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  سرمقاله >
افزايش تقاضا براي شير و محصوالت لبني باعث 
- افزايش فشار بر حيوانات موجود در گاوداري مي

هاي تكنولوژيكي و ژنتيكي موجب شود. پيشرفت
شود، اما آيا افزايش پتانسيل توليد شير مي

كند يا مانند يك مانع خوراك به ما كمك مي
  كند؟عمل مي

شوند و اين بازدهي انتخاب ميگاوها به طور ژنتيكي براي 
شود كه عملكرد توليدي منجر به توليد حيوانات مدرني مي

بسيار بااليي دارند اما در عين حال بسيار شكننده و تحت 
كيلوگرم  6،029سال پيش، هر گاو شيري  25فشار هستند. 

كرد، به طور معمول دو بار در روز شير خام در سال توليد مي
شده و استفاده از هورمون رشد گاوي يك شيردوشي انجام مي

موضوع در حال ظهور بوده است. گاو مدرن امروزه به طور 
كند كه در يك كيلوگرم شير توليد مي 9،681متوسط ساالنه 

درصدي داشته است. اين بدين  61چهارم قرن افزايش 
كيلوگرم ممكن است  680معناست كه گاو مدرن با وزن 

ش را در هر روز از دوره شيردهي درصد وزن بدن 5نزديك به 
هاي رشد و شيردوشي سه بار در روز، شير توليد كند. هورمون

مانند خوراك پر انرژي و انتخاب ژنتيكي براي حيوانات با 
باالترين ميزان توليد شير، عوامل مهمي در افزايش توليد شير 

 .باشندگاوها مي

از بسياري رفع اين تقاضاي رو به رشد نياز به ارتقاء براي 
 ايهاي تغذيهباشد. استراتژيهاي مديريتي گاوداري ميجنبه

 به طور موثر يهاي جديدتوسعه يافته است و افزودني جديدي
شكمبه و وري حيوانات، كنترل محيط جهت افزايش بهره
در  ايهاي ناشي از وجود عوامل ضد تغذيهجلوگيري از آسيب

 .انددر دسترس قرار گرفتهخوراك 

  
ي اين خبرنامه عالوه بر افزايش معلومات خود از مطالعه با

  مطالعه آن لذت ببريد!
 
  

Paolo Fantinati 
 
 

  
  

ي بر جهاني براي شير و محصوالت مبتن افزايش در تقاضاي
شود كه توليد شير به ميزان شير وجود دارد. پيش بيني مي

 يابد كه به دليل تقاضاي مصرف كنندگاني افزايش قابل توجه
در بازارهاي نوظهور است. شبكه بين المللي ارزيابي مزرعه 

)IFCN, 201654به ميزان  بيني افزايش توليد شير) پيش 
در چين  درصد 27 در آفريقا، درصد 43، در هندوستان درصد

 ).1(شكل را داشته است درصد در برزيل  43و 
  

مان جهت توانيم به خوراكآيا مي
گاو  يابي به حداكثر عملكرددست

  شيري، اعتماد كنيم؟
، پروتئين، مواد براي توليد شير بر روي انرژي گاوهاي شيري

 از اين جهت توجه به كنند وتكيه ميها معدني و ويتامين
خوراكي ضروري است. با اين حال، كيفيت و تركيب مواد 

ر است و هاي روغني بسيار متغياي غالت و دانهتركيب تغذيه
نيازهاي گاو مدرن را برآورده  است تا بتواندگاهي اوقات ناكافي 

در محتواي تواند ميد. تغييرات انسازد و به سودآوري برس
 هاي آمينه رخاسيد پروفايل پروتئين، ارزش مواد معدني و

 دهد.

