندازه کم ،اما معموالً عامل اصلی بروز عارضه میباشد.
• سعی منایید عامل ایجاد اسرتس که منجر به بروز کانیبالیسم شده را از میان
بردارید.
• با استفاده از المپهای قرمز محیط را تاریکتر کنید.
• حذف پرندگان آسیب دیده از سالن پرورش
• دمای سالن را مقداری در حد امکان کاهش دهید.

نتیجهگیری

حتامً کانیبالیسم را کنرتل منایید .با کنرتل و پیشگیری از بروز کانیبالیسم با استفاده
از تکنیکهای مدیریتی میتوان تا حدود زیادی در زمان و هزینه رصفهجویی منود.

منبع مورد استفاده:

Phillip J. 2009. Cannibalism: Prevention and Treatment. Virginia
.Cooperative Extension

راههای پیشگیری عبارتند از:
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پیرشفتهای ژنتیكی و بیامری متابولیكی آسیت در جوجههای گوشتی
صیفعلی ورمقانی

عضو هیأت علمی مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی ایالم

فهیمه هاشم زاده

دانش آموخته دكرتی تخصصی علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس

.)2008; Tona et al., 2005

پیرشفت ژنتیکی عامل موثر در بروز آسیت

چکیده

در حال حارض پیرشفتهای ژنتیکی و بهبودهای تغذیهای باعث افزایش رسعت رشد و
بازدهی خوراک در جوجههای گوشتی شده است که منجر به بروز بیامریهای متابولیکی
از قبیل آسیت میشود .امروزه در بسیاری از کشورها آسیت به عنوان یک نگرانی عمده
برای صنعت طیور تبدیل شده است .با کنرتل رشایط محیطی ،نور ،سن گله تولیدکننده
تخممرغ جوجهکشی و سدیم جیره میتوان تا حدودی این عارضه را کنرتل منود.

مقدمه

در حال حارض پیرشفتهای ژنتیکی و بهبودهای تغذیهای باعث افزایش رسعت رشد و
بازدهی خوراک در جوجههای گوشتی شده است ( .)Hassanzadeh, 2010جوجههای
گوشتی در سال  1950در مدت  14هفته به وزن ارائه به بازار میرسیدند
( ،)Havenstein et al., 1994اما امروزه زمان مورد نیاز برای رسیدن به وزن زنده 2
کیلوگرم در جوجههای گوشتی به  37روز رسیده است (.)Shariatmadari, 2012
برنامههای اصالحی تجاری برای افزایش رسعت رشد بطور مداوم در حال انتخاب بر روی
جوجههای گوشتی است که باعث کوتاهتر شدن دوره پرورش و بهبود رضیب تبدیل
غذایی شده و زمینه بروز بیامریهای متابولیکی را فراهم منوده است (Druyan et al.,
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پیرشفتهای ژنتیکی و برنامههای مدیریتی مناسب باعث شده است که امروزه
جوجههای گوشتی در طول دوره پرورش  42روزه  3كیلوگرم وزن زنده داشته باشند ،به
طوری که در این مدت كمرت از  5كیلوگرم خوراك مرصف میكنند ،میانگین افزایش وزن
روزانه  73گرم در این جوجهها چیز خارج از انتظاری نیست ( .)Leeson, 2007در مورد
جوجه گوشتی گزارش شده است كه وزن زنده
تغییرات ژنتیكی صفات تولیدی سویهها ی 
سویهای كه در سال  1957پرورش داده میشد در سنین  70 ،56 ،42 ،21و  84روزگی به
ترتیب  1117 ،809 ،539 ،176و  1430گرم بود در حالیکه وزن زنده جوجهگوشتی سویه
راس در سال  2001در این سنین به ترتیب  4808 ،3946 ،2672 ،743و  5520گرم بوده
است .رضیب تبدیل غذایی در سن  42روزگی در سال  1957و  2001به ترتیب  1/92و
 1/62بود ( .)Havenstein et al., 2003عملكرد واحدهای پرورش دهنده جوجههای
گوشتی در ایاالت متحده آمریكا از سال  1997تا  2001مورد مطالعه قرار گرفت و گزارش
شد كه رضیب تبدیل غذایی و طول روزهای دوره پرورش در هر سال به ترتیب 1/4
و  1/5درصد كاهش ،در حالیكه وزن زنده پایان دوره در هر سال  1/7درصد افزایش
یافته است ( .)Chapman et al., 2003این افزایش رسعت رشد ،کوتاه شدن طول دوره
پرورش برای وزن باال و بهبود بازدهی خوراک در جوجههای گوشتی زمینه بروز تعداد از
ناهنجاریهای متابولیکی را بوجود آورده است.
امروزه در گلههای جوجه گوشتی تعداد  15الی  20اختالل متابولیكی وجود دارد كه از

نظر اقتصادی خسارات زیادی به این صنعت وارد میكنند ،اگر چه عوامل مستعد كننده
هر یك از این اختالالت میتواند اختصاصی باشد ،ولی بطور كلی افزایش تولید (رشد در
جوجههایگوشتی و تولید تخممرغ در گلههای تخمگذار) در همه این ناهنجاریها یك
عامل مشرتك است ( .)Leeson, 2007جولیان و همکاران ( )2005در بررسی که بر روی
بیامریهای متابولیکی طیور داشتند آنها را به سه دسته کلی تقسیم بندی منودند:
1ـ بیامریهای متابولیکی که ناشی از نقصان یا کمبود در تولید ،سنتز و یا انتقال یک
آنزیم و یا هورمون است ،از جمله این عوارض میتوان سندرم کبد و کلیه چرب در
جوجههای گوشتی و بوقلمون و دوارفیسم را نام برد.
2ـ بیامریهای متابولیکی که ناشی از افزایش مرصف مواد مغذی ،رسعت رشد رسیع ،باال
بودن رسعت متابولیکی ،افزایش تولید و یا اندازه تخممرغ هستند .مهمرتین اختالالتی
که در این گروه وجود دارند شامل بیامریهای سیستم قلبی ریوی در جوجههای گوشتی
و ناهنجاریهای اسکلتی در ماکیان تیپ گوشتی هستند ،از مهمترین بیامریهای قلبی
ریوی میتوان آسیت و سندرم مرگ ناگهانی را نام برد.
 -3ناهنجاریهای دیگری که در دسته بیامریهای متابولیکی میتوانند قرار گیرند شامل
مسائل و مشکالت مدیریتی ،کمبود یا افزایش مواد مغذی ،عوامل عفونی و توکسینها
میباشند (.)Julian, 2005
بههرحال روشهای تولید مرتاکم باعث شیوع بیامریهای متابولیکی زیادی از جمله
فرسایش سنگدان ،سنگهای کلیوی ،عدم تعادل الکرتولیتها ،سندرم کبد و کلیه
چرب ،سندرم خونریزی کبد چرب ،سندرم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) ،سندرم
مرگ ناگهانی و انواع مختلفی از ناهنجاریهای اسکلتی شده است (Broz and Ward,
 .)2007بیامریهای متابولیکی طیور از  50سال گذشته تشخیص داده شدهاند و در
حال حارض نیز در صنعت طیور باعث خسارتهای اقتصادی زیادی میشوند .جدول
 1-1تعدادی از مهمترین ناهنجایهای متابولیکی که تأثیر قابل توجهی بر صنعت طیور
داشته را به ترتیب سال نشان میدهد (.)Leeson, 2007
در میان بیامریهای متابولیکی طیور ،آسیت یکی از مهمترین این بیامریهاست ،به
طوری که این عارضه از چند دهه گذشته تاکنون عامل اصلی ناخوشی و مرگ و میر در
طیور گوشتی مخصوصاً در مناطق مرتفع (ارتفاع باالی  35000مرت از سطح دریا) بوده
است .در سال  1960میالدی میزان شیوع آسیت در جوجههای گوشتی که در ارتفاع
پایین پرورش داده شدند ،افزایش یافت زیرا ،چربی جیرهغذایی این جوجهها به یک نوع
سم به نام دیاکسین آلوده شده بود ،بنابراین از اصطالحهای عامل ادم جوجه و عارضه
مسمومیت چربی برای توصیف این وضعیت استفاده شد (.)Julian, 1993
در ابتدا بر روی اتیولوژی و پاتولوژی آسیت بحث و جدلهای فراوانی وجود داشت و پس
از گذشت زمان ثابت شد که این سندرم در الینهای جوجهگوشتی رسیع رشد با افزایش
وزن باال ،بیشرتین شیوع را دارد ( .)Arce-Menocal et al., 2009جوجههای گوشتی
رسیعالرشد به دلیل باال بودن سوخت و ساز بدن به اکسیژن بیشرتی نیاز دارند و این افزایش
نیاز به اکسیژن باعث افزایش فعالیت قلب آنها میگردد که در نهایت منجر به وجود آمدن
نارسایی قلبی و بروز عارضه آسیت خواهد شد ( .)Julian and Mirsalimi, 1992آسیت
عارضه پیچیدهای است که عامل اصلی بوجود آورنده آن کمبود اکسیژن است .هر عاملی
که باعث عدم تعادل بین اکسیژن مورد نیاز پرنده با اکسیژن تأمین شده در بدن شود
منجر به بروز هیپوکسی میگردد .کاهش فشار اکسیژن محیط و یا افزایش نیاز به
اکسیژن باعث بوجود آمدن رشایط هیپوکسی در سطح بافتهای بدن میگردد و این
حالت باعث بروز افزایش فشار خون ریوی میگردد (.)Hassanzadeh et al., 1997
افزایش فشار خون ریوی ممکن است به دلیل افزایش جریان خون و یا مقاومت در برابر
جریان خون در ریهها باشد ،به هر حال افزایش فشار خون ریوی باعث افزایش فشار
خون در بطن راست قلب میگردد و این امر باعث ناکارایی دریچههای بین دهلیز و بطن
راست میشود ،ناکارایی این دریچهها باعث افزایش فشار خون در بزرگ سیاهرگ خلفی،
کبد ،سیستم باب کبدی و مویرگهای داخلی بطن راست میشود و متعاقب آن با خروج
پالسامی خون و تجمع مایعات غیرآماسی در محوطه بطنی منجر به بروز عارضه آسیت
میگردد (.)Julian, 1987
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جدول  :1مهمترین بیامریهای متابولیکی به ترتیب سال رشوع فعالیتهای تحقیقاتی بر
روی آنها (.)Leeson, 2007
امروزه در بسیاری از کشورها آسیت به عنوان یک نگرانی عمده برای صنعت طیور تبدیل
شده است .تلفات ناشی از آسیت در مزارع پرورش جوجههای گوشتی در کشور انگلستان
در سال  1993بیش از  1/4درصد گزارش شده است ،که از نظر اقتصادی خسارات زیادی
به این صنعت وارد کرد ( .)Maxwell and Robertson, 1998تلفات ناشی از آسیت
در  29کشور در مناطق مختلف جهان در سال  3/9 ،1999درصد گزارش شد که بیش از
 1میلیارد دالر خسارت به صنعت پرورش جوجههای گوشتی وارد کرد (Maxwell and
 .)Robertson, 2000درصد وقوع آسیت در مناطق مختلف بر اساس نوع آب و هوا،
وضعیت جغرافیایی از لحاظ ارتفاع و روش مدیریت منطقه متفاوت است و بین  1تا
 30درصد گزارش شده است .تلفات ایجاد شده بوسیله آسیت درگلههای جوجه گوشتی
 5تا  8درصد گزارش شده و میتواند در گلههای سنگینتر به  20تا  30درصد نیز برسد
( .)Tona et al., 2005امروزه در میان تلفات غیر عفونی گلههای طیور گوشتی در
حدود  50درصد آن مربوط به آسیت است ( .)Tona et al., 2005در طول سالهای
گذشته تاکنون در ایران نیز خسارت اقتصادی ناشی از آسیت هامنند سایر نقاط جهان
قابل مالحظه بوده است ( .)Hassanzadeh, 1997برآورد زیان سالیانه ناشی از آسیت به
صنعت پرورش جوجههای گوشتی در کشور بیش از  140میلیارد ریال است (خواجعلی
و خواجعلی.)1390،

کنرتل آسیت

كنرتل آسیت فقط از طریق انتخاب ژنتیكی به انجام میرسد كه یك روند آهسته است
و عمالً امكانپذیر نیست مگر اینكه شاخص مهمی مثل افزایش رشد را از دست بدهیم.
تا كنون كنرتل از طریق ژنتیكی تنها توسط كنرتل عوامل ایجادكننده آسیت در گلههای
تجارتی امكانپذیر بوده است .آزمایشهای تجربی در رشایط جغرافیایی مختلف ،باعث
كشف یكرسی عوامل تشدیدكننده آسیت شده است .همچنین ثابت شده عوامل
كشاورزی و مدیریتی ،همه نژادها به طور یكسان نتیجه آزمایش را از نظر درجه تلفات
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نشان منیدهند .در هر حال تلفات ناشی از آسیت در همه نژادها قابل مشاهده میباشد.
بنابراین انتخاب نژادهای گوشتی با درصد استعداد پایین ژنتیكی به آسیت ،ممكن است
مطلوب باشد ،بخصوص در مناطقی كه رشایط جغرافیایی به گونهای باشد كه نتوانیم به
طور كامل بیامری را كنرتل یا حذف كنیم .قابلیت ابتال به بیامری در جوجههای نر بیشرت
از مادهها است و تنها علت آن استعداد رسعت رشد بیشرت در نرها میباشد .در مورد تأثیر
هورمونها بخصوص هورمون رشد با منشأ تیروئیدی در روند ایجاد بیامری ،تحقیقات
همچنان ادامه دارد .بدنبال این نقطه تجربی به صالح است كه جوجههای گوشتی نر
تحت رشایط مدیریتی و محیطی مطلوب تحتنظر و توجه بیشرتی باشند.

