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13- مسئولیت صحت و سقم مقاالت برعهده نگارنده یا نگارندگان 
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14- رسدبیر علمی،  در رد،  تلخیص و ویرایش مقاالت ارسالی مجاز بوده 
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رییس اتحادیه دام سبک گفت: یکی از 
مهم ترین مشکالت در بخش کشاورزی 
صرفاً  ساالنه  برنامه های  که  است  این 
روی کاغذ نوشته می شوند، انتظار داریم 
کاندیدا ها برنامه های عملیاتی و اجرایی 

در حوزه کشاورزی ارائه دهند. 
در  سبک  دام  اتحادیه  رییس 
 1400 کشاورزی  کرسی های  مجموعه 
پردیس  دانشجویی  بسیج  سوی  از  که 
شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  ابوریحان 
اولویت  صنعت  بخش  هرساله  گفت: 
جمهوری  ریاست  کاندیدا های  مناظره 
امسال  که  امیدواریم  بااین وجود  بوده؛ 
حوزه  در  خود  برنامه های  کاندیدا ها 

کشاورزی را نیز اعالم کنند.
است  طوالنی  سالیان  افزود:  وی 
کرده  تولید  ما  کشاورزی  بخش  که 
تولیدات  این  دغدغه  بدون  مردم  و 
این  واقعیت  ولی  کرده اند،  مصرف  را 
است که منابع آب وخاک کشور محدود 
هستند؛ بنابراین ما باید با توجه به این 
و  بپردازیم  برنامه ریزی  به  محدودیت ها 
توجه داشته باشیم که بخش کشاورزی 
با بهره وری  باغ  در حوزه دام، زراعت و 
بر  تأکید  با  است.دادرس  روبرو  پایینی 
در  بهره وری  باید  آینده  دولت  اینکه 
قرار  توجه  مورد  را  کشاورزی  بخش 
دهد، افزود: یکی از مهم ترین مشکالت 
که  است  این  کشاورزی  بخش  در  ما 
برنامه های  یا  و  ساالنه  برنامه های 
اجرا  قابل  و  عملیاتی  توسعه  پنج ساله 
نوشته  کاغذ  روی  صرفاً  و  نیستند 
انتظارات  از  یکی  بااین وجود  می شوند 
ریاست  کاندیدا های  که  است  این  ما 
جمهوری برنامه های عملیاتی و اجرایی 

در حوزه کشاورزی ارائه دهند.

رییس اتحادیه دام سبک تصریح کرد: 
ارتباط بین بخش تولید، صنعت و بازار 
در حوزه کشاورزی بسیار ضعیف است 
تولیدکننده  رنج  دست  دلیل  همین  به 
مصرف کننده  دست  به  باال  قیمت  با 
که  است  حالی  در  این  و  می رسد 
بازار  به  دسترسی  هیچ  تولیدکننده 
نتوانسته  هم  انتزاع  قانون  البته  ندارد؛ 
بنابراین  کند؛  حل  را  مشکل  این 
کاندیدا های ریاست جمهوری باید برای 

این حوزه برنامه داشته باشند.
زیرساخت های  اینکه  بیان  با  وی 
صادرات و بازرگانی کشورمان در حوزه 
خاطرنشان  است،  ضعیف  کشاورزی 

کرد: پس از تحریم ترکیه توسط روسیه 
این انتظار وجود داشت که ایران بتواند 
بخشی از نیاز های روسیه به محصوالت 
کشاورزی را تأمین کند، اما به دلیل عدم 
وجود زیرساخت های الزم ما نتوانستیم 
کاری از پیش ببریم. همچنین به دلیل 
جریان  در  آذربایجان  از  ترکیه  حمایت 
جنگ این کشور با ارمنستان، ارمنستان 
پس  بااین وجود  کرد؛  تحریم  را  ترکیه 
این امید وجود داشت که ما بتوانیم نیاز 
را  کشاورزی  محصوالت  به  ارمنستان 
تأمین کنیم، ولی بازهم با مشکل مواجه 
راه اندازی  ضرورت  بر  شدیم.دادرس 
افزود:  و  کرد  تأکید  گیاه  و  گل  پایانه 
پایانه  احداث  عملیات  آغاز  از  سال ها 
برای  اراده ای  اما  می گذرد،  گیاه  و  گل 
در  پایانه  این  عملیاتی شدن  و  تکمیل 
هیچ یک از دولت ها وجود نداشته و این 
و  گل  صادرات  اگر  که  است  حالی  در 
گیاه ساماندهی شود شاید درآمد ارزی 

آن معادل درآمد ارزی نفت باشد.
از  سبک  دام  اتحادیه  رییس 
از  دیگر  یکی  به عنوان  خصولتی ها 
و  برد  نام  کشاورزی  بخش  مشکالت 
وزارت  به  وابسته  خصولتی ها  افزود: 
جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی هستند و در ادوار مختلف به 
کشاورزی  جهاد  وزارت  حیاط خلوت 
که  است  این  واقعیت  شده اند.  تبدیل 
می برند  خصولتی ها  را  تسهیالت  امروز 

انجام  تشکل ها  باید  که  را  اموری  و 
می شود  واگذار  خصولتی ها  به  دهند 
کمیسیون  در  طرحی  اخیراً  البته 
کشاورزی مجلس مصوب شده که طبق 
و  می شوند  ادغام  باهم  خصولتی ها  آن 
در  است.وی  قابل تقدیر  اقدام  این یک 
ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکالت 
کشاورزی این است که نهاد های تصمیم 
گیر و تصمیم ساز و به عبارتی دولت ها و 
مجلس ها ارتباط منسجمی با تشکل های 
ارتباط  این  و  ندارند  کشاورزی  بخش 
طرح  اگر  مثاًل  است.  موردی  و  مقطعی 
که  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اخیر 
از بخش های آن  ادغام خصولتی ها یکی 

است در اختیار تشکل ها قرار می گرفت ما 
خیلی می توانستیم در تدوین این طرح به 

کمیسیون کمک کنیم.
دادرس در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه در سال 99 واردات ذرت نسبت 
به مدت مشابه سال 98، 11 درصد افزایش 
در سال 99  نیز  واردات جو  افزود:  داشته 
واردات  و  درصد  سال 98، 55  به  نسبت 
نیز 9 درصد کاهش داشته  کنجاله سویا 
است بااین وجود سؤال این است که چرا باید 
جو به عنوان یکی از نهاده های اصلی دام با 

کاهش واردات 55 درصدی مواجه شود.
رییس اتحادیه دام سبک با بیان اینکه 
کاهش واردات 55 درصدی جو در سال 
99 ضربه بزرگی به صنعت دام وارد کرد، 
نهاد های  جای  اگر  بنده  کرد:  تصریح 
امنیتی بودم از متولیان امر می پرسیدم که 
چرا باید کاهش واردات جو ضربات بزرگی 
با  به هرروی  کردند.  وارد  دام  صنعت  به 
کاهش واردات قیمت جو به حدود 7000 
تومان رسید و با احتساب کرایه حمل ونقل 
نیز قیمت آن باالتر رفت درنتیجه قیمت 

گوشت نیز افزایش یافت.
وی تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت 
جو و به تبع آن افزایش قیمت گوشت قرمز 
مصرف سرانه گوشت قرمز از 12 کیلو به 6 
کیلو کاهش یافته و از طرفی سرانه مصرف 
کیلو   32 به  کیلو   12 از  سفید  گوشت 
رسیده است.دادرس به مشکالت سامانه 
سامانه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  بازارگاه 
که  به گونه ای  نمی کند  عمل  خوبی  به 
تولیدکنندگان بعد از ثبت سفارش خود 
باید  آن  پول  پرداخت  و  سامانه  این  در 
تحویل  را  دامی  نهاده  روز  دو سه  ظرف 
طول  ماه  سه  دو  هم اکنون  اما  بگیرند، 