 

 اقالم خوراكي در كيفيت متفاوت هستند
كنجاله سويا يكي از منابع اصلي پروتئين براي گاوهاي شيري، 

متفاوتي خواهد اي سته به منبع آن، ارزش تغذيهباشد كه بمي
در طي يك مطالعه ) 2016( گارسيا ربوالر و همكارانداشت. 
(اياالت  ه، پانصد نمونه سويا از سه منطقه مختلفسال 9جامع 

كه همانطور ند. متحده، آرژانتين و برزيل) را آزمايش كرد
ن داد كه تغييرات زيادي بيرفت، مطالعه نشان انتظار مي

از مناطق مختلف هاي مشابه و بين نمونهمنطقه  يك هاينمونه
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يك نتيجه مستقيم از ارقام مختلف، شرايط آب  -  وجود داشت
 .و هوايي و ويژگي هاي خاك

-هاي ميكروبيولوژيكي تعيين كنندهروش نگهداري و ويژگي

مي باشند. به  خوراكي اقالماي براي كيفيت تغذيه يهاي مهم
از  مواجه مي شود، برخي قارچعنوان مثال، ذرت هنگامي كه با 

هاي آلوده داراي دهد. دانهارزش غذايي خود را از دست مي
درصد  8درصد به  9محتواي پروتئيني كمتري هستند (از 

 1,5تا  4(از  تري دارندد)، محتواي چربي كمكاهش مي ياب
 باشندكمتري ميرژي درصد) و در نتيجه حاوي مقادير ان

)Tindall; 1983(. 
 

 .پيش بيني افزايش توليد شير در سراسر جهان .1تصوير 

 
 

  علوفه يك چالش است از گيرينمونه
ها به طور كلي از اقالم ضروري براي تغذيه علوفه

خشك يك تركيب ضروري  نشخواركنندگان هستند. علوفه
جيره نشخواركنندگان براي حفظ سالمت شكمبه و كارآمدي 

نسبت به غالت، نه تنها در تركيب  هاباشد. علوفهآن مي
ها براي ايي آنها، بلكه در شرايط هضم و توانشيميايي آن

برداري . با اين وجود، نمونهبسيار متغير هستند تحريك نشخوار
  .مواد مغذي پيچيده است يكنواخت غيراز علوفه به علت توزيع 

اي و مكانيكي)، اشتباه جه به عملكرد دوگانه علوفه (تغذيهبا تو
ب شديدي داشته باشد. تواند عواقدر ارزيابي كيفيت علوفه مي

طور در طول زمان به  ذرت و گراسهاي ماده خشك سيالژ
مرطوب بايد هر هفته مورد  قابل توجهي متفاوت است. علوفه

ميزان مصرف ماده نادرست قرار گيرد تا از برآورد  بررسي
يه و تحليل اغلب خشك جلوگيري شود. با اين حال، اين تجز

گرفتن سطوح باالي افزودن  نظر شود و با درناديده گرفته مي
مبود انرژي ، خطر كسيالژهاي مرطوب در جيره گاوهاي شيري

كرد تواند شديد باشد، به سرعت عملو فقدان فيبر مؤثر مي

و حيوانات را به  دهدقرار  ها تحت تاثيرآن حيوانات و سالمت
 ك مستعد نمايد.متابوليهاي ساير بيماريكتوز و 

هضم  ) و قابليتNDF( محلول در شوينده خنثيارزيابي فيبر 
محتواي  برآورد بيش از اندازهتواند بسيار مهم باشد. آن مي

NDF بالينيواند خطر ابتال به اسيدوز تحت تمي )SARA در (
را افزايش دهد، در حالي كه برآورد  گاوهاي پر توليد و تازه
در شكمبه را  تواند زمان انتقال علوفهكمتر از اندازه آن مي

كاهش داده و در نتيجه مصرف خوراك را محدود كند. در اين 
ورود به باالنس منفي وضعيت، گاو شيري در معرض خطر 

 .انرژي قرار خواهد گرفت
تواند بر توليد و است كه مي يك آسيب يدوز تحت بالينياس

هاي از كربوهيدراتاين به دليل استفاده سالمت تاثير بگذارد. 
يك روش تغذيه  گاو است كه خوراكيسريع تخمير در رژيم 