محیط

آزمایشات تجربی نشان میدهد كه قرارگرفنت طیور حتی در رشایط رسد محیطی برای
مدت كوتاهی باعث بروز آسیت میشود .در رشایط رسد هنگام جوجهدرآوری یا مواقع
حملونقل جوجهها و یا حتی دمای ناكافی دستگاه جوجهكشی نیز باعث ایجاد آسیت
میشود.

نـور

در رشایطی كه نور بصورت مداوم تا  ۲۳ساعت در شبانهروز است ،تلفات افزایش یافته و
برای جلوگیری از تلفات میتوان ساعت تاریكی را افزایش داد .نور مداوم به طیور اجازه
میدهد كه مقدار غذای بیشرتی خورده و بالطبع میزان رشد باال رفته و بروز آسیت در
پی خواهد داشت .در حالیكه میتوان با دادن میزان تاریكی كنرتل شده از بروز آن
جلوگیری كرد.

سدیم كافی جیره

سدیم بهعنوان عنرص معدنی كمنیاز (میكرواملنت) در جیره رضوری است و عموماً به
صورت كلریدسدیم یا بیكربنات سدیم در غذای طیور گوشتی اضافه میشود .اثر افزایش
سدیم جیره بخصوص در مرحله رشد ،باعث افزایش احتامل آسیت در طیور میشود كه
ایجاد آن در اثر افزایش حجم خون و بنابراین افزایش فشار خون است .كاربرد تجربی
الكرتولیتها در جیره بخصوص در مواقع ابتال به نفروز ناشی از عفونت ویروسی یا
برونشیت عفونی حتی در مواقع افزایش اسرتس ،باعث افزایش تلفات میشود .بنابراین
تنظیم الكرتولیتها یا در اصل باال بردن سطح سدیم در جیره بایستی با دقت متام انجام
شود بخصوص در نژادهایی كه احتامل بروز آسیت در آنها نیز باال است.

سن گله تولیدكننده تخممرغ جوجهكشی

گزارشی از یك مشاهده تجربی نشان میدهد كه احتامل بروز آسیت در طیور گوشتی
كه از تخممرغهای مادر با سن  28هفته ایجاد شدهاند ،زیاد است .آسیت در گروهی
از طیور گوشتی كه جثه نسبتاً كوچك دارند و بالطبع اعضاء داخلی بدن آنها (ششها)
نیز در روز اول كوچك است ولی رسعت رشد در آنها باال بوده ،بیشرت دیده میشود كه
علت آن به میزان احتیاجات فیزیولوژیكی زیاد و همچنین نیاز به كسب اكسیژن باال و
مواد غذایی است.

نتیجهگیری

از آنجایی که با انجام انتخابهای ژنتیکی پیدرپی رسعت رشد پرندگان افزایش یافته
است افزایش بروز بیامریهای متابولیکی از قبیل آسیت مشاهده میشود .به نظر
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اخبـار داخـلی شـرکـت
برگزرای سمینار آموزشی برای دامداران محرتم

برگزاری سمینار آموزشی دو روزه پیرامون مدیریت تغذیه و پرورش گوسفند در
روستای رباط سفید تربت حیدریه در تاریخ  7و  8مهر و در دو روستای دیزباد
پایین و صید آباد از توابع بخش احمدآباد در تاریخ  15و  16مهر برای دامداران
محرتم توسط کارشناس بخش دام گروه تحقیق و توسعه گهردانه رشق جناب آقای
مهندس احمدی صنوبری کارشناس ارشد تغذیه دام

رشکت در منایشگاه تخصصی مواد غذایی ،کشاورزی و دامداری در
هرات از تاریخ  93/9/4لغایت 93/9/11
بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تربت حیدریه با رسپرستی
خانم دکرت سپهری مقدم در تاریخ ،93/9/22بازدید دانشجویان دانشگاه دولتی
تربت جام با همراهی مهندس اسامعیل جامی در 93/9/27
و دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد با رسپرستی جناب آقای دکرت حسابی در
تاریخ 93/9/9
بازدید اعضای محرتم رشکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان
رضوی در تاریخ 93/8/29

برگزاری سمینار علمی

در تاریخ  93/9/5در محل کارخانه گهردانه رشق سمینار علمی با سخرنانی جناب
پروفسور استفان ال اسمیت از کشور بلژیک داشنگاه کنگ با عنوا ن �Feed addi
 tives in monogastric animalsبرگزار گردید.
در این سمینار در مورد افزودنیهای خوراکی مورد استفاده در جیره حیوانات تک
معدهای و همچنین آینده هر یک از افزودنیها صحبت شد.

بازدید گروه مکانیزاسیون مراکز آموزشی جهاد کشاورزی کل کشور در
تاریخ 93/9/26
هامیش بجنورد

اولین هامیش علمی تخصصی دام در شهرستان بجنورد با محوریت تغذیه ،مدیریت
و تولید مثل دام سبک (گوسفند و بز) در تاریخ  93/9/27در تاالر اوژن با حضور و
سخرنانی اساتید گرانقدر جناب آقای دکرت فروغی ،دکرت علمی و جناب آقای مهندس
حجازی برگزار شد.
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حقایقی در مورد شرتمرغ
الهه آبیار

کارشناس علوم دامی

• شرتمرغ بزرگرتین پرندهای میباشد که قادر به پرواز منیباشد.
• دارای سه معده میباشد.
• برخالف سایر پرندگان ،شرتمرغ تنها پرندهای میباشد که ادرار و مدفوعش از هم
جدا دفع میشود.
• شرتمرغ رسیعترین دونده در همه پرندگان و متام حیوانات دوپا میباشد که
میتواند تا  70کیلومرت در ساعت بدود .هر گامش میتواند تا  5مرت برسد.
• شرتمرغ تنها دو انگشت دارد در حالی که اکرث پرندگان  4انگشت دارند .شرتمرغ
ناخن بزرگی بر روی انگشت بزرگرتش دارد .انگشت درونی شبیه سم میباشد.
• طول بالهای پرنده به حدود دو مرت میرسد و از آنها در حرکات منایشی هنگام
جفتگیری استفاده میکند .برای جوجه به وسیله آنها سایه ایجاد میکند و برای
پوشش پوست برهنه استفاده میکند و همچنین مانند سکان برای تغییر جهت
هنگام دویدن استفاده میکند.
• زمانی که شرت مرغ با خطری روبرو شود میدود و پاهای بلندش میتوانند تبدیل
به سالحی قوی شود که قادر است با آن یک انسان یا یک حیوان شکارچی و درنده
مانند شیر را با یک رضبه رو به جلو از بین بربد.
• شرتمرغ به طور معمول زمستانش را به همراه جفتش یا به تنهایی سپری میکند
و هنگام فصل جفتگیری و دورههایی که هوا بدون باران و خشک است به صورت
منادیک با گلهای زندگی میکند که از  5تا  50پرنده تشکیل شده است که یک
رهرب دارد.
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• دعوا بین نرها برای تعیین قلمرو تنها چند دقیقه طول میکشد اما به آسانی
این درگیریها از طریق کوبیدن رس به حیوان دیگر ممکن است باعث مرگ شود.
• رفتارهاى تولیدمثىل در شرتمرغ اغلب در رشوع فصل تابستان در آب و هواى
خشک و ترجیحاً آفتاىب مشاهده مىشود .در حاىل که شرتمرغ متایل خود را براى
جفتگیرى به همراه آواز بلند جفتگیرى ابراز مىدارد ،شرتمرغ ماده با مکث کردن
براى یک لحظه و دست کشیدن از غذا به این آواز واکنش نشان مىدهد .آمادگى
شرتمرغ نر براى جفتگیری ،با قرمز شدن پوست در ناحیه ساق پا و نوک مشخص
مىگردد .پرندگان ماده چنین خصوصیات واضحى را نشان منىدهند .شرتمرغ ماده
ىبهدف و با رس و نوکى افتاده ،درحاىلکه بالها و نیز منقار خود را برهم مىزند
در اطراف شرتمرغ نر مىدود .ابراز احساسات براى جفتگیرى در حالت نشسته
نیز صورت مىگیرد .شرتمرغ نر پس از انتخاب یک شرتمرغ ماده بهعنوان جفت،
متایل خود را نسبت به دیگر شرتمرغهاى ماده از دست مىدهد .سپس شرتمرغ
نر بالهاى خود را باال مىبرد و در این حین شرتمرغ ماده فورا ً روى زمین نشسته
و شرتمرغ نر از پشت بر روى او سوار مىشود .در طول جفتگیرى شرتمرغ ماده
رفتارهاى سمبلیکى شبیه غذا خوردن را انجام مىدهد .شرتمرغ نر بالهاى خود را
باز کرده و رسش را با گردىن مارپیچى شکل به سمت راست و چپ بدن خود مىزند.
بعد از حدود  ۲۰ثانیه شرتمرغ نر گردن خود را خم کرده و به حالت پف کرده آن
را در نزدیکى رس شرتمرغ ماده مانند یک کیسه هوا به سمت جلو و عقب حرکت
مىدهد .مرحله بعدى مرحله نزدیکى است .شرتمرغ نر به مدت  ۴۰ثانیه صداى

خاىص ( )Rattlingرا ایجاد کرده و همزمان بالهاى خود را مىلرزاند .اندام تناسىل
نرینه بعد از نزدیکى ( )Copulationبیرون باقى مىماند و پرهاى دم به طرف باال
قرار دارد .هر دو زوج بعد از نزدیکی ،از همدیگر دور مىشوند .حتى در بعىض
موارد مشاهده شده است که شرتمرغ نر بعد از نزدیکی ،به شرتمرغ ماده با انگشت
خود رضبهاى مىزند .در این حالت شرتمرغ ماده برخاسته و با بالهاىئ باز با هامن
حالتهاى قبىل رشوع بهراه رفنت مىکند.
• تخم شرتمرغ بزرگترین تخم در بین پرندگان میباشد که  15سانتیمرت طول دارد
و وزنش برابر با دوازده تخممرغ میباشد هرچند نسبت به وزن بدن ،وزن تخممرغ
کمترین میباشد.
• تخم توسط ماده غالب در روز و در شب توسط پرنده نر نگهداری میشود.
• بعد از  35تا  45روز تخم هچ شده و جوجه به دنیا میآید بعد از هچ شدن
پرنده نر به جوجه غذا خوردن را آموزش میدهد با این وجود نر و ماده در پرورش
جوجه مشارکت دارند.
• شرتمرغ در مناطق مختلف جهان پرورش داده میشود به خصوص برای پرهای

تزئینی و همچنین برای گوشت و پوست آن برای تهیه چرم استفاده میشود.
• جمعیت شرتمرغهای وحشی به شدت در  200سال گذشته کاهش یافته است
و پرندگانی که بیشرت باقی ماند هاند در پارکها و یا فارمهای پرورشی میباشند.
• برخالف سایر پرندههای نر شرتمرغ دارای اندام جنسی میباشد که طول آن به
بیست سانتیمرت نیز میرسد.
• به دلیل فقدان دندان شرتمرغ سنگریزه میبلعد که خوراکش را آسیاب کند و یک
پرنده بالغ حدود  1کیلوگرم سنگ را در معدهاش حمل میکند.
• شرتمرغ میتواند چند روز را بدون نوشیدن آب تنها با استفاده از آب متابولیکی
و رطوبتی که در ریشهها ،ساقهها و بذور گیاهانی که استفاده میکند ،سپری کند،
اما آنها از آب لذت میبرند و به صورت متناوب اگر در دسرتس باشد حامم میکنند.
• شرتمرغ بزرگترین چشمها را در حیواناتی که در خشکی زندگی میکنند دارد که
تقریباً به  5سانتیمرت میرسد که به پرنده این امکان را میدهد هامنند شکارچیانی
مشابه شیر تا فاصلههای دور را ببینند.
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ورم روده و مقابله با آن
ندا ساقی

کارشناس پرورش طیور

چکیده

عامل آنرتیتنکروتیک یا ورم روده عفونی ،نوعی باکرتی بیهوازی گرم مثبت ،به
نام کلسرتیدیوم پرفرژنس میباشد که نسبت به رشایط نامساعد محیطی ،مقاوم
میباشد ،نشانههای بالینی آن عبارتند از کاهش رشد ،اشتها و تحرک .با توجه به
اینکه این بیامری باکرتیایی است ،طبیعتاً هر اقدامی که جهت پاکسازی آب و
دان و گندزدایی محیط صورت بگیرد به محدود کردن دامنه گسرتش بیامری کمک
میکند .همچنین پیشگیری از کوکسیدیوز در مهار ورم روده موثر است.

عالیم کالبدگشایی

رودهها متسع و پر از گاز و خیلی شکننده و سست میشود ،به طوریکه در هنگام
کالبدگشایی رسیعاً پاره میشوند ،در داخل روده یک غشای کاذب سبز مایل به زرد
و مقداری ترشحات موکوئیدی دیده میشود .اگر این بیامری همراه با کوکسیدیوز
باشد ،روده حالت مخملی یافته و هامنند کرکهای یک حوله به نظر میرسد .به
دلیل ایجاد التهاب خوراک هضمنشده به مقدار زیادی در مدفوع دیده میشود.