می کشد تا نهاده به دست آن ها برسد.
به  اشاره  با  سبک  دام  اتحادیه  رییس 
بخش  در  بازارگاه  سامانه  اینکه وضعیت 
این  ما  داشت:  اظهار  است،  فاجعه  دام 
سامانه را یک گلوگاه می دانیم و معتقدیم 
کند  حل  را  مشکالت  نتوانسته  تنها  نه 
بیان  است.وی  افزوده  مشکالت  به  بلکه 
کرد: در هر صنفی ازجمله در صنف دام 
دارند،  وجود  مسئله دار  آدم های  طیور  و 
نتوانسته  تنها  نه  بازارگاه  سامانه  ولی 
به مشکالت  بلکه  کند  را حل  مشکالت 
افزوده است به گونه ای که همواره شاهدیم 
که نیرو های دولتی در استان ها به دلیل 
بازداشت  شده اند،  مرتکب  که  تخلفاتی 
نباید  دولت  معتقدم  به هرروی  می شوند 
وارد فاز اجرا شود و فقط باید به نظارت 
بپردازد.دادرس با اشاره به اینکه دولت ها 
نمی توانند به تولیدکنندگان زور بگویند، 
به  دولتی ها  که  شاهدیم  امروز  ولی 
کشی  جوجه  مؤسسات  و  مرغداری ها 
تولیدکنندگان  از  را  جوجه  و  می روند 
با  افزود:  بازار می کنند،  وارد  و  می گیرند 
به  است  ممکن  تولیدکننده  شرایط  این 
تولید خود ادامه ندهد به هرروی مکانیزم 
ما برای تولیدکنندگان باید تشویقی بوده 
باشد. داشته  اقتصادی  توجیه  تولید  تا 
رییس اتحادیه دام سبک با بیان اینکه 
سامانه بازارگاه نه تنها مفید نبوده بلکه 
موجب اخالل در بازار نهاده ها نیز شده 
است، تصریح کرد: البته سامانه بازارگاه 
به گونه ای  دارد  نیز  حقوقی  مسائل 
واردکننده  با  تولیدکننده  من  اگر  که 
هیچ به  دستم  شوم  مشکل   دچار 

 کجا بند نیست.

کاندیدا های ریاست جمهوری برنامه های عملیاتی برای 
کشاورزی ارائه دهند

مسئولیت مطالب مندرج در آگهی های 
بازرگانی نشریه به عهده صاحبان آگهی 

می  باشد و نشریه دنیای کشت و صنعت هیچ 
گونه مسئولیتی در قبال مطالب مندرج ندارد.

E-mail: dks.alidadi@gmail.com

کشاورزی  حوزه  در  بازار  و  صنعت  تولید،  بخش  بین  ارتباط 
با  تولیدکننده  رنج  دست  دلیل  همین  به  است  ضعیف  بسیار 
است  حالی  در  این  و  می رسد  مصرف کننده  به دست  باال  قیمت 
که تولیدکننده هیچ دسترسی به بازار ندارد؛ البته قانون انتزاع 
هم نتوانسته این مشکل را حل کند؛ بنابراین کاندیدا های ریاست 

جمهوری باید برای این حوزه برنامه داشته باشند
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بر اساس مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار؛

تغییر ارز واردات جوجه یک روزه و تخم مرغ 
نطفه دار

بر اساس مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا ارز واردات جوجه 
یک روزه و تخم مرغ نطفه دار از گروه دو کاالیی به گروه یک کاالیی تغییر 

کند.
بر اساس تصمیمات یک صد و سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم 
و  سی  و  یک صد   4 بند  تصمیمات  پیرو  و   30/1/1400 مورخ  در  بازار 
یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار )ابالغی طی نامه شماره 60٫23389 
مورخ 1400٫1٫14( در خصوص ثبت سفارش و تأمین ارز واردات تخم مرغ 
نطفه دار و جوجه یک روزه گزارش نحوه تخصیص و تأمین ارز آن از سوی 
گردید  مقرر  و  مطرح  جلسه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  مرکزی  بانک 
به منظور تسریع در تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز کاالی مذکور و تغییر 
و  صادرات  مقررات  دفتر  سوی  از  الزم  مکاتبه  دوبه یک  از  کاالیی  گروه 

واردات صورت پذیرد. 

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور:

سرانه مصرف گوشت قرمز به ۶ کیلو رسید

تقاضا و کاهش قدرت  نبود  اتحادیه دام سبک کشور گفت:  مدیرعامل 
 6 به  کیلو   12 از  مصرف  سرانه  کاهش  به  منجر  خانوار  خرید  اقتصادی 

کیلوگرم شد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛ افشین دادرس مدیرعامل اتحادیه 
دام سبک با اشاره به دالیل کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور 
افزایش قیمت  با  داریم که  اظهار کرد: در گوشت 2 مصرف کننده عمده 
گوشت، خانوارها قدرت خرید ندارند. همچنین بخش دیگری از مصرف به 
علت ویروس کرونا و تعطیلی رستوران ها و مراکز گردشگری کاهش یافت.

وی افزود: بنا بر آمار سرانه مصرف گوشت قرمز از 12 کیلو به 6 کیلوگرم 
رسیده که علت اصلی آن را در نبود تقاضا و کاهش قدرت اقتصادی خانوار 

باید جست وجو کرد.
دارد،  علوفه بستگی  نرخ  به  دام  تمام شده  اینکه قیمت  بیان  با  دادرس 
گفت: 75 درصد هزینه های دامداری مربوط به خوراک است و با افزایش 
فعلی  شرایط  در  می یابد.  افزایش  بازار  در  گوشت  نرخ  خوراک،  قیمت 
دامداران به سبب نبود کشش بازار و عرضه کمتر از قیمت تمام شده تولید 
زیان می دهند.این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را 60 هزار 
تومان و الشه در کشتارگاه را 120 تا 130 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
هر کیلو الشه با حداکثر 10 درصد سود باید در خرده فروشی ها عرضه شود 
و فروش با نرخ های باالتر ناشی از تعدد وجود واسطه و دالل و تفاوت در 

اجاره سرقفلی در سطح شهر است.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان با اشاره به اینکه نرخ نهاده های 
افزایش قیمت  با  توان و تحمل دامدار است، تصریح کرد:  از  باالتر  دامی 
تومانی   4200 ارز  حذف  موافق  ازاین رو  می رود؛  باال  گوشت  نرخ  نهاده، 

نیستیم.

در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
هشت سال گذشته تولید دام و طیور 
در کشور 36 و 6 دهم درصد افزایش 

داشته است.
جهاد  وزیر  خاوازی،  کاظم 
کشاورزی در حاشیه افتتاح طرح های 
 4635 امروز  افزود:  کشاورزی  ملی 
طرح با سرمایه گذاری 8210 میلیارد 
تومان به بهره برداری می رسد که برای 
اشتغال  نفر   300 و  هزار   42 حدود 

ایجاد می کند.
در  که  طرح هایی  به  اشاره  با  وی 
بهره برداری  به  طیور  و  دام  حوزه 
در  حاضر  حال  در  گفت:  می رسد 
تولید شیر و مرغ خودکفا و در تولید 
گوشت قرمز نیز نزدیک به خودکفایی 
افزود:  کشاورزی  جهاد  هستیم.وزیر 
تولید عسل در 8 سال گذشته از 75 
رسیده  تن  هزار  به 150  تومان  هزار 
هزار   50 ساالنه  درحالی که  و  است 
تن کره وارد می کردیم امروز در این 
محصول نیز به خودکفایی رسیده ایم.

از  بهره برداری  به  اشاره  با  خاوازی 
میزان  گفت:  طرح های حوزه شیالت 
 71 از  شیالت  محصوالت  صادرات 
ارزش 250 میلیون دالر  به  هزار تن 
در سال 92 به 124 هزار تن به ارزش 

460 میلیون دالر رسیده است.