انرژي حيوانات شيرده مدرن باالي معمول براي رفع نيازهاي 
يكي از  مؤثر راست. افزايش فعاليت جويدن با ارائه منابع فيب

است. در اين  SARAترين راهكارها براي كنترل قابل اطمينان
راستا، كاه گندم يك منبع فيبر خوب و اقتصادي است كه 
اغلب در سطح مزرعه در دسترس است. متاسفانه، كاه گندم 

با  كه دارد بيشتري هايي است كه احتماليكي از خوراك
  ).2د (شكل ها آلوده شومايكوتوكسين

  

  ايخطر ناشي از عوامل ضد تغذيه
چنين  مواد مغذي هستند؛ همنه تنها منبع  هاها و علوفهدانه
را  ايتهديدات مانند عوامل طبيعي تغذيهتوانند بسياري از مي

تكنولوژيكي هاي روشتوانند با ها ميپنهان كنند. بعضي از آن
-يها مي تريپسين) كاهش يابند، اما بعضي(مثال عوامل آنت

د. نيا حتي افزايش ياب سازي ادامه يافتهتوانند در طول ذخيره
ها و ي توليد شده از قارچهاي ثانويهها، متابوليتكوتوكسينيام

توانند اي هستند كه ميه از عوامل ضد تغذيهها، يك نمونكپك
ي را براي حيوانات و مشكالت سازي زنده بماننددر طول ذخيره

  كنند. ايجاد
ليت متابو 170،000نشان داد كه اكثريت  تحقيقات اخير

هاي قارچي هستند طبيعي شناخته شده داراي ريشه
)Gruber-Dorninger et al., 2016 .(هاي بعضي از متابوليت

. اجزاي ديگر يي دارنددارو استفاده پني سيلين مانند قارچي
 را هر دو ويژگي سمي و دارويي ارگوتمانند آلكالوئيدهاي 
ها و ها، مانند آفالتوكسينكوتوكسينايدارند. بعضي از م

 هاي قوي براي گاوهاي شيري هستند.ها، سمسنتريكوت

توانند توسط ها ميها و علوفهاي از دانهطيف گسترده
گونه  400بيش از  ها آلوده شوند كه تاكنونمايكوتوكسين
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ين . برنامه مطالعاتي مايكوتوكسيني بايومشناسايي شده است
از ترين تجزيه و تحليل جامعترين و ، گسترده2018در سال 

ن داد كه خطر آلودگي به نشاها ايكوتوكسينجهاني م شيوع
نيوالنول و ساير اكسي د ها،فيومنسينها براي مايكوتوكسين

در جهان را  ييكوتوكسينابيشترين شيوع مها كه كوتسنتري
  .دارند، بيشتر است

  

  هاشناسايي مايكوتوكسين

ي نيست، در خوراك، نشانگر آلودگي مايكوتوكسين قارچحضور 
برعكس، . دهد كه احتمال آلودگي وجود دارداما نشان مي

 قارچكه ظاهري تميز و بدون  اقالم خوراكيخطر آلودگي در 
چشم غير مسلح  ها باايكوتوكسينخود م. دارند ظاهر مي شود

 .ير نيستنامرئي هستند، بنابراين تشخيص بصري امكان پذ
 قارچكه ظاهري تميز و بدون  اقالم خوراكيخطر آلودگي در 

 هاايكوتوكسينم چون تشخيص بصري دارند ظاهر مي شود
  .امكان پذير نيست

  

ها بيش از آستانه خطر مايكوتوكسين آنهاست كه سطح دهنده نسبتي از نمونههاي آبي تيره نشان. آلودگي مايكوتوكسيني در كاه. سايه2تصوير 
  براي نشخواركنندگان (بر اساس درصد كه در پرانتز داده شده است) بوده است.