مقدمه

سببشناسی

انرتیت نکروتیت برای نخستین بار در سال  1961میالدی توسط پژوهشگری به نام
پاریش از یک گله خروس  6-7هفته گزارش گردید .آنرتیت نکروتیت یک بیامری
عفونی است که پرندگان را در سن دو هفتگی تا شش ماهگی مبتال میکند .این
بیامری بیشرت در سن سههفتگی و در ماههای تابستان و اوایل پاییز مشاهده
میشود.

نشانههای بالینی

جوجههای مبتال رشد کمی دارند ،کسل و بیحال هستند ،کاهش اشتها و کمی
تحرک در آنها مشهود است ،پرهایشان را سیخ میکنند ،اسهال دارند ،پرهایشان
ژولیده است و دچار مرگ غیرطبیعی میشوند ،تلفات روزانه حدود یک در صد
میباشد.
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عامل آنرتیتنکروتیک یا ورم روده عفونی ،نوعی باکرتی بیهوازی گرم مثبت ،به
نام کلسرتیدیوم پرفرژنس میباشد که نسبت به رشایط نامساعد محیطی ،مقاوم
میباشد و در چنین وضعیتی در اطراف خود ،هاگ یا اسپور ایجاد میمناید .هاگ
مقاومت باکرتی را در برابر خشکی ،حرارت و مواد شیمیایی ضدعفونی کننده
افزایش میدهد و بدینسان ،خطر آلودگی مجدد گله را به این میکروب باال میبرد.
همچنین این باکرتی قادر است انواع سم و آنزیم ترشح کند و موجب ایجاد زخم
در دستگاه گوارش شود.

عوامل مستعد کننده بیامری

خوراک ،آب و بسرت میتواند حاوی این باکرتی باشد .در حال سالمت نیز این باکرتی
به مقدار کم در دستگاه گوارش طیور وجود دارد .به احتامل زیاد ،کندی حرکات

گوارشی ،یا افزایش گرانروی یا ویسکوزیته محتویات روده ،مثالً در اثر تغذیه زیاد
با گندم ،سبب رشد و تکثیر این پاتوژن میگردد .در جوجههای گوشتی ،با افزایش
نسبت گندم جیره ،شیوع بیامری تورم روده باال میرود .یک علت این امر آن است
که گندم ریز آسیاب سبب چسبندگی دان به نوک و لبههای دهان شده و عالوه بر
کاهش مرصف خوراک ،موجب تجمع باقی ماندههای دان در آبخوریهای قیفی
میگردد و بدین ترتیب محیط مناسبی برای رشد باکرتیها و قارچها فراهم میآورد
و بدین گونه شیوع ورم روده عفونی در جوجهها افزایش مییابد .علت دیگر
مربوط به وجود پنتوزانهایی مانند آرابینوزایالنها در غالتی نظیر گندم میشود.
گندم حاوی پنج تا هشت درصد از انواع مختلف پنتوزان میباشد که مهمترین
آنها ترکیباتی به نام آرابینوزایالنها هستند .این ترکیبات سبب افزایش گرانروی
یا ویسکوزیته مواد قابلهضم گندم شده و در نتیجه موجب کاهش گوارشپذیری
گندم و کاهش هضم خوراک و افزایش رطوبت بسرت میگردند .آرابین وزایالنها
میتوانند به ترکیبات دیواره سلولی متصل شده و تا ده برابر وزن خود را آب جذب
منایند .مرصف بیش از اندازه غالتی مانند گندم ،به علت عدم آبشکافت یا هیدرولیز
این پنتوزانها و تقریباً دست نخورده ماندن آنها منجر به افزایش ویسکوزیته مواد
هضمی میگردد و انرژی قابل متابولیسم گندم به میزان ده تا پانزده درصد کاهش
مییابد .وجود مقدار زیادی پروتئین حیوانی ،مانند پودر ماهی با فراهم آوردن
اسیدهای آمینه مورد نیاز برای رشد میکروبهای فرصتطلب مانند کلسرتدیوم
پرفرژنس ،بروز موارد آنرتیت نکروتیت را باال میبرد .همچنین جیرهای که نسبت
انرژی به پروتئین آن پایین باشد ،به مقدار بیشرتی مرصف میشود و این امر موجب
مرصف بیش از حد پروتئین میگردد و پروتئینهای هضمنشده در بخش پایانی
دستگاه گوارش ،سبب جذب آب و شلی مدفوع و خیسی بسرت میشوند .ایجاد این
وضعیت منجر به افزایش جمعیت کلسرتدیوم پرفرژنس و تشدید بیامری ورم روده
عفونی میگردد .هر عاملی اعم از تغذیه ،مدیریت و عفونتی ،که دستگاه گوارش را
دچار ضایعه مناید یا سیستم ایمنی را تضعیف کند ،پرنده را مستعد ابتال به بیامری
آنرتیت نکروتیت خواهد کرد.

تغذیه گله بیامر استفاده شود .تاثیر تایلوزین فسفات در درمان آنرتیت نکروتیت
نیز دیده شده.

نتیجهگیری

کنرتل و پیشگیری از بروز هر بیامری در حقیقت راهحل آسان ،کمهزینه و عاقالنه
میباشد .از آنجایی که آنرتیت نکروتیت یا ورم روده عفونی یک بیامری باکرتیایی
است ،طبیعتاً هر اقدامی که جهت پاکسازی آب و دان و گندزدایی محیط صورت
بگیرد به محدود کردن دامنه گسرتش بیامری کمک میکند .همچنین پیشگیری از
کوکسیدیوز در مهار ورم روده موثر است .باید از هر نوع اسرتس محیطی و تغذیهای
وارده بر گله طیور جلوگیری مناییم .استفاده از آنزیمهای بتاگلوکاناز و زایالناز
در ترکیب جیره سبب شکستهشدن پلیساکاریدهای غیرنشاستهای شده و قابلیت
دسرتسی آنها را برای طیور افزایش میدهد .همچنین به کارگیری این آنزیمها
با کاسنت از ویسکوزیته یا گرانروی محتویات روده ،مانع تغذیه کلسرتیدیومها از
غذای موجود در دستگاه گوارش میشودو زمینهی گسرتش ورم روده را از میان
برداشته میشود.

منبع مورد استفاده:

-1دانستنیهای کاربردی در تغذیه دام و طیور ؛ت الیف دکرت سید رضا دیباور؛
انتشارات پریور؛ تربیز؛ چاپ اول 1388؛ فصل چهاردهم:گندم بهرت است یا ذرت؛
صص  141تا 152
-2راهنامی کلینیکی بیامریهای طیور ؛ تالیف دکرت کاظم عبدی؛ با همکاری و
ویرایش دکرت امیر صدیقی مشکنانی؛ انتشارات چهر؛ تهران؛ چاپ اول 1378؛ صص
 40و .41

پیشگیری

آنرتیت نکروتیت یا ورم روده عفونی یک بیامری باکرتیایی است و طبیعتاً هر
اقدامی که جهت پاکسازی آب و دان و گندزدایی محیط صورت بگیرد به محدود
کردن دامنه گسرتش بیامری کمک میکند .همچنین پیشگیری از کوکسیدیوز در
مهار ورم روده موثر است و چه بسا کوکسیدیوز خفیف ،بدون بروز عالیمی خاص،
تنها و با کاهش مرصف دان و افت رشد تا پایان دوره پرورش ،بدون تشخیص
میماند و زمینه را برای ابتال به ورم روده فراهم میکند .بنابراین باید از هر
نوع اسرتس محیطی و تغذیهای وارده بر گله طیور جلوگیری مناییم .استفاده از
آنزیمهای بتاگلوکاناز و زایالناز در ترکیب جیره سبب شکستهشدن پلیساکاریدهای
غیرنشاستهای شده و قابلیت دسرتسی آنها را برای طیور افزایش میدهد .همچنین
به کارگیری این آنزیمها با کاسنت از ویسکوزیته یا گرانروی محتویات روده ،مانع
تغذیه کلسرتیدیومها از غذای موجود در دستگاه گوارش میشودو زمینهی گسرتش
ورم روده را از میان برداشته میشود.

درمان

چون انرتیت نکروتیت یک بیامری باکرتیایی است ،با تجویز آنتیبیوتیک وسیع
الطیف محلول در آب یا مخلوط در دان ،درمان میگردد .گاهی اوقات به مرغدار
توصیه میگردد که دو لیرت رسکه را در ی هزار لیرت آب آشامیدنی حل کرده به
مدت دوازده ساعت در اختیار طیور قرار دهند .اگر با این کار گله بهبود نیافت،
یک پاکت یک صد گرمی کلیستین را بهعالوه دولیرت مالس در پانصد لیرت آب حل
کرده و در اختیار طیور قرار دهند .همچنین بهرت است به دلیل مسائلی که پیشرت
گفته شد در طول این بیامری از دان مش یا آسیابشده با آنالیز تعدیل شده برای
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استفاده ازگیاهان دارویی در تغذیه جوجههای گوشتی
حسن صالح

استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی رساوان

چکیده

در دهههای اخیر ،گیاهان دارویی به خاطر تواناییشان به عنوان جایگزینی برای مواد
محرک رشد آنتیبیوتیکی در تغذیه طیور توجه بسیاری را به خود جلب کردهاند.
سودمندی گیاهان دارویی در تغذیه جوجههای گوشتی به عوامل زیادی نظیر :ترکیب،
نحوه آمادهسازی ،شکل استفاده و سطوح گیاهان دارویی در جیره ،ژنتیک پرنده ،ترکیب
کل جیره و مدیریت سالن پرورشی بستگی دارد .به خاطر تغییرات زیاد در ترکیب،
اثرات پتانسیل بیولوژیکی گیاهان دارویی ممکن است متفاوت باشد .با توجه به هدف
موردنظر میتوان از گیاهان مختلف در جهت بهبود عملکرد ،سیستم ایمنی و  ....در
پرورش طیور استفاده منود.
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مقدمه

گیاهان دارویی به بخشهای مورد استفاده (مثالً دانهها ،میوهها ،ریشهها ،پوست
و برگها) گیاهان و ادویهجات معطر (مرزنگوش ،آویشن ،اکلیل کوهی ،رزماری ،گشنیز،
دارچین ،انیسون ،سیر ،فلفل قرمز ،خردل و فلفل سیاه) همچنین عصارههای و اسانسهای
گیاهی ( )EOرا شامل می شود (ویندیش و همکاران .)2008،بسیاری از ویژگیهای سودمند
گیاهان دارویی از ملکولهای فعال زیستیشان منشأ میگیرند (مانند :کارواکرول،
تیمول ،سینول ،لینالول ،آنتول ،آلیسین ،کاپسایسین ،آلیل ایزوتیوسیانات و پیپرین).
اسانسهای گیاهی شامل دو دسته از ترکیبات هستند؛ ترپنها (مانند :کارواکرول و
تیمول) و فنیلپروپنها ( ترانس سینامالدئید ،اوژنول ،کاپسیاسین و پیپرین هستند).

در حال حارض ،عالقه زیادی به استفاده از اسانسهای گیاهی در تغذیه طیور وجود
دارد ،چرا که آنها دارای فعالیت بیولوژیکی باالتری در مقایسه با مواد خامی که از
آنها استخراج میشوند میباشند.

سطوح مورد استفاده گیاهان دارویی در خوراک

مقادیر متفاوتی از سطوح گیاهان دارویی در خوراک گزارش شده است .بسته به
فرم (گیاهان معطره یا سایر فرمهای اسانسهای گیاهی) که استفاده میشوند،
بیشرت از  10سطح مختلف در خوراک یافت شده است (کراس .)2007 ،به ویژه،
زمانی که بخشهای گیاهان معطره استفاده میشوند سطوح خوراکی آنها از 0/01
تا  30گرم بر کیلوگرم خوراک متغیر است .مثالهایی در این مورد عبارتند از:
مرزنگوش  30گرم در کیلوگرم خوراک (یانگ و همکاران )2003 ،یا  10گرم در
کیلوگرم خوراک (کراس و همکاران ،)2007 ،رزماری  5تا  10گرم در کیلوگرم خوراک
(کراس و همکاران ،)2007 ،مرزنجوش ،رزماری و بومادران  10گرم در کیلوگرم
خوراک (کراس و همکاران ،)2007 ،پودر رزماری  0/5گرم در کیلوگرم خوراک
(اسپرناکوا و همکاران )2007 ،و تخم انیسون  0/25تا  1/5گرم در کیلوگرم خوراک
(سلطان و همکاران .)2008 ،سطوح کمرتی برای اسانسهای گیاهی در خوراک
گزارش شده است .مثالهایی در این مورد عبارتند از :عصاره رزماری و مریمگلی
 500میلیگرم در کیلوگرم خوراک (لوپز بوت و همکاران ،)1998 ،اسانس مرزنگوش
 50تا  100میلیگرم در کیلوگرم خوراک یا  300میلیگرم در کیلوگرم خوراک
(جیانیناس و همکاران ،)2003 ،تیمول و سینامآلدهاید  100میلیگرم در کیلوگرم
خوراک (لی و همکاران ،)2003 ،اسانس انیسون  100تا  400میلیگرم در کیلوگرم
خوراک (سیفتسی و همکاران )2005 ،و اسانسهای گیاهی سایر گیاهان نظیر:
آویشن ،مرزنگوش بستانی ،رزماری و بومادران 1000 ،میلیگرم در کیلوگرم خوراک
(کراس و همکاران .)2007 ،به این نکته باید توجه شود که سطوح ذکر شده در
باال حتامً باید با اندیشه و فکر صحیح انتخاب شوند ،زیرا اجزای فعال موجود در
ترکیب گیاه واقعی یا اسانسهای گیاهی ممکن است در مطالعات مختلف ،تفاوت
زیادی داشته باشند.