وی گفت: مجموع تولیدات شیالت 
در  تن  هزار   885 حدود  کشور 
از  بیش  به  اکنون  که  بود   92 سال 

یک میلیون و 220 هزار تن می رسد.
تولید  افزود:  کشاورزی  جهاد  وزیر 

میگو نیز از حدود 13 هزار تن به 49 
هزار تن طی 8 سال رسیده است.

وی گفت: اکنون کشور ما با تولید 
ساالنه 185 هزار تن رتبه اول تولید 

قزل آال را در جهان دارد.

به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
افتتاح سامانه های نوین آبیاری افزود: 
از  آبیاری  نوین  سیستم  مجموعه 
یک میلیون و 290 هزار هکتار در سال 
92 به 2 میلیون و 472 هزار هکتار 
انواع  تولید  در  اکنون  و  است  رسیده 
سیستم های  طراحی  و  ماشین آالت 
کامل  خودکفایی  به  آبیاری  نوین 

رسیده ایم.
بهره وری  افزایش  به  اشاره  با  وی 
از  آبیاری  راندمان  گفت:  کشاورزی 
39 درصد به حدود 46 درصد در 8 

سال گذشته افزایش یافته است.
خاوازی افزود: در سال 92 به ازای 
هر مترمکعب آب مصرفی 920 گرم 
محصوالت کشاورزی داشتیم که این 
رسیده  گرم   1450 به  اکنون  عدد 

است.
دیگری  بخش  افتتاح  درباره  وی 
دشت  به  آب رسانی  بزرگ  طرح  از 
 70 طرح  این  گفت:  سیستان 
 729 از  بیش  در  بهره برداری  هزار 
پنج  محدوده  شامل  که  دارد  روستا 
هیرمند،  زهک،  زابل،  شهرستان 
نیمروز و هامون است و با هدف تأمین 
آب پایدار و احیای کشاورزی و کمک 
به افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

این مناطق خواهد بود.

صنعت،  وزارت  پیش تر  درحالی که 
معدن و تجارت )صمت( تعلل در ابالغ 
را  مرغ  صادرات  ممنوعیت  مصوبه 
تکذیب کرده بود، آمار گمرک حاکی 
از صادرات 4000 تن در ماه های آبان 
ممنوعیت  زمان  یعنی  اسفندماه،  تا 
توجهی  قابل  رقم  که  است  صادرات 
نیست، اما چرایی آن هنوز محل ابهام 
ایسنا، سال گذشته  است.به گزارش  
تنظیم  ستاد  در  مرغ  مصوب  قیمت 
درنهایت  و  یافت  افزایش  بار  دو  بازار 
 400 و  هزار   20 آن  مصوب  قیمت 
تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر 
کیلو گوشت مرغ به بیش از 40 هزار 
تومآن هم رسید. درنهایت باوجوداینکه 
دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود 
قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان 
تغییر نمی کند، دوازدهم فروردین ماه 
اولین  در  مرغ  ساماندهی  قرارگاه 
مرغ  مصوب  نرخ  خود  کاری  جلسه 
این  بر  داد.  افزایش  تومان   4500 را 
مرغ  مصوب  قیمت  حداکثر  اساس  
 24 مصرف کننده  کیلویی  برای  گرم 

هزار و 900 تومان تعیین شد.
در  اسفندماه  در  مرغ  قیمت  اما 
تومان  هزار   40 باالی  به  شرایطی 
اوایل  بازار  تنظیم  ستاد  که  رسید 
مرغ  صادرات  گذشته  سال  ماه  آبان 
مصوبه  این  اما  بود.  کرده  ممنوع  را 
نکرده  ابالغ  گمرک  به  اسفند   20 را 
مجری  به عنوان  گمرک  بنابراین  و  
این مصوبه را اجرا نکرد.وزارت صمت 
طی  مرغ  صادرات  از  آماری  تاکنون 
و  است  نکرده  منتشر  ماه  چهار  این 
این  عمومی  روابط  مرکز  عوض  در 
سازمان در زمان انتشار گزارشی مبنی 

بر تعلل این وزارتخانه در ابالغ مصوبه 
ممنوعیت صادرات مرغ، هرگونه تعلل 
خصوص  در  صمت  وزارت  سوی  از 
ابالغ مصوبه ممنوعیت صادرات را رد 
کرد و تأکید کرد که با توجه به میزان 

نمی تواند  عامل  این  صادرات،  کم 
عامل بی ثباتی در بازار گوشت و مرغ 
پیشین  گزارش های  در  باشد.هرچند 
هم صادرات مرغ تنها دلیل نابسامانی 
بازار مرغ عنوان نشده بود، بلکه درباره 
ابالغ  تا  تصویب  زمانی  فاصله  چرایی 
مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ آن هم 
است  متالطم  بازار  که  شرایطی  در 
آمار  اما  بود،  شده  پرسیده  سؤال 
جدید گمرک نشان می دهد که پاسخ 

نبود.  قانع کننده ای  پاسخ  وزارتخانه، 
چراکه با وجود تکذیب تعلل در ابالغ 
مصوبه و توضیحاتی که در این رابطه 
ایران  گمرک  آمار  بود،   شده  عنوان 
گذشته  سال  در  که  می دهد  نشان 

مرغ  تن  هزار  از 31  بیش  درمجموع 
دالر  میلیون   46 بر  بالغ  ارزشی  به 
در  تن   4000 حدود  که  صادرشده 

زمان ممنوعیت است.  
البته گفتنی است نیاز روزانه تهران 
و  است  تن   1200 حدود  مرغ  به 
صادرات  تنی   4000 حجم  بنابراین 
آن  داخلی  مصرف  قبال  در  مرغ 
چندان قابل توجه نیست، اما اینکه در 
این فاصله زمانی چه اتفاقی افتاده که 

صادرات مرغ با وجود مصوبه در رابطه 
وضعیت  همچنین  و  ممنوعیت  با 
داشته  ادامه  همچنان  آن  آشفته بازار 
دستگاه های  شفاف سازی  به  نیاز 
و  صمت  وزارت  ازجمله  مربوطه 

گمرک ایران دارد.
این  به  باید  نیز  واردات  زمینه  در 
آمارهای  اساس  بر  کرد  اشاره  نکته 
 11 در  مرغ  واردات  ایران،  گمرک 
معادل  تن   112.8 قبل  سال  ماهه 
به عنوان  که  بود  دالر  هزار   203.4
وارد شد  به کشور  استراتژیک  ذخایر 
و نسبت به مدت مشابه سال 1398 
داشت،  کاهش  درصد   90 از  بیش 
این  نیز  چشمگیر  کاهش  این  علت 
تولید  معتقدند  مسئوالن  که  بود 
نیازی  و  بوده  نیاز  پاسخگوی  داخل 
به  توجه  با  البته  نیست.  واردات  به 
میانه  بازار،  این  در  اخیر  مشکالت 
هزار   50 واردات  مجوز  فروردین ماه 
 90 فقط  تاکنون  که  شد  صادر  تن 
تن از آن به کشور واردشده و همین 
محموله نیز به دلیل عدم ارائه مجوز 

دامپزشکی امکان ترخیص ندارد.