  
كرد حيوانات روشن ها بر عملايكوتوكسيناثرات اقتصادي م

خوراك در گاو شيري هضم  دام برايناست. شكمبه مهمترين ا
د و فعاليت متابوليك آن بر عملكر خوراكياست و تركيب اقالم 

گاو هاي مهم تغذيه ندامگذارد. كبد يكي ديگر از اتاثير مي
تواند عملكرد را تحت تأثير قرار است و كارايي و سالمت آن مي

 ايها شايد مهمترين عوامل ضد تغذيهيكوتوكسينادهد. م
 بر روي شكمبه و كبد و هم يهستند كه تاثير منفي مستقيم

 ).3نين بسياري از اندامهاي ديگر دارند (شكل چ

ها يك كوتوكسينيااند كه مبسياري از مقاالت علمي نشان داده
) 2014و همكاران ( آبنيخطر واقعي هستند. به عنوان مثال، 

ها قادر نيسنيومها و فنشان دادند كه تركيبي از آفالتوكسين
ها تليسهرعت رشد و افزايش سن اولين فحلي در به كاهش س

بودند. اين تأخير ناشي از سميت مزمن كبدي بود كه توانايي 
 .بود كبد براي توليد گلوكز را كاهش داد

اسر تدر سرمايكوتوكسين  ترينشايع، كه داكسي نيوالنول
، قابليت به، توليد ميكروبيتواند عملكرد شكم، مياست جهان

آمينه  اسيدهاي جريانمتابوليسم و به پروتئين قابل دسترسي 
). Danicke et al., 2005ضروري را به روده كاهش دهد (

به  ،ها در اقالم خوراكيبنابراين، در صورت وجود تريكوتسن
افزايش سطح رسد متخصصان تغذيه موظف به نظر مي

هستند تا سطح توليد شير را حفظ كنند، كه  پروتئين در جيره
  گران قيمت است. راهكاريك 

  ا در سه روش سادههمديريت مايكوتوكسين
حفظ  مواد مغذي راتامين توانند توليد شير و اقالم خوراكي مي

داراي دو نقص اصلي هستند:  كنند. با اين حال، اقالم خوراكي
مايكوتوكسين. در حالي كه امكان باال به تغييرپذيري و آلودگي 

تواند به كاهش خطرات حذف آن وجود ندارد، اين مراحل مي
 كمك كند:

مهم است . تجزيه و تحليل خوراك به طور منظم. 1مرحله 
را با  هاو آنرا بدانيم كه خطرات مربوط به هر ماده خوراكي 

تجزيه و  اي كه دارند ارزيابي كنيم.عوامل ضد تغذيه توجه به
يك فعاليت ها ايكوتوكسينبراي حضور م اقالم خوراكيتحليل 

ا توجه به شايع ص باولويت باال است، به خصوبا معمولي و 
  هاي قارچي در سراسر جهان.بودن متابوليت



 

  ششمهشتاد و شماره  -  هشتمسال   ماهنامه علمي
  1397ماه  شهريور  هاي ايتوك فرداشركت افزودني

از حفظ  به درستي ذخيره كنيد.را . خوراك 2مرحله 
 خوراكيبراي دستيابي به يك تركيب اقالم خوراكي مناسب 

چنين باعث  هم كار . اينمطمئن شويد پايدار در طول زمان
  سازي خواهد شد.ها در حين ذخيرهكاهش رشد مايكوتوكسين

 يندهناز يك محصول غيرفعال ك: 3مرحله 
باشد، استفاده چند استراتژي  ني كه دارايتوكسيايكوم

بي ها را ينستوكوايكطيف وسيعي از م ®مايكوفيكس كنيد.
  ترين روش كنترل مايكوتوكسين است.كند كه جامعمي اثر
  

  

  .نشخواركنندگانها در اثرات مايكوتوكسين .3تصوير 

  

  
  

 
 
 
 

  اين ماهنامه را با دوستانتان به اشتراك بگذارييد.
 ايميل به را خود درخواست فردا، ايتوك هايافزودني شركت علمي هايماهنامه دريافت براي
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