اثرات گیاهان دارویی در جوجههای گوشتی
کیفیت و خوشخوراکی خوراکی

در حالی که شواهد کافی برای حامیت از افزایش خوشخوراکی خوراک توسط
گیاهان دارویی وجود ندارد (ویندیش و همکاران ،)2008 ،استفاده از آنها ممکن
است کیفیت خوراک را با استفاده از ویژگیهای ضد باکرتیایی و آنتیاکسیدانی
(به علت وجود ترکیبات فنولیک نظیر :اسید رزمارینیک ،کارواکرول و تیمول) و
پتانسیل آنها در کاهش دادن رشد قارچهای مایکوتوکسینی بهبود بخشد (بورت،
 .)2004خواص آنتیاکسیدانی زمانی که خوراک حاوی میزان زیادی از اسیدهای
چرب غیراشباع در مقابل اشباعها هست میتواند ارزش زیادی داشته باشد .خواص
ضدقارچی اسانسهای گیاهی میتواند در جلوگیری از تولید مایکوتوکسینها در
دانههای گندم انبار شده اهمیت داشته باشد (سلیامن و بادئا.)2002 ،

اثرات بر روی شاخص های رشد

وزن بدن جوجههای گوشتی ( ،)BWافزایش وزن بدن ( ،)BWGمرصف خوراک
( )FIو رضیب تبدیل خوراک ( )FCRاز جمله پارامرتهای مطالعه شده هستند.
گزارشات استفاده از اسانس مرزنگوش به میزان  50تا  100میلیگرم در کیلوگرم
جیره های حاوی گندم  -کنجاله سویا مبنی بر عدم تاثیر بر وزن بدن و رضیب
تبدیل خوراک (بوستاوگلو و همکاران ،)2002 ،استفاده از تیمول و سینامآلدهاید به
میزان  100میلیگرم در کیلوگرم جیره اثر معنیداری روی خوراک مرصفی ،افزایش
وزن بدن و رضیب تبدیل خوراک در این زمینه وجود دارد (لی و همکاران.)2003 ،

مکمل اسانس مرزنگوش به میزان  300میلیگرم در کیلوگرم خوراک حاوی گندم
– کنجاله سویا تغذیه شده به پرندگان کاب که در  14روزگی با ایمریا تنال آلوده
شده بودند ،به طور معنیداری باعث افزایش وزن بدن و رضیب تبدیل خوراک
بهرتی در مقایسه با تیامر کنرتل که آلوده نشده بودند شد (جیانیناس و همکاران،
 .)2003مکمل کردن  2مخلوط تجاری سه جزیی (به عبارت دیگر یکی شامل:
مرزنگوش ،دارچین و فلفل و دیگری شامل :مریمگلی ،آویشن و رزماری) محصوالت
اسانسهای گیاهی به جیره حاوی گندم – ذرت – کنجاله سویا به میزان 200
میلیگرم در کیلوگرم و  5000میلیگرم در کیلوگرم ،کل افزایش وزن بدن ،خوراک
مرصفی و رضیب تبدیل خوراک را در مقایسه با تیامر شاهد یا یک تیامر حاوی
آویالمایسین بهبود نبخشید (هرناندز و همکاران.)2004 ،

اثرات بر روی عملکرد روده و قابلیت هضم مواد مغذی

در میان مکانیسمهایی که مربوط به تأثیر بر عملکرد روده هستند اثرات بر روی
رسعت عبور ،ترشح شیرابه هضمی و افزایش فعالیت آنزیمهای هضمی مدنظر
میباشد .ترکیب همه این اثرات ،به نوبه خود قابلیت هضم مواد مغذی را تحت
تأثیر قرار میدهند .مقادیر متفاوتی از ادویهجات غذایی (برای مثال :زردچوبه،
کاپسایسین ،زنجبیل و فلفل) باعث تحریک آنزیمهای هضمی پانکراس (پالتل و
ارسینیواسان )2000 ،و کاهش رسعت عبور خوراک در موشهای مادهی بالغ شدند
(پالتل و ارسینیواسان .)2001 ،نشان داده شد که در جوجههای گوشتی گیاهان
دارویی باعث افزایش فعالیت رودهای تریپسین ،لیپاز و آمیالز شدند (لی و همکاران،
 .)2003افزودن عصارههای گیاهی به خوراک برای مدت  41روز در جوجههای
گوشتی فعالیت لیپاز را  38تا  46درصد افزایش داد (جامروز و همکاران.)2005 ،
گیاهان دارویی تولید موکوس و غلظت آن را در معده و ژوژنوم افزایش دادند که
این امر نشان میدهد اثر محافظتی در مقابل ساکن شدن عوامل بیامریزای روده
دارند (جامروز و همکاران .)2006 ،همچنین ،اثرات بالقوهی گیاهان دارویی بر روی
خصوصیات شکلشناسی روده نیز گزارش شده است (جامروز و همکاران.)2006 ،

اثرات بر روی جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

احتامالً فعالیتهای ضدمیکروبی داروهای گیاهی بیشرت از سایر اثرات آنها واکاوی
شده است .نشان داده شده که گیاهان دارویی مختلف در مقابل طیف وسیعی
از عوامل بیامریزای خوراک نظیر :لیسرتیا مونوسیتوژنس ،ساملونال تیفیموریوم،
ساملونال انرتیتیدیس ،ارششیاکولی  ،O157:H7شیگال دیسنرتیا ،باسیلوس رسوس،
پزودوموناس آروجینوزا و استافیلوکوکوس آروس فعالیت دارند (بورت.)2004 ،
خواص ضد باکرتیایی اسانسهای گیاهی عمدتاً به ترکیبات فنولیکشان نسبت داده
میشود (بورت .)2004 ،بنابراین پیشنهاد شده که نحوه ی عمل آنها شبیه سایر
ترکیبات فنولیک میباشد و به طور کلی بیان شده که این ترکیبات باعث ایجاد
اختالل در غشای سیتوپالسمی سلول ،اختالل در جابه جایی پروتون ،جریان الکرتون
و انتقال فعال و انعقاد محتوای سلول میشوند (بورت .)2004 ،افزون بر این ،اثر
ضد کوکسیدیوزی مرزنگوش در مقابل ایمریا تنال گزارش شده است (جیانیناس و
همکاران .)2003 ،به طور کلی این امر پذیرفته شده که بیشرت اسانسهای گیاهی
اندکی فعالیت ضد باکرتیایی باالتری در مقابل باکرتیهای گرم مثبت در مقایسه با
گرم منفی دارند (بورت .)2004 ،تا چه اندازه چنین فعالیت ضدباکرتیایی میتواند
اثر منفی بر روی جمعیت میکروبی مفید روده ،جدای از عوامل بیامریزا نظیر
کلسرتیدیوم پرفرینجنس داشته باشند ،هنوز به عنوان یک سؤال باقی مانده است.

اثرات روی عملکرد ایمنی

افزودن تخم انیسون باعث بهبود پارامرتهای خونی میشود با این فرض که یک
اثر غیراختصاصی محرک سیستم ایمنی به وسیلهی افزایش فعالیت فاگوسیتوزی و
تعداد ملفوسیتها دارد (سلطان و همکاران .)2008 ،با این حال ،هنوز مطالعات
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based on maize and domestic grains. British Poultry Science 46:
485–493.
• Lambert RJW, Skandamis PN, Coote PJ and Nychas GJE (2001) A
study of the minimum inhibitory concentration and mode of action
of oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied
Microbiology 91: 453–462.
• Lee KW, Kappert HJ, Frehner M, Losa R and Beynen AC (2003)
Effects of dietary essential oil components on growth performance,
digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens.
British Poultry Science 44: 450–457.
• Spernakova D, Mate D, Rozanska H and Kovac G (2007) Effects
of dietary rosemary extract and a-tocopherol on the performance
of chickens, meat quality, and lipid oxidation in meat storage under
chilling conditions. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
51: 585–589.
• Soliman KM and Badeaa RI (2002) Effect of oil extracted from
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Chemical Toxicology 40: 1669–1675.
• .Windisch W, Schedle K, Plitzner C and Kroismayr A (2008) Use
of phytogenic products as feed additives for swine and poultry.
Journal of Animal Science 86: 140–148.

بیشرتی با توجه به پتانسیل افزودنیهای خوراکی گیاهی در تعدیل کردن سیستم
.)3  فصل،; اپلیگیت2008 ،ایمنی نیاز میباشد (ویندیش و همکاران

اثرات روی کیفیت و سالمت گوشت الشه

 لیست گسرتدهای از مطالعاتی که از فعالیت ضد،هامن طور که قبالً ذکر شد
میکروبی تعداد زیادی از عصارهها در محیط برونتنی در مقابل طیف وسیعی از
 همچنین.عوامل بیامریزای موجود در خوراک و روده حامیت میکنند وجود دارد
 ادویهجات،مشخص شده که افزودن گیاهان دارویی (به عنوان مثال گیاهان دارویی
یا اسانسهای گیاهی) به خوراک دام به خاطر داشنت خواص آنتیاکسیدانی و
 به حفظ کیفیت و سالمت میکروبیولوژیکی خوراک طی ذخیرهسازی،ضدمیکروبی
، در اصل، بنابراین.)2008 ، کمک میکند (فاسیس و همکاران،در حالت خام یا پخته
مرصف خوراکی افزودنیهای گیاهی میتواند از طریق کاهش عوامل بیامریزای
 باعث افزایش سالمتی محیط رودهشود و این امر به نوبه خود میتواند به،روده
.کاهش آلودگی الشه در زمان کشتار کمک کند

نتیجهگیری

تأثیر مکملکردن خوراک با گیاهان دارویی بر روی شاخص های رشد جوجه ی
 مطالعات مورد بررسی، به طور کلی.گوشتی بیشرت مورد مطالعه قرار گرفته است
حاکی این مطلب است که گیاهان دارویی میتوانند به عنوان عوامل محرک رشد
، به هر حال.غیرآنتیبیوتیکی طبیعی در تغذیه جوجههای گوشتی استفاده شوند
هنوز شواهد دال بر اثرات مفید این ترکیبات بر قابلیت هضم مواد مغذی و یا
عملکرد و ترکیب جمعیت میکروبی روده در جوجههای گوشتی نسبتاً ضعیف
 شواهد محدودی وجود دارد که نشان میدهند مرصف، در مورد اخیر.هستند
، در مقابل.گیاهان دارویی میتواند رشد عوامل بیامریزای روده را کاهش دهد
اثرات مفید تغذیه ی گیاهان دارویی بر روی کیفیت گوشت الشه به خوبی اثبات
.شده است
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هضم ،جذب و متابولیسم چربیها در شکمبه نشخوارکنندگان
دکرت علیرضا فروغی

هیات علمی مرکزآموزش عالی شهید هاشمینژاد

چکیده

منابع متعددی از چربی ها ( انواع دانه های روغنی و کنجاله ها ) در مواد
خوراکی جیره نشخوارکنندگان وجود دارد و اغلب به عنوان مکمل های انرژی
و پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند .همچنین ممکن است از مکمل های
چربی خالص حاصله از چربی حیوانی یا گیاهی در جیره غذایی گاوهای شیری
استفاده شود .نوع چربی مرصفی بر روی قابلیت مرصف مواد مغذی ،تولید
شیر ،رفتار تغذیه ای ،پذیرش خوراک ،مقدار خوراک مرصفی و ترکیبات شیر
گاو به شدت تاثیر می گذارد .اما ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮای
ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

مقدمه

چربی ها یکی از مواد مغذی رضوری در جیره همه جانوران هستند که در بسیاری
از مواد خوراکی رایج یافت می شوند .مکمل های چربی نیز اغلب جهت افزایش
تراکم انرژی به جیره افزوده می شوند .باتوجه به اینکه استفاده از چربی چه
بصورت بخشی از غذا و چه به صورت مکمل در جیره نشخوارکنندگان امری بدیهی
و ناگزیر است و همچنین با توجه به دیدگاه و تکنیک های جدید در استفاده از
این مواد در این مقاله به بررسی نقش چربی در جیره نشخوارکنندگان پرداخته
می شود.