رشد بیش از ۳۶ درصدی تولید دام و طیور در کشور

پرونده باز صادرات مرغ در سال ۹۹

 خاوازی خبر داد؛

به باالی ۴۰ هزار  قیمت مرغ در اسفندماه در شرایطی 
سال  ماه  آبان  اوایل  بازار  تنظیم  ستاد  که  رسید  تومان 

را  مصوبه  این  اما  بود.  کرده  ممنوع  را  مرغ  صادرات  گذشته 
٢۰ اسفند به گمرک ابالغ نکرده و  بنابراین گمرک به عنوان 

مجری این مصوبه را اجرا نکرد

 امروز ۴۶۳۵ طرح با سرمایه گذاری ۸٢۱۰ میلیارد تومان 
نفر   ۳۰۰ و  هزار  برای حدود ۴٢  که  می رسد  بهره برداری  به 

اشتغال ایجاد می کند
تولید  در  و  خودکفا  مرغ  و  شیر  تولید  در  حاضر  حال  در 

گوشت قرمز نیز نزدیک به خودکفایی هستیم
اکنون کشور ما با تولید ساالنه ۱۸۵ هزار تن رتبه اول تولید 

قزل آال را در جهان دارد

Vol 20  May.2021شماره 126  اردیبهشت ماه 1400 2



خبر

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار؛

واردات ۵۰ هزار تن مرغ تنظیم بازاری
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا 50 هزار تن توسط شرکت 
این  بازار  تنظیم  راستای  در  متقاضی  شرکت های  و  دام  امور  پشتیبانی 

محصول وارد کشور شود.
بر اساس تصمیمات یک صد و سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار در مورخ 1400٫1٫30 به استناد درخواست شرکت پشتیبانی امور دام 
)نامه شماره 15704/33/1 مورخ 1400٫01٫28(  و پیرو تصمیمات بند 
)6( یک صد و سی و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار )ابالغی طی نامه 
شماره 60٫23389 مورخ 1400٫01٫14( مبنی بر خرید واردات گوشت 
مرغ به میزان 50 هزار تن از سوی شرکت پشتیبانی امور دام با استفاده 
از ظرفیت و توان شرکت های تابعه انجمن فرآورده های خامی دامی و نیز 
درخواست شرکت یادشده در خصوص عالوه بر شرکت های معرفی شده از 
طرف انجمن مذکور از توان سایر شرکت های متقاضی استفاده گردد، در 
جلسه مطرح و با تأیید شورای خرید و تصویب هیأت مدیره شرکت یادشده 

مورد موافقت قرار گرفت.

۹۰ تن مرغ وارداتی رسید
 ولی امکان ترخیص ندارد

به دنبال مجوز هیات وزیران در رابطه با واردات 50 هزار تن مرغ، اعالم 
گمرک ایران از رسیدن محموله 90 تنی این کاال به گمرک حکایت دارد 
که با وجود مجوز برای ترخیص 100 درصدی بدون کد رهگیری بانک، به 

دلیل عدم ارائه مجوز دامپزشکی امکان ترخیص پیدا نکرده است.
به گزارش  ایسنا؛ در جریان نوسان قیمت و آشفتگی بازار مرغ و ظاهراً 
کمبودی که در بازار وجود داشت، هیات وزیران در اواخر اسفندماه سال 
گذشته مصوب کرد که تا سقف 50 هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز  
کشاورزی  وزارت جهاد  دام  امور  پشتیبانی  توسط شرکت  تومان،   4200

وارد شود. 
این در حالی است که واردات مرغ مشمول ارز نیمایی بوده است ولی در 

این مجوز 50 هزار تنی ارز 4200 تومان دریافت می کند. 
در رابطه با اجرایی شدن مصوبه و واردات مرغ، تازه ترین اعالم گمرک 
ایران به ایسنا از این حکایت دارد که در روزهای اخیر حدود 90 تن مرغ 
وارداتی به گمرک رسیده و اظهار شده است، اما به دلیل برخی مسائل، 

هنوز مجوز ترخیص صورت دریافت نکرده است. 
بر اساس اعالم مسئوالن  گمرک ایران، با توجه به مجوزهای موجود از 
ابتدا دستور ترخیص 100 درصدی مرغ های وارداتی مشمول این  همان 
مصوبه را بدون کد رهگیری بانک صادر کرده ولی هنوز مجوز دامپزشکی 

برای ترخیص این کاال صادر نشده است.
طبق این توضیح، ظاهراً ایراداتی در بسته بندی مرغ ها و عدم درج تاریخ 
تولید و انقضا به زبان فارسی موجب شده که سازمان دامپزشکی مانع از 
امکان  نیز  گمرک   حالت  این  در  و  شده  وارداتی  مرغ  محموله  ترخیص 

ترخیص کاال را نخواهد داشت. 
آزمایشات  انجام  زمان  شدن  طوالنی  دلیل  به  که  است  حالی  در  این 
سازمان دامپزشکی و همچنین عدم صدور مجوز و نگرانی های که در رابطه 
با فساد این کاالها در کانتینرهای وارداتی وجود داشت و هزینه نگهداری 
سردخانه ای  به  گمرک  نظارت  با  مرغ  محموله  یخچالی،  کانتینر  در  آن 

منتقل و تا زمان صدور مجوز نهایی نگهداری می شود. 
در  نیاز  تأمین  دلیل  به  مرغ  واردات  گذشته  سال  در  که  است  گفتنی 
داخل بسیار محدود بوده و تقریباً در چند ماه پایانی وارداتی صورت نگرفته 

بود. 

وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون 
 571 امروز  گفت:  کشاورزی  جهاد 
با  و  طیور  و  دام  حوزه  در  پروژه 
سرمایه گذاری 5 هزار و 570 میلیارد 
و  هزار   6 مستقیم  اشتغال  و  تومان 

580 نفر به بهره برداری رسید.
به گزارش  وزارت جهاد کشاورزی، 
افتتاح  مراسم  در  رضایی  مرتضی 
طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی 
کرد:  اظهار  رییس جمهور  توسط 
آمریکا  ظالمانه  تحریم های  علی رغم 
و  دام  صنعت  کرونا  ویروس  شیوع  و 
بزرگی  گاه های  شاهد  کشور  طیور 
پروتئین  تأمین  و  سرمایه گذاری  در 
کشور بوده که بخشی از آن در قالب 
571 پروژه در حوزه دام و طیور و با 
سرمایه گذاری 5 هزار و 570 میلیارد 
و  هزار   6 مستقیم  اشتغال  و  تومان 
جمهوری  ریاست  اجازه  با  نفر   580

افتتاح خواهد شد.
این  از  بهره برداری  با  افزود:  وی 
هزار   270 حدود  مجموعاً  طرح ها، 
گوشت  تن  هزار   10 خام،  شیر  تن 
قرمز، 18 هزار تن گوشت مرغ، 145 
 32 یک روزه،  جوجه  قطعه  میلیون 
هزار تن تخم مرغ به ظرفیت تولیدات 
دام و طیور کشور افزوده خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
در  کشاورزی  بخش  دستاوردهای  به 
دو سال اخیر عنوان کرد: دست یابی به 
به طوری که  تولید کره  خوداتکایی در 

از واردات حدود 50 هزار تن در سال 
98 به کمتر از 9 هزار تن در سال 99 
رسیدیم که صرفه جویی 300 میلیون 

دالری برای کشور داشته است.
است  افتخار  باعث  افزود:  وی 
باشگاه  به  جاری  سال  در  ایران  که 
خواهد  دنیا  در  کره  صادرکنندگان 

پیوست.
رضایی به تحریم مواد غذایی توسط 
آمریکا اشاره کرده و بیان کرد: در سال 
ظالمانه،  تحریم های  اعمال  با  و   98
اجداد  مرغ  گله های  ورود  از  آمریکا 
به کشور جلوگیری کرد و اگر تدابیر 

حمایت های  و  رهبری  معظم  مقام 
تولید  می توانست  نبود،  جناب عالی 
با چالش جدی روبه رو  را  مرغ کشور 

کند.
انجام شده  اقدامات  با  افزود:  وی 
حلقه  ایرانی،  الین  مرغ  احیای  برای 
 99 سال  در  و  شد  شکسته  تحریم 
بیش از 60 درصد از اجداد مرغ کشور 
همین  به  و  شد  تأمین  آرین  نژاد  از 
کشور  مرغ  تأمین  بابت  نگرانی  دلیل 

وجود ندارد.
وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون 
ایجاد  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد 

سفره  تا  مزرعه  از  تولید  زنجیره های 
خصوص  این  در  کرد:  خاطرنشان 
زنجیره   4 مرغ،  گوشت  زنجیره   48
گوشت  تولید  زنجیره   8 تخم مرغ، 
زنجیره   3 و  شیر  زنجیره   16 قرمز، 
افزایش  باعث  که  ایجادشده  بوقلمون 
و طیور شده  دام  در بخش  بهره وری 

است.
گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
رکورد 12 ساله تولید پیله تر ابریشم 
به 1678  از 800 تن  شکسته شد و 
ضریب  و  رسید   99 سال  در  تن 
از  ابریشم  نخ  در  تولید  خوداتکایی 
در  درصد   49 از  بیش  به  درصد   26
در صنایع  که  است  رسیده  سال 99 
قالیبافی و صنایع دستی نقش اساسی 

دارد.
از  بهره برداری  به  اشاره  با  رضایی 
مادر  مرغ  تولیدی  واحد  نخستین 
گوشتی در استان بوشهر اظهار کرد: 
مرغ  پرورش  واحد  اولین  راه اندازی 
طرح های  از  بوشهر  استان  در  مادر 
دام و طیور است که با سرمایه گذاری 
12 میلیارد تومان بخش خصوصی با 
ظرفیت تولید 20 هزار قطعه مرغ مادر 
و تولید ساالنه 3 میلیون قطعه جوجه 
هم زمان  و  کرد  خواهد  کار  به  آغاز 
کشتارگاه  و  جوجه کشی  کارخانه 
قرار  بهره برداری  مورد  هم  صنعتی 

خواهد گرفت.