چربی ها و میکرو ارگانیسم های شکمبه

چربی های موجود در مواد خوراکی به سهولت مورد حمله میکروارگانیسمهای
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شکمبه قرار میگیرند ،بویژه زمانی که چربیهای خوراکی در مقابل میکروبها
محافظت نشده باشند .در این مرحله ،چربیها در شکمبه لیپولیز میشوند
که عملی بسیار مهم در ارتباط با هضم و متابولیسم چربیها در قسمتهای
بعدی میباشد .این فعالیت ( لیپولیز ) بیشرت به عهدهی باکرتیهای شکمبه
است و ظاهرا ً پروتوزوآها چنین فعالیتی را از خود نشان منیدهند .در این
زمینه باکرتیهای  Anaerovibrio lipolyticaخیلی مهم هستند و تولید
اسرتازهای متصل به باکرتی و لیپازهای آزاد میکنند .البته بخشی از آنها روی
گاالکتوزیل دیگلیرسیدها تاثیر چندانی ندارند ( 2و .)9
هامنطور که می دانید چربی ها غیر قطبی اند و حاللیت آنها در آب بسیار اندک
است و همچنین عدم متایل برای مخلوط شدن با مایع شکمبه منجر به بروز
مشکالتی در خصوص قابلیت دسرتسی میکروارگانیسم های شکمبه به چربی ها به
منظور تجزیه و تبدیل آن ها  Biotransformationمی گردد .لذا توصیه می شود
که چربی ها قبل از آنکه وارد جیره شوند به صورت امولسیون در آیند .از جمله
عواملی که در خود شکمبه به امولسیون شدن چربی ها کمک میکنند میتوان
به فشار سطحی ،انقباضات توام شکمبه و نگاری و وجود امالح و حرارت شکمبه
اشاره کرد(  2و .)7
تریگلیرسیدهای موجود در شکمبه در نتیجهی فعالیت هیدروالزی میکروارگانیسم های
شکمبه به اسیدهای چرب آزاد و گلیرسول تبدیل میشوند .دیگلیرسیدها و
منوگلیرسیدها محصوالت حد واسط این واکنش ها می باشند .اسیدهای چرب
آزاد تولیدی در محیط شکمبه خنثی شده و تشکیل منک های کلسیمی می دهند
که به سطح باکرتی ها و ذرات غذایی می چسبند .این اسیدهای چرب به عنوان

منبع انرژی توسط میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار منی گیرند و لذا در زمان
محاسبه انرژی متابولیسمی قابل تخمیر  FMEاین چربیها را نادیده میگیرند.
دو فعالیت مهم میکروارگانیسمهای شکمبه بر اسیدهای چرب در محیط شکمبه
عبارتند از ایزومریزاسیون و بیوهیدروژناسیون .ایزومراسیون روی اسیدهای چرب
غیراشباع که پیوندهای دوگانهی آنها غالباً در فرم سیس هستند ،صورت میگیرد
که طی آن ،تعدادی و یا به تعبیری بیشرت آنها قبل از اینکه عمل هیدروژناسیون
روی آنها صورت گیرد ،به فرم ترانس در میآیند .بیوهیدروژناسیون نیز در مورد
اسیدهای چرب غیراشباع و عمدتاً در شکمبه و به نسبت کمرت در کولون و سکوم
صورت میگیرد.

هیدروژناسیون چربی ها در شکمبه

هیدروژناسیون عبارت است از اضافه شدن هیدروژن به پیوندهای مضاعف
اسیدهای چرب غیراشباع که برای انجام این عمل گروه کربوکسیل آزاد اسیدهای
چرب آزاد مورد نیاز است .این امر سبب می شود که هیدروژن های اضافی از
محیط شکمبه خارج شوند و به اصطالح این محیط احیا کننده باشد .چربی
بدن نشخوارکنندگان غالباً از نوع اشباع است که دلیل عمده ی آن ،همین
عمل هیدروژناسیون در شکمبه می باشد .هیدروژناسیون به طور کلی منجر
به تولید اسید استئاریک که یک اسید چرب اشباع است می گردد .لذا مشاهده
می شود که بخش زیادی از چربی بدنی نشخوارکنندگان را اسید استئاریک
تشکیل می دهد(.)7
چند عامل بر فرآیند هیدروژناسیون چربی ها در شکمبه تاثیر می گذارند ،مانند
غلظت یا مقدار چربی ها در جیره و در وهله ی بعد نسبت علوفه به کنسانرته،
 pHشکمبه و فعالیت میکروبها .زمانی که مقدار چربی ها در شکمبه کم باشد،
هیدروژناسیون آنها کامل انجام خواهد شد ولی در غلظت های خیلی زیاد ،فقط
در  90-80درصد آنها صورت می گیرد .همچنین زمانی که از جیره های حاوی
کنسانرته زیاد استفاده شود میزان بیوهیدروژناسیون در شکمبه کاهش می یابد.
این امر بیشرت به خاطر اسیدی شدن محیط شکمبه است زیرا به محض اسیدی شدن
محیط شکمبه ،فعالیت میکروارگانیسم هایی که بیوهیدروژناسیون را انجام
می دهند ،کاهش می یابد .عالوه بر بعضی باکرتی ها ،پروتوزوآها نیز در
بیوهیدروژناسیون چربی ها نقش دارند .بنابراین ،میزان بیشرتی از اسیدهای
چرب غیراشباع در خون ،شیر و بافتهای چربی حیوانات عاری از پروتوزوآ
دیده می شود(.)7
بیشرت آزمایشات صورت گرفته نشان دهنده ی تاثیر منفی اسیدهای چرب بر رشد
باکرتی ها بوده است که البته در این زمینه اسیدهای چرب بلند زنجیره غیر اشباع
اثرات بارزتری داشته اند .این اثرات منفی در درجه اول به دلیل پوشیده شدن
سوبسرتاها توسط چربی ها و عدم دسرتسی باکرتی ها به مواد مغذی مختلف مانند
اسیدهای آمینه و کربوهیدرات ها جهت تولید  ATPمی باشد .اضافه کردن چربی
به جیره جمعیت پروتوزوآها را کاهش می دهد ولی این عملکرد بنا به رشایط
گوناگون متفاوت است .در این زمینه بیان شده است که روغن بذرک بیشرتین تاثیر
را بر پروتوزوآزدایی دارد .این امر می تواند به دلیل زیاد بودن مقدار اسید
آلفالینولئیک باشد که البته هنوز به اثبات نرسید است(.)7

اثرات چربی ها بر تولید و ترکیبات شیر

اثرات چربی جیره بر روی متابولیسم و تولید گاوهای شیری توسط تعدادی
از پژوهشگران بررسی شده است .تراکم کالری خوراک با افزودن چربی به
جیره غذایی افزایش می یابد ،همچنین گاوهایی که دارای تولید باالیی هستند
اغلب در اوائل شیردهی در وضعیت تعادل منفی انرژی قرار می گیرند ،به
همین دلیل افزودن چربی به خوراک گاوهای پرتولید معموالً برای افزایش
انرژی مرصفی و تامین اسیدهای چرب پستان گاوهای پرتولید صورت می گیرد .به

هرحال ممکن است افزودن چربی به خوراک در مواقعی که ظرفیت دستگاه
گوارش انرژی مرصفی را محدود می کند سودبخش باشد(.)10
نوع چربی مرصفی بر روی قابلیت مرصف مواد مغذی ،تولید شیر ،رفتار تغذیه ای،
پذیرش خوراک ،مقدار خوراک مرصفی و ترکیبات شیر گاو به شدت تاثیر می گذارد.
درجه اشباع بودن چربی عامل عمده مورد توجه می باشد .ﻣﮑﻤﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺮﺘاﮐﻢ
از اﻧﺮژی را داراﺳﺖ .بناﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ در اواﯾﻞ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دادن
ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮک ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ در ﮔﺎوﻫﺎی ﺗﺎزه زا ﮐﺎرﺑﺮد
دارد ( .)5ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( 1و  .)9ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ
در ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺣﺎوی ﭘﻮدر ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ روی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه  Bﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه  Bﺗﻮﺳﻂ
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ()3
اﺧﯿﺮا ً ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺘﺰ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی  Bدر ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮔﺎو ﺷﯿﺮی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد( .)11ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ بویژه در
ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﯿﻮان ﺮﺿوری ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد( .)11ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﮑﻤﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ( 6 ،4و  .)8ﺑﻄﻮریﮐﻪ در ﻤﺗﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ
ﺟﯿﺮه درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

نتیجه گیری

تغذیه ضعیف و ناکافی در گاوهای شیری سبب کاهش درصد الکتوز شیر و افزایش
درصد چربی شیر می گردد .به دلیل اینکه با کاهش دریافت انرژی ،تولید پیش سازهای
الکتوز کاهش یافته در نتیجه ،با کاهش ترشح الکتوز در آلوئول ها ،فشار اسمزی جهت
ورود آب نیز کاهش می یابد .این عامل باعث کاهش تولید شیر و درصد الکتوز آن
می شود و به موازات آن درصد سایر ترکیبات شیر هامنند چربی ،افزایش می یابد.
با افزایش نسبت کنسانرته در جیره ( باالی  50درصد ماده خشک جیره ) درصد
چربی شیر به کاهش متایل دارد که میزان این کاهش با سطح کنسانرته مرصفی
رابطه مستقیم دارد .کاهش چربی شیر تحت تاثیر عوامل تغذیه ای مانند دفعات
غذا دهی و نوع سیستم تغذیه ای قرار می گیرد.
گاوهایی که با علوفه های آسیاب شده ( طول قطعات کوتاه ) تغذیه می شوند
زمان کمرتی را رصف جویدن و نشخوار می کنند ،این امر سبب کاهش ترشح بزاق
شده و به دنبال آن کاهش  pHشکمبه رخ میدهد .سپس باکرتی های سلولوتیک
کاهش یافته و در نتیجه تولید پیش سازهای اسیدهای چرب کوتاه زنجیره در غدد
پستان کاهش می یابد؛ در نهایت چربی شیر به شدت افت می کند .بدیهی است
که جهت تغذیه و فرموله کردن جیره غذایی گاوهایی شیری باید به موارد فوق
الذکر توجه ویژه ای منود.
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اهمیت رکوردگیری در دامپروری
وحید وثوقی

دانشجوی دکرتی تخصصی تغذیه نشخوار کنندگان

چکیده

امروزه دامپروری به عنوان یک فعالیت تولیدی و تجارتی ساختار صنعتی عظیمی
به خود گرفته است و رسالت تامین بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز
برش را به عهده دارد .برای برقراری ارتباط صحیح با محیط اطراف و هم برای
بهرهبرداری بهینه و تحقق تولید ،با راندمان باال از دامها نیاز به اطالعات کافی در
مورد آنها میباشد .انواع رکوردهای مورد نیاز در مجتمعهای تولید دام عبارتند از
رکوردهای مالی و اقتصادی ،رکوردهای پرسنلی و رکوردهای مربوط به حیوانات.

مقدمه

امروزه دامپروری به عنوان یک فعالیت تولیدی و تجارتی ساختار صنعتی عظیمی
به خود گرفته است و رسالت تامین بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز
برش را به عهده دارد .در این صنعت عظیم نیز چون سایر سازمانها حفظ وضعیت
حال و توسعه سازمان در آینده در گرو تصمیمگیریهای مدبرانه مدیران است .به
موازات پیرشفت علوم و فنون مرتبط با پرورش حیوانات ،تغذیه ،تولید مثل ،اصالح
نژاد ،اقتصاد و ....مدیریت بر واحدهای پرورش دام نیز جنبه کامالً علمی و فنی
به خود گرفته است و لذا از نظر اطالعات و آگاهی نیازمندیهای خاص خود را
میطلبد.
هر واحد پرورش دام ،هم به جهت تامین حداقل بخشی از مواد اولیه مورد نیاز
خود همچون اقالم خوراکی ،داروها وسایل کار و هم به لحاظ بازاریابی و فروش
محصوالت با محیط و جوامع انسانی اطراف خود ارتباط دارد .همچنین در هر
واحد پرورش دام ،گروهی از حیوانات به عنوان ماشینهای متابولیکی وظیفه تبدیل
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مواد اولیه را به تولیدی خاص بر عهده دارند .بدون شک هم برای برقراری ارتباط
صحیح با محیط اطراف و هم برای بهرهبرداری بهینه و تحقق تولید ،با راندمان باال
از دامها نیاز به اطالعات کافی در مورد آنها میباشد.
در راستای تحقق این زنجیره ،بایستی بخشی از تالش پرسنل هر واحد پرورش دام
برای جمعآوری و پردازش دادهها ( رکوردها ) جهت استفادههای بعدی معطوف
شود.
لذا در اینجا به عنوان تعریفی ساده رکوردگیری را برنامهای مشتمل بر رسکشی
مداوم هرگونه واقعه ولو کم اهمیت در داخل مجموعه معرفی میمناییم .برخی از
این وقایع ممکن است بروز عالئم فحلی توسط یک گاو ،مقدار آب مرصفی روزانه
مرغ ها از طریق قرائت عدد کنتور آب ،تعداد موشهای مشاهده شده در انبار طی
یک روز ،مقدار تولید شیر هر گاو و وزن تولد بره و  ...باشند.
بنابراین در اینجا بر حسب عرف رایج در فرهنگ دامداری اینگونه اعداد و ارقام و
عبارات و مشاهدات ثبت شده را «رکورد» میگوییم.

بررسی فرایند رکوردگیری

پس از درک مفهوم رکوردگیری و دالیل اهمیت آن جا دارد که بخشها و مراحل
مختلف یک برنامه رکوردگیری را بطور اجامل بررسی مناییم تا پیش از بررسی
گسرتدهای از یک برنامه رکوردگیری جامع در ذهن داشته باشیم.
بدون شک برای دست یابی به اهداف رکوردگیری ،رکوردها باید دارای ماهیت
شناخته شدهای باشند و به عبارتی دیگر باید تعلق هر رکورد به حیوان صاحب
خود کامال مشخص باشند.

لذا اولین گام در هر برنامه رکوردگیری شناسایی انفرادی دقیق و مطمنئ حیوانات
است .سپس باید بدانیم از چه صفاتی باید رکورد برداری منود .برای پاسخ به این
سوال رضورت دارد که صفات اقتصادی و مهم ،برای هر یک از گونه های دامی
مورد نظر معرفی گردد.
به دنبال آن باید روشهای مختلف اندازهگیری و عوامل دخیل در سنجش آنها مورد
بررسی قرار گیرد .مرحله بعد شناخت چگونگی حفظ و حراست از رکوردهاست
که در غالب روشهای متفاوتی قابل پیشنهاد است .در نهایت نحوه استفاده از
رکوردها و چگونگی عصارهگیری از آنها جهت استخراج اطالعات مطرح میباشد که
در سطوح مختلف قابل بررسی است.
لذا یک برنامه جامع رکوردگیری شامل مراحل مختلف شناسایی انفرادی حیوانات،
شناخت صفات اقتصادی در هر حیوان ،نحوه اندازهگیری یا ارزیابی صفات
اقتصادی ،روشهای تصحیح رکوردها برای عوامل محیطی شناخته شده و در نهایت
چگونگی حفاظت و نگهداری از رکوردها میباشد.
با توجه به موارد فوق میتوان تعریف ساده ( برداشنت دفرتچه و قلم و گشت و
گذار در واحد دامپروری و ثبت هر گونه واقعه ) برای رکوردگیری را تکمیل منوده
و آن را به عنوان ( مجموعه عملیات مربوط به شناسایی حیوانات ثبت اعداد و
ارقام و توضیحات مرتبط با صفات مهم اقتصادی آنها و جمعبندی و نظمدهی و
حفظ این اعداد و ارقام به منظور به کارگیری اطالعات حاصل از پردازش آنها ،جهت
دستیابی دامدار به درآمد بیشرت ) تعریف منود.

• رکوردهای مربوط به تولیدمثل شامل تاریخ وقایع مهم مربوط به زایامن ،بروز
فحلی ،تلقیح و تشخیص آبستنی و ...
• رکوردهای مربوط به صفات دارای اهمیت اقتصادی شامل میزان تولید شیر ،رشد،
تولید پشم و تخممرغ و غیره ،که با توجه به گونه حیوان متفاوت میباشد.
الزم به ذکر است که در بین  4مورد فوق رکوردهای مربوط به تولید به دلیل
بهرهگیری از آنها در بسیاری از تصمیمگیریهای مدیریتی و طرح برنامههای آتی
مجموعه حائز اهمیت بیشرتی هستند.
این رکوردها بسته به نوع دام از ماهیتی متفاوت برخوردارند و در مجموع بیانگر
مقدار یا کیفیت تولید و یا تولیدات مختلف حیوان میباشند.

نتیجهگیری

از مجموعه مطالب فوق چنین برمیآید که ساختار یک واحد پرورش دام متشکل
از سه جزء انسان و دام و مواد اولیه است .برای تحقق هدف نهایی در چنین
ساختاری ،وجود اطالعات بیشرت پیرامون هر سه حلقه از زنجیره فوق اجتنابناپذیر
است .برای دستیابی به اطالعات جامع بایستی اطالعات مربوط به هر سه جزء
به ترتیب در قالب رکوردهای پرسنلی ،رکوردهای تولیدی حیوانات و رکوردهای
مالی فراهم گردد.

انواع رکوردگیری در صنعت دامپروری

هر واحد دامپروری بر حول محور تولید از نوع یا انواعی از دامها بنا شده است
و توسط گروهی از افراد راهربی میشود .هم در درون و هم در محیط پیرامون
چنین مجموعهای از انسان ،دام و مواد اولیه ،مسائل درخور توجهی رخ میدهد که
ثبت و ضبط آنها در آینده مفید خواهد بود .به منظور سهولت این امر و تاکید بر
اهمیت برخی از انواع رکوردهای یک واحد دامپروری را به سه گروه تقسیم منود:
• رکوردهای مالی و اقتصادی :در هر فعالیت تجاری از جمله دامپروری هدف
نهایی کسب سود بیشرت است .سود بیشرت در سایه افزایش کمیت و کیفیت تولید
آن هم با هزینه کمرت عاید میگردد .در هر مجموعه دامی ساالنه اقالمی خریداری
یا فروخته میشودکه ثبت اعداد مربوط به آنها در ستونها و جداول و دفاتر
خاص خود مجموعه رکوردهای مالی را تشکیل خواهد داد .ارزیابی وضعیت مالی
مجموعه به لحاظ سود و زیان بدون این رکوردها امکانپذیر نیست و یا بسیار پر
مشکل و خطاست.
• رکوردهای پرسنلی :این دسته از رکوردها را می توان جزء هامن رکوردهای قبلی
قرار داد .با در دست داشنت این رکوردها تصمیمگیریهای مربوط به جابجایی،
ارزیابی ،آموزش و هدایت افراد در بخشهای مختلف مجموعه به عنوان یکی از
حلقههای زنجیره انسان ،مواد اولیه و دام به شکل صحیح انجام خواهد شد .ضمن
اینکه ثبت و حفظ سوابق شغلی افراد برای پاسخ به استعالم نهادههای مختلف از
جمله بیمه و بازنشستگی و غیره رضوری است.
رکوردهای مربوط به حیوانات :دامها عوامل اصلی تولید در یک واحد پرورش دام
هستند .اگر ما به عنوان ماشین متابولیکی به آنها بنگریم بدیهی است که برای
تبدیل پر راندمان مواد اولیه به فراوردههای دامی توسط این ماشینها آن هم با
کنرتل و راهربی نیروی کار مجموعه بایستی شناخت دقیق از نیازمندیها و عوامل
موثر در بهرهوری آنها در دست باشد و زوایای مختلف مدیریتی آنها دامئاً تحتنظر
قرار گیرد .چنین نظارتی رصفاً در سایه ثبت وضبط مشاهدات افراد مختلف و
انتقال آنها به مدیر حاصل خواهد شد.
رکوردهای مربوط به حیوانات خود شامل انواع مختلفی است که عبارتند از:
• رکوردهای مربوط به بهداشت و واکسیناسیون و درمان.
• رکوردهای مربوط به تغذیه شامل ترکیب ،مقدار و مدت مرصف هر نوع جیره غذایی.
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جفتماندگی در گاو
شیوا بهزادیان

دکرتی حرفهای دامپزشکی و عضو گروه تحقیق و توسعه گهردانه رشق

چکیده

در یک زایامن طبیعی خروج جفت  3تا  12ساعت بعد از خروج جنین صورت
میگیرد .در بین حیوانات اهلی جفتماندگی اغلب در نژادهای گاو شیری ،گوشتی
و گاو میش اتفاق میافتد .جفتماندگی باعث تاخیر در رجعت رحم گشته،
احتامل اندومرتیت و مرتیت و در موارد حادتر مرتیت سپتیک و پایومرت میگردد.
احتامل بیامریهایی مانند تب شیر ،کتوز و جابجایی شیردان و ورم پستان در این
دسته گاوها بیشرت میباشد .همچنین باعث کاهش راندمان تولیدمثلی و افزایش
روزهای باز میگردد .با رعایت منودن اصول مدیریتی میتوان تا حدود زیادی این
عارضه را کنرتل منود.

کلامت کلیدی :گاو ،جفتماندگی ،عفونت ،پیشگیری.
مقدمه

جفت غشایی است که از طریق یک رگ خونی به جنین مرتبط است و انتقال غذا
از مادر به جنین را برعهده دارد .جفتماندگی معموالً مربوط به ناتوانی در جدا
شدن جفت از جداره رحم میباشد .جفتماندگی به دلیل افزایش احتامل رشد و
تكثیر عوامل میكروبی ثانویه غالباً موجب عفونتهای رحمی شده و پیامد آن کاهش
نرخ تلقیح مصنوعی و افزایش طول روزهای باز و كاهش میزان تولید شیر میباشد.

زایامن متشکل از سه مرحله متوالی میباشد که عبارتند از:
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• تشکیل کانال زایامنی
• خروج جنین
 .3در مرحله آخر خروج جفت با افزایش تعداد انقباضات و شدت آنها در میومرت
به طور کلی در یک زایامن طبیعی خروج جفت  3تا  12ساعت بعد از خروج جنین
صورت میگیرد .در بین حیوانات اهلی جفتماندگی اغلب در نژادهای گاو شیری،
گوشتی و گاو میش اتفاق میافتد .میزان شیوع آن در گاو شیری  5تا  15درصد است ،ولی
میزان وقوع آن در نژادهای گاو گوشتی به مراتب کمرت است ( .)8اهمیت جفتماندگی
به علت عوارض ثانویه ایجادکننده آن میباشد .جفتماندگی باعث تاخیر در رجعت رحم
گشته ،احتامل اندومرتیت و مرتیت و در موارد حادتر مرتیت سپتیک و پایومرت میگردد.
احتامل بیامریهایی مانند تب شیر ،کتوز و جابجایی شیردان و ورم پستان در این دسته
گاوها بیشرت میباشد .همچنین باعث کاهش راندمان تولیدمثلی و افزایش روزهای باز
میگردد (.)2

عوامل ایجادکننده جفتماندگی به  4دسته کلی تقسیم میشود:

• عوامل مکانیکی
• عوامل تغذیهای
• عوامل مدیریتی
•عفونتها
تزایی ،دوقل وزایی ،مردهزایی،
عوامل مکانیکی :شامل مشکالت حین زایامن (سخ 
سقط یا تولد گوساله نارس) احتامل وقوع جفتماندگی را افزایش میدهد .در این

حالت حتی با تجویز اکسیتوسین و پروستاگالندین  F2αمنیتوان احتامل رخداد
جفتماندگی را کاهش داد (.)4
عوامل تغذیهای :کمبود مواد معدنی و ویتامینها (سلنیوم ،ویتامین  ،Eکمبود
کلسیم و تب شیر)
در این باره میتوان گفت در حین زایامن و بعد از آن سیستم ایمنی گاو ،جفت
و جنین را به عنوان عامل بیگانه شناسایی و سعی در دفع آنها دارد .سلنیوم و
ویتامین  Eدر فعالیت صحیح سیستم ایمنی نقش بسزایی دارند .در زمان کمبود
این مواد ،سیستم ایمنی دچار اختالل در شناسایی آنتیژن و دفع آن خواهد شد
و این امر باعث بروز جفتماندگی میشود ( .)5ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺯی ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺗـﻮاﻥ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪهای ﺭﺣﻤـی ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ ﺁﻥ ﻣـیﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻤﻳﻨـی
ﮔﺎﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺝ ﺟﻔـﺖ ﺍﺯ ﺑـﺪﻥ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻣــیﺑﺨـﺸﺪ .طبیعتاً باید در باالنس جیره
غذایی به کلسیم توجه ویژهای شود.
در سندرم تب شیر یا هایپوکلسیمی آبستنی ،کلسیم الزم برای انقباض میومرت رحم
وجود ندارد و این مهم باعث اختالل در روند زایامن و جفتماندگی خواهد شد.
همچنین مرصف سیالژ و علوفه کپک زده به علت تضعیف سیستم ایمنی نیز باعث
جفتماندگی میگردد ( 6و.)7

عوامل مدیریتی :شامل اسرتس و چاقی

بیامری عفونی :شامل بروسلوز( ، )IBRلپتوسپیروزیس و BVD
تشیخیص جفتماندگی اغلب با دیدن جفت که از فرج بیرون زده است ،امکانپذیر
میباشد .در صورت عدم مشاهده جفت به صورت آویزان با دیدن ترشحات غیرعادی
و همچنین معاینه واژن با اسپیکلوم میتوان به تشخیص جفتماندگی کمک کرد.
این بیامری معموالً با عالیم عمومی همراه نیست و دیده شدن عالیم سیستمیک
در این بیامری نشانه توکسمی میباشد .در گاوهای مبتال به جفتماندگی غلظت
کورتیزول در اواخر آبستنی باال است ،همچنین نسبت پروستاگالندین E2بهF2
تغییر مییابد (.)9
بیامری بروسلوز نیز در بروز جفتماندگی تاثیرگذار است .این بیامری باعث سقط
جنین در دام ،كاهش تولید شیر ،عقیمی و نازایی و از دست رفنت ارزش اقتصادی
دامهای مبتال میشود .عالوه بر بعد اقتصادی به علت ابتالی انسان به این بیامری
از بعد بهداشتی هم دارای اهمیت فراوان است.