صنفی  انجمن  کانون  نایب رییس 
از  اگر  گفت:  گوشتی  مرغداران 
به درستی  جوجه  تولید  پتانسیل 
واردات  به  نیازی  کنیم،  استفاده 

نداریم.
خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به 
جوان؛ حبیب اسداله نژاد نایب رییس 
مرغداران  صنفی  انجمن  کانون 
گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در 
کرد:  اظهار  ندارد،  وجود  مرغ  عرضه 
درب  زنده  مرغ  کیلو  هر  نرخ  امروز 
و  تومان   100 و  هزار   17 مرغداری 
مرغ گرم در خرده فروشی ها 24 هزار 

و 900 تومان است.
با  نهاده  تأمین  هم اکنون  افزود:  او 
این  که  است  انجام  حال  در  تأخیر 
مباحثی  کنار  در  حدودی  تا  موضوع 
ارز  اختصاص  عدم  خصوص  در  که 
برای واردات نهاده های دامی از سوی 
یک  طی  است،  مطرح  مرکزی  بانک 
ماه گذشته نگرانی را مضاعف می کند 
حل  موارد  این  هستیم  امیدوار  که 

شود.
آمار  بر  بنا  داد:  ادامه  نژاد  اسداله 
کاهش یافته  درصد   10 جوجه  تولید 
سن  افزایش  با  هستیم  امیدوار  که 

کشتار این کسری جبران شود.
نیازی به واردات جوجه یک روزه 

نداریم
صنفی  انجمن  کانون  نایب رییس 

اینکه  به  اشاره  با  گوشتی  مرغداران 
بیان  نداریم،  به واردات جوجه  نیازی 
جوجه  تولید  پتانسیل  از  اگر  کرد: 
تنها  نه  کنیم،  استفاده  به درستی 
نیازی به واردات نداریم، بلکه همیشه 
که  بودیم  نطفه دار  تخم مرغ  صادرات 
ناصحیح  مدیریت  مواقع  برخی  در 
باعث شده مزیت صادرات از بین رود.

واردات  به  نیازی  اینکه  بیان  با  او 
یک روزه  جوجه  و  نطفه دار  تخم مرغ 
ممنوعیت  به  توجه  با  گفت:  نیست، 
صادرات جوجه باید مشخص شود که 
واحد  از  مجوز  بدون  که  جوجه هایی 
رفته  کجا  شدند،  خارج  مادر  مرغ 
است؟ چراکه با احتمال پدیده قاچاق، 

عرضه جوجه کاهش یافته است.
قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 

۶ هزار و ٢۰۰ تومان
قطعه  هر  مصوب  نرخ  نژاد  اسداله 
 200 و  هزار   4 را  یک روزه  جوجه 
تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر 
 200 و  هزار   6 نرخ  با  جوجه  قطعه 

تومان در بازار عرضه می شود.
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
نیازی به تأمین ذرت و کنجاله سویا 
در  تأخیر  گفت:  نداریم،  آزاد  بازار  از 
عرضه ذرت و کنجاله سویا مرغداران 
آزاد  بازار  از  تأمین  به  مجبور  را 
می کند، درحالی که با مدیریت صحیح 
عرضه مبنی بر توزیع به موقع سهمیه، 

نیازی به تأمین از بازار نیست.
صنفی  انجمن  کانون  نایب رییس 
بازار  آینده  درباره  گوشتی  مرغداران 
کاهش  به  توجه  با  کرد:  بیان  مرغ 
می شود  پیش بینی  ریزی ها  جوجه 
قیمت  اردیبهشت  دوم  نیمه  در  که 

افزایش یابد.
با اشاره به اینکه  این مقام مسئول 
ندارد،  وجود  مرغ  عرضه  در  مشکلی 
نرخ  با  مرغداران  هم اکنون  افزود: 
می کنند،  عرضه  به  اقدام  مصوب 
دیده  بازار  در  کمبودی  چنانچه 
توزیع  سیستم  مشکالت  به  می شود 
بازمی گردد و هیچ ارتباطی به مرغدار 

ندارد.
اسداله نژاد با بیان اینکه بازار جوجه 
یک روزه همچنان آشفته است، گفت: 

واحدها  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
جوجه  به  دسترسی  عدم  سبب  به 
ندارند  ریزی  جوجه  امکان  یک روزه 
که این موضوع پیام خوبی برای آینده 

بازار مرغ نیست.
با اشاره به اینکه  این مقام مسئول 
وجود  مرغ  تأمین  بحث  در  مشکلی 
توزیع  بحث  در  کرد:  بیان  ندارد، 
که  دارد  وجود  نواقصی  و  مشکالت 
در  مصوب  نرخ  با  مرغ  شده  موجب 

برخی فروشگاه ها عرضه نشود.
علی رغم   کرد:  تصریح  پایان  در  او 
نرخ  با  نهاده  درصدی   100 تأمین 
مصوب، اما مشکالت تأخیر در توزیع 
موضوع  این  که  دارد  ادامه  نهاده 
ایجاد  مرغداران  برای  چالش هایی 

کرده است.

تولید جوجه یک روزه ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است

نگرانی  بابت تأمین مرغ نداریم

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی:

معاون وزیر جهاد؛

 با اقدامات انجام شده برای احیای مرغ الین ایرانی، حلقه 
تحریم شکسته شد و در سال ۹۹ بیش از ۶۰ درصد از اجداد 
نگرانی  به همین دلیل  و  تأمین شد  نژاد آرین  از  مرغ کشور 

بابت تأمین مرغ کشور وجود ندارد
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خبر

رییس جمهور:

تحریم در “مرغ ” و “تخم مرغ” هم تأثیر 
گذاشته است

رییس جمهور گفت: تحریم ظلم عظیم و بزرگ بر ملت بزرگ ایران است 
آماده شده، یک  قانون  اجرای  برای  مقابل  ببینیم طرف  را که  لحظه ای  و 

لحظه هم صبر نمی کنیم.
از  بهره برداری  مراسم  در  رییس جمهور  روحانی  حسن  حجت االسالم 
طرح های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مشکالت ایجادشده با اعمال 
تحریم ها، گفت: این ها نمی دانند تحریم چه مشکالتی را ایجاد می کند و 
چه تأثیراتی می گذارد و در همین کشاورزی اگر نتوانیم مواد اولیه را صادر 

کنیم کل تولید متوقف می شود.
وی افزود: اینکه می گویند 30 درصد مشکالت به خاطر تحریم است و 
70 درصد به دلیل مدیریت است که این حرف کاماًل و غلط و نادرست 
است چراکه  آن ها نمی دانند که تحریم در چه زمینه هایی تأثیرگذار است 
و مشکالت ایجاد می کند و نمی دانند که  تحریم در کل تولید و در بخش 
کشاورزی و صنعت تحریم تأثیرگذار است.  آن ها نمی دانند که در بخش 
تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده های الزم و مواد اولیه به موقع وارد 
ما  صادرات  و  واردات  در  تحریم  بنابراین  می شود  متوقف  تولید  نشود، 