عالیم جفتماندگی

توده نکروز شده پردههای جنینی طی  ٢۴ساعت بعد از جدا شدن از گردش خون
جنینی ،تحتتاثیر گندیدگی باکرتیائی قرار میگیرند و این فرآیند به تدریج پرزهای
جنینی را از حفرات رحمی مادر جدا میکند .به همین دلیل رصفنظر از وجود
عفونت رحم همراه آن ،مواد سمی حاصل از گندیدگی در داخل رحم جمع میشود.
واکنش در برابر این توکسینها در هر حیوان فرق میکند .در بعضی از گاوها
حساسیت کمرتی ایجاد میکند و در بعضی واکنش شدید همراه تب ایجاد میکند.
به مرور که فرآیند گندیدگی پیرشفت میکند ،بوی نامطبوعی ایجاد میشود که در
فضا پخش شده و اغلب شیر را نیز بدبو میکند .وقتی جفتماندگی با عفونت
رحم همراه باشد برحسب شدت بیامری رحم ،نشانهها تغییر میکند .در کل
افزایش رضبان قلب و تعداد تنفس ،درجه حرارت باال ،بیاشتهایی ،اسهال ،بیحالی،
کمشدن ترشح شیر و دفع ترشح خونی چرکی بدبویی از مهبل دیده میشود (.)1

درمان

خروج جفت با دست به هیچ وجه توصیه منیشود .میتوان جفت را متیز و به
داخل رحم برگرداند و یا از باالی مفصل خرگوشی قطع کرد .گاوهای مبتال به
جفتماندگی طی یک هفته جفت خود را دفع میکنند .اگر بعد از پنج الی شش
روز جفت هنوز بیرون نیامده ولی سست است دامپزشك میتواند آن را با دست

بیرون آورد .اگر اتصاالت هنوز محكم است میتوان حدود  ٢گرم اکسیترتاسیكلین
داخل رحمی تزریق کرد .این کار باید هر  ۴٨ساعت یكبار تكرار شود تا اینكه
جفت دفع شود .در این زمان دمای رکتوم گاو به صورت منظم گرفته میشود .برای
جلوگیری از سیستمیک شدن بیامری به صورت منظم تغییرات دمایی رکتوم و رفتار
گاو بررسی میشود .همچنین میتوان با تزریق  IMپنیسیلین از سیستمیکشدن
عفونت جلوگیری کرد.
برای درمان هورمونی جفتماندگی در صورتی که دام تب ندارد  2تا  5میلیگرم
اسرتادیول بنزوات به صورت  IMتزریق شده و بعد از  8تا  12ساعت 50 IU
اکسیتوسین به صورت عضالنی تزریق و در صورت عدم خروج جفت  12ساعت
بعد مجددا ً اکسیتوسین با همین دوز تزریق میشود (.)2

پیشگیری

برای جلوگیری از رخداد جفتماندگی در گله:
• از زیاد چاق و یا الغر شدن گاو جلوگیری کنید.
• کاهش میزان اسرتس در نزدیکی زایامن
• اطمینان از کافی بودن مواد معدنی و ویتامینه در جیره
• کاهش میزان رخداد سقط در گله (میتوان با تزریق به موقع و کافی واکسنها
از وقوع بعضی سقطهای ویروسی و باکرتیایی جلوگیری کرد).
• و انتخاب گاوهایی که در مادران آنها احتامل جفتماندگی کمرت است ()2

ﭼﺮا ﺟﻔﺖﻣﺎﻧﺪﮔـی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﺮﻴ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣـیﺷﻮد.
اﺣﺘﺎﻤﻻ ﻣﺮﺘﻳﺖ ﺳﭙﺘﻴﻚ میکند.
رﺣﻢ را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺁﻧﺪوﻣﺮﺘﻳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺘﻳﺖ و ً
اﺣﺘﺎﻤل ﺑﺮوز ﭘﻴﻮﻣﺮﺘ را زﻳﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﺳﺒﺐ کاهش راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـی و اﻓﺰاﻳﺶ روزهای ﺑﺎز در ﮔﺎو ﻣـیﺷﻮد.

نتیجهگیری

از آنجایی که بروز جفتماندگی در گاوهای شیری خسارات مالی زیادی از جمله
هزینههای دارو ،دامپزشک ،کاهش تولید ،رصف وقت نیروی کار و  ...را به واحد
گاوداری تحمیل میکند باید این بیامری را جدی گرفت .بیامری جفتماندگی
را با اعامل مدیریت صحیح و علمی میتوان کنرتل منود .در این راستا باید به
فرمولهکردن جیره غذایی و رعایت نکات بهداشتی ،توجه ویژهای منود.

منابع مورد استفاده :

Beagley, J.C., Whitman, K.J., Baptiste, K.E., and Scherzer, J. Physiology and treatment of retained fetal membranes in cattle. J. Vet.
Intern. Med. 2010; 24: 261–268
Paisley, L.G., Mickelsen, W.D., and Anderson, P.B. Mechanisms
and therapy for retained fetal membranes and uterine infections of
cows. A review. Theriogenology. 1986; 25: 353–381
Fourichon, C., Seegers, H., and Malher, X. Effect of disease on re;production in the dairy cow: a meta-analysis. Theriogenology. 2000
53: 1729–1759
Laven, R.A. and Peters, A.R. Bovine retained placenta: aetiology, pathogenesis and
economic loss. Vet. Rec. 1996; 139: 465–471
LeBlanc, S.J., Herdt, T.H., Seymour, W.M., Duffield, T.F., and Leslie, K.E. Peripartum serum vitamin E, retinol, and beta-carotene in
;dairy cattle and their associations with disease. J. Dairy Sci. 2004
87: 609–619
25

توصیههای مدیریتی در خصوص گاوداری  /بخش دوم
ایامن احمدی صنوبری

کارشناس ارشد علوم دامی (تغذیه دام)  /گروه تحقیق و توسعه رشکت گهردانه رشق

بخش دوم
در شامره قبلی خواندیم:
زایامن موفقیتآمیز و بدون مشکل اولین قدم جهت داشنت یک گوساله سامل با
بنیه قوی و همچنین گاوی با رشوع شیردهی مناسب و سودمند است .گاو باید
 7تا  10روز قبل از تاریخ مورد انتظار برای زایش و یا زودتر از این موقع ،عالیم
را نشان دهد .اگر عالئم زایش زودتر از زمان پیشبینی شده منایان شود باید از
گاوهای دیگر جدا شود .رشایط زایشگاه باید بگونه باشد که ،اتاق زایش حداقل 14
تا  18/5مرتمربع فضا داشته باشد ،روشنایی خوبی به منظور نظارت بهرت و آسانرت بر
فرآیند زایش داشته باشد ،تهویه مناسب داشته باشد ،کف و دیوارهای جایگاه قابل
شستشو و شعله افکنی باشد .استفاده از خاک اره به عنوان بسرت زایشگاه به دلیل
احتامل انتشار میکروارگانیسمهایی که سبب ایجاد ورم پستان میشوند پیشنهاد
منیشود .نخستین مشخصه پیشبینی فرآیند زایش ،بزرگ شدن پستان است .که
معموالً  2تا  3هفته قبل از زایش در گاوها و تا حدودی زودتر در تلیسهها رشوع
میشود .محافظت به موقع و درست از گوسالههای تازه متولد شده شانس زنده
ماندن را افزایش داده و بروز عفونت را به حداقل خواهد رساند.

مراقبت از گوساله

بعد از تولد گوساله تازه متولد شده با برخی مشکالت فیزیولوژیک در انتقال از رحم
به زندگی بدون رحم روبرو میشود .اولین و فوری ترین اقدام برای هموستازیس
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( ثبات محیط داخلی ) آغاز دم زدن و تنفس میباشد .برای این منظور همیشه به
محض تولد گوساله در تنفس آن دقت کنید .قلقلک دادن داخل سوراخ بینی با یک
تکه کاه ممکن است باعث تحریک تنفس گردد .فشار روی دنده ها و آزاد کردن آن
نیز به تنفس کمک می کند .بعضی از دامپزشکان ریخنت آب رسد روی رس گوساله
را برای رشوع تنفس توصیه میکنند که موجب میشود گوساله با نفس نفس زدن
واکنش نشان دهد.
در بسیاری از موارد گوساله به محض تولد تنفس می کند و مواد مخاطی موجود در
گلو را به داخل نای می کشد .سعی کنید با فرو بردن دو انگشت به داخل دهان،
گلوی گوساله را از مایعات مخاطی پاک کنید و همیشه پس از سخت زایی ها بخصوص
وقتی پاهای عقب گوساله اول می آید ،گوساله را از رس به پایین آویزان کنید تا گلوی
آن از مواد مخاطی پاک گردد.
همچنین گوساله باید تعادل اسید و باز خودش را تنظیم کند .دستگاههای متابولیک
گوساله باید برای قندها ،چربیها و اسیدهای آمینه کامالً به کار گرفته شوند تا
انرژی مورد نیاز را برای تامین وظایف بدنی فراهم کنند .چون سیستم ایمنی
گوساله تازه متولد شده کارایی حداقل دارد ،لذا گوساله به طور کامل وابسته به
جذب ایمنوگلوبولین ها از آغوز مادر است تا مقاومت به بیامری را کسب کند .در
نهایت گوساله تازه متولد شده باید درجه حرارت بدنش را تنظیم کند به طوری
که نزدیک به درجه حرارت یکنواخت مادرش باشد .نگهداری درجه حرارت بدن در
گوسالههای تازه متولد شده را چندین عامل کنرتل میکنند .این عوامل عبارتند از:
اتالف حرارت از طریق تشعشع ( مخصوصاً در درجه حرارت محیطی رسد ) هدایت

به سطوح رسد همچون زمین یا کف جایگاه زایش ،انتقال در اثر حرکت هوا ،اگر
حرکت هوا محسوس باشد ( حرکت قابل توجهی از هوا وجود داشته باشد ) و تبخیر
از پوشش مویی مرطوب .اتالف حرارت از این راه ها در صورت فقدان پوشش مویی
بیرونی ( پوشش مویی مرطوب ) و پوشش بافتی درونی ( فقدان واقعی چربی زیر
پوست ) افزایش می یابد ( وایلت و کورز.)1993 ،
نسبت سطح به توده بدن در گوساله ها نسبتاً زیاد است و به همین علت سطح
موجود برای اتالف حرارت را افزایش می دهد .پس شاید تعجب آور نباشد که درجه
حرارت بدن گوساله ها در طی  12ساعت اولیه زندگی پس از تولد کاهش بیابد.
گوساله برای حفظ درجه حرارت مرکزی بدن از طریق فعال کردن ساز و کارهای
تنظیم حرارتی هم چون لرزیدن و متابولیسم در بافت قهوه ای عکس العمل نشان
می دهد .هرچه رسعت متابولیکی گوساله بعد از تولد افزایش می یابد و گوساله
مرصف خوراک را آغاز می کند ،میزان تولید حرارت در بدن افزایش می یابد .افزایش
حرارت ،همراه با کاهش اتالف حرارت ( از طریق بسرت مناسب ،محافظت از کوران
هوا ،خشک کردن پوشش مویی ) به طور محسوسی منجر به برگشت درجه حرارت
طبیعی بدن در عرض تقریباً  48تا  72ساعت پس از تولد می شود .تنش های
رسمایی شدید و طوالنی باعث ناتوانی گوساله ها در تنظیم درجه حرارت بدن شده
و همین امر به رسعت باعث از پای در آمدن گوساله می شود .خطر کاهش دمای
بدن در گوساله هایی که طی سخت زایی ،ضعیف شده اند یا در گوساله هایی که
در اثر ضعف مدیریت گاو آبسنت ،متولد شده اند ،افزایش چشمگیری نشان می دهد
(صفامهر.)1383 ،
اگر گوساله را کمک رسان کشیده باشد ،پاها باید از نظر رضبدیدگی و آسیب وارده
به گوساله مورد بررسی قرار گیرند .گاو باید بعد از زایش بلند شده و در مدت30
دقیقه اول بعد تولد نوزاد ،به گوساله اش رسیدگی کند .معموالً باید اجازه لیسیدن
گوساله به گاو داده شود تا گوساله را خشک کند که این امر فعالیت گوساله و
عالقه اش را به ایستادن تحریک می کند .در این میان به گاوهای موجود در گله هایی که
به بیامری یون ( پاراتوبرکولوزیس ) مبتال یا از این لحاظ مورد تردید هستند ،نباید
اجازه متاس با گوساله هایشان داده شود تا بدین ترتیب از ورود عوامل بیامری زا
به بدن گوساله جلوگیری شود ( کوکس .) 1996 ،در مواردی که گاو اجازه لیسیدن
گوساله اش را ندارد و یا اگر قادر به ایستادن و محافظت از گوساله خود نیست،
گوساله باید با یک حوله متیز برای برطرف کردن مایعات جنین و غشاها و جهت
تحریک تنفس ،مالش داده شود.