تأثیرگذار است.
روحانی با بیان اینکه از وزارت خارجه و سایر دستگاه هایی که در کنار 
کردند،  تالش  تحریم ها  برای شکستن  وین  در  روزها  این  خارجه  وزارت 
تشکر می کنم، تصریح کرد:  نمی توانم درک و هضم کنم که کسی عضو 
ملت ایران باشد و از برداشتن تحریم ناراحت شود. چطور می تواند ایرانی و 
مسلمان باشد و اعالم کند که من در میان و کنار مردم هستم و برای آن ها 

کار می کنم و از برداشتن تحریم ناراحت باشد.
رییس جمهور تصریح کرد: تحریم ظلم عظیم و بزرگ بر ملت بزرگ ایران 
است و لحظه ای را که ببینیم طرف مقابل آماده شده برای اجرای قانون یک 
لحظه هم صبر نمی کنیم. مخالفین هر چه هم بگویند، بگویند! هرچقدر 
هم زور داشته باشند، هرچقدر هم بلندگو داشته باشند هر وقت ببینیم 
می توانیم حق ملت ایران را بگیریم من یک لحظه هم تعلل نمی کنم. حاال 

عده ای ناراحت هم شدند، ناراحت باشند.
دام،  پرورش  و  تخم مرغ  و  مرغ  تولید  برای  تحریم  رییس جمهور گفت: 

واکسن و کود و بذر تأثیر می گذارد.

وی در ادامه افزود: در 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم و علیرغم همه 
در  بازهم  کرونا  مثل  حوادثی  و  مشکالت  و  تحریم ها  و  نشیب ها  و  فراز 
کشاورزی توفیقات بسیار مهمی را به دست آوردیم. آبیاری تحت فشار و 
سامانه های مدرن ما در این 8 سال اگر با کل تاریخ ایران و رژیم گذشته 
مقایسه کنیم به اندازه همان و مقداری بیشتر در این 8 سال انجام گرفته 

که کار بسیار عظیم و بزرگی است.
روحانی گفت: ما کشوری در شرایط خشک سالی هستیم که در استفاده 
از آب باید حداکثر مراعات را انجام دهیم که یکی از راه های آن استفاده 

از آبیاری نوین است.

واردات بی رویه آنزیم های دام و طیور با وجود تولید داخل و مشکالت ارزی کشور

محصولی برای از بین بردن سموم بدن دام تولید شد

در یک شرکت دانش بنیان؛

غذایی  صنایع  آنزیم های  درحالی که 
و دام و طیور از سال گذشته در کشور 
تولید می شود اما بااین وجود این کاالها 
که دارای مشابه) کیفیت( داخلی هستند 
از کشورهای مختلف ازجمله آمریکا به 
خبرنگار  گزارش  می شود.به  وارد  ایران 
موضوع  تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی 
که  است  سال  چندین  داخلی  تولید 
در فرمایشات رهبر معظم انقالب برای 
نام گذاری سال استفاده شده که نشان از 
این موضوع و کم وکاستی های  اهمیت 
موجود در رفع موانع تولید داخلی دارد 
به طوری که سال جدید نیز با نام» تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری 
روی  پیش  موانع  از  .یکی  است  شده 
کاالی  قاچاق  و  واردات  داخلی  تولید 
کاالها  برخی  که  است  داخلی  مشابه 
به راحتی به کشور وارد می شود، معظم 
فروش  می فرمایند:»  دراین ارتباط  له 
به عنوان  باید  و مصرف کاالی خارجی 
آنجا  مگر  شود  تلقی  ارزش  ضد  یک 
که مشابهش نیست، تولید داخلی یک 
مسأله مقدس است.« با توجه به تأکید 
نیز  دولت  دراین ارتباط  رهبری  مکرر 
را  داخلی  مشابه  کاالی  دارای  واردات 
ممنوع کرده است اما در برخی از موارد 
این کاالها کماکان از روش های قانونی و 
دور زدن قانون یا قاچاق به کشور وارد 
می شود. یکی از محصوالتی که از سال 
گذشته هم زمان با شروع کرونا با وجود 
تحریم های ظالمانه  شروع به تولید  و 
کشور را بی نیاز کرد آنزیم های صنعتی، 
که  است  و طیور  دام  و  غذایی  صنایع 
میلیون   40 خروج  از  ساالنه  می تواند 
دالر ارز از کشور جلوگیری کند اما هنوز 

)کیفیت(  مشابه  دارای  کاالی  واردات 
داخلی ادامه دارد و این محصوالت حتی 
از ایاالت متحده آمریکا نیز به کشورمان 
در  به وفور  آن  تبلیغات  و  وارد می شود 
انجام  حال  در  اجتماعی  شبکه های 
است.  فاطمه حسینی مدیرعامل یک 
شرکت دانش بنیان  با اشاره به مشکالت 
تولید آنزیم های صنعتی اظهار کرد : این 
مجموعه دانش بنیان برای اولین بار در 
ایران هم زمان با آغاز شیوع کرونا و وجود 
تحریم های ظالمانه علیه کشورمان اقدام 
به تولید آنزیم های صنعتی و غذایی در 
ایران نمود که دانش و تکنولوژی باالیی 
دارد و تیم علمی سعی کرده نیاز کشور 
را در زمان تحریم و شیوع ویروس کرونا 

از این کاالهای استراتژیک بی نیاز کند.
به عنوان یک  آنزیم ها  این  افزود:  وی 
کاتالیزور نقش تسریع و بهبود عملکرد 
را در صنایع غذایی، صنایع  راندمان  و 
تبدیلی، دارویی، خوراک دام و طیور و 
غیره دارد .حسینی اظهار داشت: ظرفیت 
تولید 1500 تن ماده اولیه آنزیم غلیظ 
پتانسیل  آنزیم  نوع  به  داریم که بسته 
تولید را تا 5000 تن آنزیم وجود دارد 
که  عالوه بر آنکه بخش عمده ای از نیاز 
آنزیمی کشور را  تأمین می کند حتی 
در برخی از آنزیم ها امکان صادرات ماده 
غلیظ و محصول نهایی به دیگر کشورها 
وجود دارد.وی ادامه داد : ظرفیت های 
ما در تمام بخش ها به وزارت صمت و 
دیگر سازمان های ذی ربط اعالم شده و 
نیاز  بخش ها  اغلب  در  می توان  اکنون 
کشور را با تولیدات داخلی تأمین نمود.
نوع  تولید15  داشت:  اظهار  حسینی 
آنزیم پرمصرف در  صنایع مختلف به 

پتانسیل  که  است  رسیده  بهره برداری 
جلوگیری از خروج 40 میلیون دالر ارز 
از کشور را دارد.وی تصریح کرد:برای رفع 
نیاز صنعت دام و طیور اقدام به تولید 
آنزیم فیتاز، زایالناز نموده و به درخواست 
در  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت 
طرح  راستای  در  خود  تولید  دوم  گام 
جایگزینی گندم دامی به جای ذرت اقدام 
به طراحی و تولید مولتی آنزیم تخصصی 
بر اساس نژادهای پرورش و جیره های 
تغذیه ای  مبتنی بر انواع گندم موجود در 
کشور نموده که نتایج به دست آمده در 

این زمینه مثبت است.
مکاتبات  علی رغم  داشت:  اظهار  وی 
طریق  از  شرکت  این  پیگیری های  و 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
و  وزارت جهاد کشاورزی  به  جمهوری 
همچنین سازمان دامپزشکی کشور در 
کاالی  به  ارز  تخصیص  منع  خصوص 
نهاد  این  از  هیچ یک  متأسفانه  مشابه، 
دولتی همکاری الزم را به عمل نیاوردند.
به  دولتی  نهادهای  گفت:  حسینی   
انجمن  از  استعالم  نامه  استناد جوابیه 
این  در  که  طیور  و  دام  و  خوراک 
به  ناآگاه  و  نادرست  مرجعی  خصوص 
انجام در  فعالیت های در حال  و  تولید 
تخصیص  به  مبادرت  هستند،  کشور 
بیشتر ارز و واردات آنزیم مربوطه در این 
صنعت پرداخته اند؛ به طوری که به نقل 
از یکی از مدیران قرنطینه در سازمان 
تولید  ایران علی رغم  دامپزشکی، چرا  
آنزیم های این صنعت در کشور، یکی از 
بزرگ ترین واردکنندگان آنزیم در منطقه 

به شمار می رود؟
دانش بنیان  شرکت  این  مدیرعامل 
و  داخلی  تولید  مخالفان  گفت: 
طیور  و  دام  صنعت  در  منفعت طلبان 
برای ضربه به تولید داخلی شرکت های 
تولیدکننده را به تولید کاالی بی کیفیت، 
عدم داشتن ظرفیت مکفی برای تولید و 
یا عدم فضای مناسب جهت تولید و ... 
متهم می کنند که در تمامی موارد  این 
شرکت آمادگی چالش ارزیابی ظرفیت، 

جدیدترین  مطابق  تولید  کیفیت، 
استانداردهای روز دنیا در مورد کاالهای 

تولیدی خود را دارد .
ارز  حسینی درباره اختصاص قیمت 
اختصاصی به واردات آنزیم های صنعتی 
ابراز تردید کرد و گفت: کاالهای وارداتی 
به قیمتی به فروش می رسد که یا این 
کاالها فاقد کیفیت مدعی شده هستند 
وارد کشور  باورنکردنی  ارز  نرخ  با  یا  و 
دستگاه های  داشت:  اظهار  شده اند.وی 
نظارتی ازجمله دامپزشکی وظیفه دارند 
که دراین ارتباط نظارت و مشخص کنند، 
کاالهای تقلبی به چه صورت وارد بازار 
شده است؛ و همین طور کاالی ثبت شده 
بر اساس چه کسری از تأمین در کشور 
وارد شده است. حسینی اظهار داشت: 
می رود  انتظار  دامپزشکی  سازمان  از 
که نیاز به آنزیم های مصرفی در بخش 
واردات  به جای  را  طیور  و  دام  خوراک 
تولیدکننده داخلی، درخواست کند  از 
شرایط  منطقی  تعرفه های  اعمال  با  و 
را به گونه ای مهیا کند که تولید داخلی 
بتواند سرپا بماند. مدیرعامل این شرکت 
صادرات  وضعیت  درباره  دانش بنیان 
آنزیم های صنعتی نیز گفت: برای گرفتن 
از  محصوالت  این  صادرات  مجوزهای 
مواجه  مشکل  با  دامپزشکی  سازمان 
هستیم و به طور مرتب میان دستگاه های 
دولتی پاس کاری می شویم به طوری که 
این امر منجر به از دست رفتن بازارهای 

صادراتی در این حوزه شده است.
 وی ادامه داد: با رفع این مسأله از سوی 
سازمان دامپزشکی، در صورت عدم نیاز 
کشور اصراری بر تولید جهت تأمین نیاز 
تولید  ندارند و می توانند  داخلی وجود 
خود را با ارزآوری مناسبی به کشورهای 
متقاضی صادر نمایند.وی افزود: روسیه 
و هند متقاضی واردات آنزیم های ایرانی 
عدم  دلیل  به  بازارها  این  اما  هستند 
صادراتی،  تمهیدات  و  الزم  همکاری 
می توان  درحالی که  ازدست رفته اند، 
ساالنه بیش از 2 میلیون دالر در این 

حوزه صادرات داشت.

محققان در یک شرکت دانش بنیان 
موفق به تولید محصولی برای از بین 
شدند  طیور  و  دام  بدن  سموم  بردن 
باعث  می تواند  دستاورد  این  که 
جلوگیری از خروج بیش از 10میلیون 
تاج آبادی  شود.مریم  سال  در  ارز  دالر 
ابراهیمی مدیرعامل یک شتاب دهنده 
زیست فناوری  حوزه  در  تخصصی 
بایندر؛  »توکسین  تولید  خصوص  در 
بدن  سموم  برنده  بین  از  محصول 
بزرگ ترین  از  یکی  ایران  گفت:  دام« 
تولیدکنندگان و پرورش دهندگان دام 
در منطقه و دنیا است و خوراک دام 
به واسطه روش تولید و مصرف می تواند 
و  سموم  از  باالیی  مقادیری  حاوی 
با  باشد.وی  مختلف  توکسین های 
اینکه یکی از مهم ترین سمومی  بیان 
دارد  وجود  دام  غذایی  جیره  در  که 
آلفا  کرد:  بیان  است،  توکسین«  »آلفا 
توکسین ها ممکن است باعث کاهش 
و  و…  گوشت  تخم مرغ،  شیر،  تولید 

سرکوب  دام،  در  آن ها  شدن  سمی 
دام، سرطان زایی  بدن  ایمنی  سیستم 
و جهش های ژنتیکی شوند.وی تأکید 
کرد: آلفا توکسین ها می توانند در شیر، 
باشند  نیز موجود  یا تخم مرغ  گوشت 
به  حیوانات  آلوده  خوراک های  از  که 
این  و  منتقل می شوند  فراورده ها  این 
آلودگی را مجدداً به شیر، گوشت و… 
شرکت  یک  می کند.مدیرعامل  وارد 
دانش بنیان خاطرنشان کرد: بر اساس 
که  است  ثابت شده  علمی،  تحقیقات 
آلفا توکسین B1 در بروز سرطان کبد، 

سقط جنین و… در انسان نقش دارد 
که این می تواند از چرخه دام وارد بدن 
انسان شود ازاین رو پیشگیری از ورود 
این سم در بدن انسان از اهمیت باالیی 
ابراهیمی  است.تاج آبادی  برخوردار 
برای  مختلفی  روش های  کرد:  عنوان 
توکسین ها  آلفا  خنثی سازی  و  جذب 
است  شده  ارائه  حیوانات  خوراک  در 
که بهترین و مؤثرترین آن ها استفاده 
از توکسین بایندرها در خوراک دام و 
طیور است که در همین راستا توانستیم 
با تکیه بر دانش متخصصان این شرکت 

»توکسین  محصول  دانش بنیان 
باکتری های  پایه  بر  جزئی  بایندر« 4 

اسیدالکتیک را ثبت پتنت کنیم.
وی تأکید کرد: توکسین بایندر این 
مشابه  نمونه های  به  نسبت  شرکت 
با  و  بوده  دوجزئی  نهایتاً  که  خارجی 
تولید  معدنی  ماده  یک  از  استفاده 
گفت:  شرکت  شده اند.مدیرعامل 
مخمر  دیواره  از  استفاده  همچنین 
به جای ماده معدنی و استفاده باکتری 
این  مزیت های  دیگر  از  اسیدالکتیک 
محصول ایرانی است که عالوه بر جذب 
سیستم  تقویت  باعث  توکسین  آلفا 

گوارش دام نیز می شود.
این  تولید  وی در خصوص ظرفیت 
شرکت دانش بنیان در تولید توکسین 
توانایی  شرکت  این  گفت:  ها  بایندر 
توکسین  تن  هزار  از 17  بیش  تولید 
این حجم  که  دارد  را  در سال  بایندر 
موجب جلوگیری از خروج سالیانه بیش 
از 10 میلیون دالر ارز از کشور می شود.
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خبر

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام؛

ایجاد ۱۸۰ هزار شغل برکت در حوزه 
پرورش دام سبک و سنگین

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام باعث ایجاد 180 هزار شغل در حوزه 
پرورش دام سبک و سنگین و تولید 30 هزار تن گوشت قرمز و 233 هزار تن 