بند ناف

بند ناف گوساله یك طناب نجات قبل از تولد است .که از محل ناف خارج می شود .خون
از این طریق از جفت به جنین می رسد .ادرار نیز برای دفع شدن از مثانه به جفت
منتقل می شود .بطور طبیعی در زمان تولد ،وقتی بند ناف قطع می شود ،قسمتهای درونی
بند ناف ( رسخرگ نافی ،سیاهرگ نافی و لوله منتهی به مثانه ( یوراكوس )
به شكم فرو می روند .قسمتهای مذکور درون شكم بهرت از محیط بیرون محافظت
می شوند .در فاصله زمانی ،چند روز بعد از تولد رسخرگها ،سیاهرگ و یوراكوس
چروكیده خواهند شد .در یك گوساله طبیعی ،رگ خونی در فاصله دو هفته بصورت
یك نخ در خواهد آمد .یوراكوس هم بصورت یك لیگامنت چروكیده می شود .سوراخی
كه این ضامئم از طریق آن به دیواره شكمبه راه می یابند ناف نامیده می شود .که
طی  2ماه اول زندگی ،بتدریج بسته خواهد شد.
قطع شدن بند ناف ( آنچه ما بطور طبیعی خارج از بدن گوساله می بینیم) در
زمان تولد انجام می شود .ناف باید رضورتاً یك سوراخ خالی باشد 2 .تا  6اینچ از
بند ناف معموالً از شكم گوساله آویزان است .چنانچه این بند طی  7الی  10روز  ،دچار
عفونت نشده و مكررا ً توسط گوساله های دیگر مكیده نشود ،خشك می گردد.
به همین دلیل ،ناف به مدت طوالنی باز منانده و کم کم مسدود می شود ( ویرتاال و
همکاران.)2009 ،

پیشگیری از عفونتهای بند ناف

محوطه متیز زایش به پاتوژنهای كمرتی اجازه می دهد تا در معرض ناف و بند ناف
قرار گیرند .درمان فوری محوطه ناف و بند ناف با محلول تنتورید  7%که اغلب
محلول ضدعفونی ناف نامیده می شود ،در پیشگیری از عفونت مهم می باشد.
محلول ضد عفونی میبایستی به اندازه كافی برای بند ناف ( قسمتی كه آویزان شده )
و محوطه ناف ( سوراخ دیواره شكم كه بند ناف از طریق آن از بدن خارج می شود )
بكار گرفته شود .این محلول ،یك محلول الكلی است و بوی آنرا می دهد .این مایع
حاوی ید بوده و رنگ همه چیز را قهوه ای می كند .در موارد اضطراری ،مالیدن
الكل ممكن است تا خرید مایع ضدعفونی متداول ،جهت ضدعفونی استفاده شود.
مایع ضدعفونی پستان حاوی غلظت بسیار پایینی از ید می باشد .و حاوی موادی
است كه از خشك شدن مورد نظرمامنعت می مناید بنابراین در این زمینه به کار
برده می شود .مرحله ضدعفونی منجر به پیشگیری از عفونتها از  3طریق می شود:
• كثافات و پاتوژنها را میشوید.
• مایع الكلی یددار میكروبها را می كشد.
•پایه الكلی به خشك كردن بند ناف جهت پیشگیری از صدمه زدن پاتوژنهای راه
یافته به بدن گوساله از طریق ناف كمك می كند.
بند ناف باید تا  5سانتی مرت اطراف پایه ناف نیز با محلول ید آغشته شود .زمانی
که گوساله به باکس انفرادی انتقال داده می شود باید بند نافش مجددا ً با محلول
ید آغشته شود .فنجانک هایی مربوط به ید یا هر فنجانک دیگر نباید به عنوان ضد
عفونی کننده ناف استفاده شود(ویرتاال و همکاران.)2009 ،

آغوز هرچه رسیعرت

گوساله هرچه رسیعرت باید بعد از تولد آغوز را یا از مادر و یا به صورت دستی و از
آغوز منجمد با کیفیت عالی استفاده کند .جهت اطمینان از مرصف کافی و مناسب
گوساله از آغوز و همچنین جلوگیری از ورود و پخش عوامل بیامری زایی همچون
یون به بدن گوساله ها نباید اجازه مکیدن به آنها داده شود .در این میان ،گوساله ها تا
حد ممکن باید زودتر با روش دستی با آغوز تغذیه شوند.
ﻋﻤـﻼ ﻋـﺎری از اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻦﻴ ﺑﻮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ
بدن ﻧﻮزادان ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪه ً
از ﺗﻮﻟﺪ ،در ﺻـﻮرت درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻴـﺰان ﻛــﺎﻓـی آﻏــﻮز ،اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴﻫﺎی ﺮﺿوری
را درﻳﺎﻓﺖ ﻣـیﻤﻧﺎﻳﻨﺪ ( ماسائو ساساکی و همکاران .) 1976 ،در ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻔﺖ از ﻧﻮع ﺳـین دﺳـﻤﻮﻛﻮرﻳﺎل  Syndesmochorialﻣـیﺑﺎﺷــﺪ ﻛـﻪ آﻧــﺪوﻣﺮﺘﻳﻮم
ﻣــﺎدری و ﺗﺮوﻓﻜﺘﻮدرم ﺟﻨﻴﻨـی ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻴﻨﺴﻴـﺸﻴﺎل ﺟـﺪا ﻣـیﺷﻮد و ﺑﺎﻋـﺚ
ﺟﺪاﺷـﺪن ﺧـﻮن ﻣـﺎدر و ﺟﻨـﻦﻴ ﺷـﺪه و اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻛﻮرﻳﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﺎﻤً ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺣﻢ در
ﻤﺗﺎس اﺳـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﺮﻴی از اﻧﺘﻘﺎل اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻦﻴ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻨﻦﻴ در
رﺣﻢ ﻣـی ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧـﻮزاد ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ آﻣـﺪه ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻤﻳﻨــی در روزﻫـﺎی
اول ﺣﻴـﺎت ،واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ از آﻏﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﻴﻮ ﻣـی ﺑﺎﺷﺪ
( چاپوپویس و همکاران1998 ،؛ آرجوئلو و همکاران .) 2004 ،اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻫﺎی
آﻏﻮز  24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ از ﻣﺠـﺮای روده ﻋﺒـﻮر ﻛـﺮده و وارد
ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣـی ﺧﻮن ﻣـیﺷﻮﻧﺪ ( لوسته و همکاران.) 2008 ،
ﺧﻮردن آﻏﻮز در ﻃـی  36-24ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻤﻳﻨـی ﭘﺎﺳﻴﻮ
ﺮﺿوری اﺳـﺖ ،زﻳـﺮا ﺑﻌـﺪ از اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﺟـﺬب رودهای اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻨﻮﺳﻴﺘﻮز اﻧﺮﺘوﺳﻴﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣـی ﮔﺮﻴد ،ﺮﺳﻳﻌﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣـی ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﻣـﺮﺼف ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز آﻏﻮز در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻏﻠﻈﺖ
اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﺮﺳم ﭘـﺎﻳﻦﻴ اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ  24-48ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﻮﻟـﺪ ﻣﻘـﺪار
اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺘ از  10ﻣﻴﻠـی ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاء ﻫـﺮ  2ﻣﻴﻠـی ﻟﻴﺮﺘ ﺮﺳم رﺳﻴﺪه و
ﻧﺎرﺳﺎﺋـی در اﻧﺘﻘﺎل اﻤﻳﻨـی ﻏﺮﻴﻓﻌـﺎل ﺣﺎدث ﻣـی ﺷـﻮد .ﻋﻠـﻞ ﺷـﺎﻳﻊ ﻧﻘـﺺ در اﻧﺘﻘـﺎل
اﻤﻳﻨـی ﭘﺎﺳﻴﻮ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗـی ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﺮﻴﮔـﺬار در ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﺬب اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻫﺎ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓـی آﻏﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎدر ،درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴـﺰان
ﻧﺎﻛـﺎﻓـی آﻏﻮز ،ﺗﺄﺧﺮﻴ در ﺧﻮردن آﻏﻮز ،ﻏﻠﻈت ﭘﺎﻳﻦﻴ اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴﻫﺎی آﻏﻮز ،از
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دﺳﺖ رﻓﻦﺘ ﺮﺳﻳﻊ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺟﺬب اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳـی ژﻧﺘﻴﻜـی ﭘﺎﻳﻦﻴ در
ﺟـﺬب اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴﻫﺎ ،ﺗﺄﺛﺮﻴ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻄـی ﺑﺮ ﺟﺬب اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻫﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ
ﭘﺮوﺗﺌﻦﻴ درﻳﺎﻓﺘـی ﺟﺮﻴه ﻣـﺎدران ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﻣـی ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧـی اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﺮﻴ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬم ﻗﺮار
دارد:
 )1ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی روده ای
 pH )2ﺷﺮﻴدان
زﻣﺎن ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻳﺎ ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی روده ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻦﻴ ﻫـﺎی
آﻏﻮز در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑ ﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺑﺨﻮدی و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن از 12ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭘﻴـﺮﺸوﻧﺪه ای و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄـی ﺮﺷوع ﻣـیﺷﻮد و ﺗﺎ  24و ﮔﺎﻫـی  36ﺳـﺎﻋﺖ
ﭘـﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣـیﻛﻨـﺪ .در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  pHﺷﺮﻴدان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻮﻟـﺪ  pHﺷﺮﻴدان ﺧﻨﺜـی ﺑﻮده و  24ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ
اﺳﻴﺪی ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن ﻣـیﺗﻮاﻧـﺪ در اﻳـﻦ  pHﺑﻪ ﭘﭙﺴﻦﻴ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
و ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴﻫـﺎی آﻏﻮز ﺷﻮد (هیل.)1985 ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻓـﻮق در ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﺗﺄﺧﺮﻴ اﻧﺪاﺧﻦﺘ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴﻫﺎی
آﻏـﻮز ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ ﻧﮕﺎهداﺷﻦﺘ  pHدر ﺷﺮﻴدان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داروﻫﺎی ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﻤﭗ
ﻫﻴﺪروژﻧـی ﻫﺎﻤﻧﻨﺪ اﻣﭙﺮازول ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان زﻣﺎن ﺟـﺬب اﻤﻳﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻦﻴ ﻫـﺎ را ﺗـﺎ
ﻣـﺪﺗـی ﻃـﻮﻻﻧـی ﺗـﺮ ،اﻓـﺰاﻳﺶ داد .یکی از مهمرتین نقشهای آغوز این است که از
عبور میکروبهای بیامری زا از عرض سلول های پوششی جلوگیری میکند.
تغذیه هرچه زودتر آغوز بعد از تولد ،اهمیت فراوانی دارد .تدارک به موقع
ایمینوگلوبولین بازده جذب ایمنوگلوبولین را به حداکرث میرساند .استوت و
همکاران ( )1979اثبات کردند که میزان جذب ایمنوگلوبولین بالفاصله بعد از تولد
زیادتر بوده و به طور فزایندهای هرچه تغذیه آغوز به تاخیر افتد ،کاهش مییابد،
به عالوه هر چه فاصله زمانی بین تولد و اولین وعده آغوز افزایش یابد ،حداکرث
غلظت ایمنوگلوبولین در رسم گوساله هایی که به آنها مقادیری از آغوز داده
میشود ،کاهش مییابد ( استوت و همکاران.) 1979 ،
آغوز باید ترجیحاً از گاو با دست یا ماشین در  30دقیقه اول بعد از تولد دوشیده
شود و به گوساله از طریق بطری رسپستانک دار یا خوراک خوران مری تغذیه
شود .در این روش ،دامدار میتواند کیفیت آغوز را تعیین کند و به او اطمینان
میدهد که گوساله از میزان کافی آغوز در محدوده زمانی مناسب مرصف میکند.
هرگز نباید پذیرفت که گوساله های بدون نظارت تولد یافته ( مثالً طی شب )
مقادیر کافی آغوز مرصف کرده اند ،این گوساله ها باید با مقادیر کافی آغوز در
اولین فرصت به روش دستی تغذیه شوند .محققین در دانشگاه واشینگنت ( بیرس
و همکاران1985 ،؛ گی ) 1944 ،پیشنهاد کردند که  3/78لیرت آغوز با خوراک
خوران ( لوله ) مری بالفاصله بعد از تولد به گوساله تغذیه شود .به دنبال این
تغذیه ابتدایی خوراندن ثانوی  1/89لیرت آغوز در  12ساعت بعد از آن انجام
میگیرد .به هر حال محققین دیگر( اتحادیه مدیریت و تغذیه گاو ،)1995 ،نتیجه
گرفتند که تغذیه  2/84لیرت آغوز در اولین فرصت ممکن بعد از تولد کافی است .به
عالوه اگر بتوان کیفیت آغوز را تعیین کرد ،این گروه مرصف تنها  1/89لیرت آغوز را
به محض تولد پیشنهاد میکنند (اتحادیه مدیریت و تغذیه گاو.) 1995 ،
براساس مطالعات وسیعی که بر روی عوامل موثر بر انتقال غیر فعال ایمنی
انجام گرفته است ،به نظر می رسد راهربد مطلوب برای دامداران تغذیه آغوز
زیاد (  2/84-3/78لیرت ) و تا حد ممکن بالفاصله بعد تولد و در ضمن تعیین
کیفیت آغوز می باشد .در این روش اگر آغوز مادر کیفیت پایین داشته باشد باید از
آن تنها در تغذیه گوساله های مسن تر استفاده شود و آغوز با کیفیت باال را
می توان در تغذیه گوساله جوان مورد استفاده قرار داد و آغوز منجمد اضافی را
برای تغذیه گوساله هایی که از مادران دارای آغوز با کیفیت پایین متولد شده اند،
به کار برد .اگر منی توان کیفیت آغوز را تعیین منود ،به نظر عاقالنه است که مقادیر
زیادی از آغوز(  3/87لیرت) با لوله مری جهت افزایش احتامل جذب ایمنوگلوبولین
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کافی در گوساله تغذیه شود .اگر کیفیت آغوز نامشخص باشد و یا اگر آغوز رصفاً
با کیفیت نامرغوب در دسرتس باشد ،خوراک دادن بعدی در  6ساعت بعد از تولد
ممکن است جهت به حداکرث رساندن غلظت ایمنوگلوبولین رسم مفید واقع
شود ( مورین و همکاران.) 1997 ،
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