شیر شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود: تشکیل زنجیره تولید و فروش 
گوشت قرمز عالوه بر راه اندازی 60 هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور منجر 
به ایجاد 180 هزار فرصت شغلی در حوزه پرورش دام سبک و سنگین و شتر 
در مناطق محروم و روستایی کشور، باعث تولید 30 هزار تن گوشت قرمز و 

233 هزار تن شیر شده است.
طرح های  درصد   60 درمجموع،  کرد:  خاطرنشان  مدنی  امیرحسین 
اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت مربوطه به رسته پرورش دام سبک و 

سنگین می شود.
وی درباره برنامه های بنیاد برکت برای سال 1400 در این حوزه نیز توضیح 
داد: راه اندازی بیش از 40 هزار طرح اشتغال زایی در حوزه پرورش دام سبک و 
سنگین برای امسال هدف گذاری شده است که ایجاد 120 هزار فرصت شغلی 

مستقیم و غیرمستقیم را به دنبال خواهد داشت.
مدنی تأکید کرد: پیش بینی می کنیم راه اندازی این تعداد طرح اشتغال زایی 
در سال جدید، تولید 35 تا 40 هزار تن گوشت قرمز را نیز در پی داشته باشد.
اشتغال زایی  هزار طرح  ایجاد 37  به  اقدام  نیز  بنیاد سال 99  وی گفت: 
اجتماع محور در زمینه دامداری سبک و سنگین کرد که عالوه بر فراهم آوردن 
فرصت های کسب وکار برای نزدیک به 111 هزار متقاضی، باعث تولید 19 هزار 

تن گوشت قرمز و 163 هزار تن شیر شد.
آموزش،  دامی،  نهاده های  و  دام  تأمین  برکت،  بنیاد  مدیرعامل  گفته  به 
پرواربندی، مشاوره و خدمات فنی، کشتار، بسته بندی، توزیع و فروش اجزای 
زنجیره تولید و فروش گوشت قرمز را تشکیل می دهد که توسط این بنیاد 

تشکیل و تکمیل می شود.
مدنی اظهار داشت: فرآیند طرح تشکیل زنجیره تولید و فروش گوشت قرمز 
با حضور تسهیل گران در مناطق روستایی آغاز می شود و با شناسایی و اهلیت 
سنجی افرادی که توانایی پرواربندی را دارند ادامه پیدا می کند. افراد داوطلب 
باید دارای اسطبل روستایی، مهارت پرورش دام و عالقه مند به این حوزه باشند.
وی افزود: افراد واجد شرایط پس از معرفی به بانک جهت دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه، معرفی به پشتیبان تأمین گوساله و خوراک جهت تحویل دام 
و خوراک و معرفی به مشاور علمی پروژه جهت آموزش علمی با سرفصل های 
تغذیه، بهداشت، پرورش و جایگاه، به عنوان کارآفرین حوزه دامپروری آغاز به کار 
می کنند.مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به طرح پرواربندی اجراشده در استان 
سیستان و بلوچستان عنوان کرد: بنیاد با عنایت به پتانسیل های پرورش دام 
در این استان ازجمله وجود مردمانی دامدار و ماهر در پرواربندی، اسطبل های 
رهاشده در منازل روستایی و همسایگی با حوزه هند جهت تأمین گوساله آماده 
پروار، تصمیم گرفت با مشارکت بخش خصوصی طرح پرواربندی دام سنگین را 
با کنار هم قرار دادن پتانسیل های موجود و بهره گیری از پشتیبان تأمین کننده 

خوراک، تأمین گوساله و پشتیبان علمی اجرا نماید.
مدنی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از سال گذشته در مناطق محروم و 

روستایی استان سیستان و بلوچستان آغازشده و همچنان ادامه دارد.
اشتغال زایی  طرح  هزار   110 امروز  به  تا  برکت  بنیاد  شد:  یادآور  وی 
اجتماع محور را در 7 هزار و 575 روستا و 278 شهرستان در مناطق محروم 
سراسر کشور به بهره برداری رسانده که باعث ایجاد 330 هزار شغل خرد و 

خانگی شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تأکید کرد: بنیاد با توجه به منویات رهبر 
معظم انقالب و سیاست های ابالغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام و با هدف 
محرومیت زدایی، توانمندسازی اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی، اقدام به 
راه اندازی نهضت اشتغال آفرینی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور 

کرده است.

نماینده سابق مجلس معتقد است: 
دونرخی بودن ارز از مشکالت اقتصاد 
و  می شود  محسوب  سالیان  طول  در 
ارز  کردن  تک نرخی  سمت  به  باید 

حرکت کنیم.
در  ارز  بازار  نسبی  ثبات  اهمیت 
کسی  بر  کشور،  اقتصادی  توسعه 
که  می دانند  همگان  نیست.  پوشیده 
برای  ارز  نرخ  بودن  پذیر  پیش بینی 
بسزایی  اهمیت  از  اقتصادی  فعاالن 
این  به  دستیابی  اما  است.  برخوردار 
و  تحریم  شرایط  در  آن هم  هدف 
دشوار  دشمنان،  حداکثری  فشار 
این  همه  به رغم  اما  می رسد.  نظر  به 
محدویت ها، بانک مرکزی کشورمان 
را  تمام تالش خود  بازارساز  مقام  در 
داشته  ارزی  نوسانات  کاهش  برای 
دلیل  به  گذشته  سال  هرچند  است. 
دکتر  گفته  به  که  حداکثری  فشار 
بود،  هم  کشور  سال  بدترین  همتی 
بازار  کنترل  برای  بازارساز  ابزار 
محدود شد، اما با نگاهی به روند نرخ 
شاهد  بازهم  گذشته،  ماه های  در  ارز 
محدوده  در  ارزی  شاخص  ماندگاری 
است  حالی  در  این  بودیم.  مشخصی 
باالتری  نرخ های  انتظار  بسیاری  که 
را داشتند، اما با تالش بازارساز، ارقام 

مورد نظر برخی افراد، محقق نشد.
سابق  نماینده  ابراهیمی؛  علی 
ارزی  مجلس در خصوص درآمدهای 
بازارساز  توان  بر  آن  تأثیر  و  کشور 
پشتوانه  که  زمانی  هر  داشت:  اظهار 
ارز  نرخ  می شود،  کم  و  ارزی ضعیف 
باال می رود و به صورت کاماًل مستقیم 
منفی  اثر  ملی  پول  ارزش  روی  بر 
زمانی  برعکس  می گذارد.  را  خودش 

ذخایر  و  می شود  کشور  وارد  ارز  که 
می شوند،  تقویت  نسبی  به طور  ارزی 
درنتیجه ارزش پول ملی نیز متناسب 

با آن تقویت می شود.
بانک  تالش های  به  اشاره  با  وی 
بازار  مرکزی برای ثبات و آرامش در 
ارز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
زمزمه های  زمان  بعد،  به   96 از سال 
شد،  شنیده  برجام  از  آمریکا  خروج 
احتمال  دلیل  به  که  بودیم  شاهد 
کاهش ورود ارز به کشور، شوک های 
تقاضای  ایجاد شد. در حقیقت  ارزی 
داخلی باال رفت و این تقاضا با عرضه 
افزایش  ارز  قیمت  و  نشد  هماهنگ 

یافت.
به گفته ابراهیمی، با ایجاد هیجانات 
باعث  طبیعی،  و  مصنوعی  جوهای  و 
و  ناآگاه  اقشار  همواره  که  می شود 
شوند  ارز  بازار  وارد  هیجانی  ضعیف، 
به  اقدام  هیجانی  نسبت،  همان  به  و 
مردم  کنند.  بازار  از  خروج  و  فروش 
هیجانات  گرفتار  که  کنند  دقت  باید 
بازار ارز نشوند، زیرا تجربه ثابت کرده 
جیب  از  سرمایه  شرایط،  این  در  که 
جامعه  متوسط  و  کم درآمد  اقشار 
وارد  ثروتمندان  جیب  به  و  خارج 

می شود.
ادامه  در  مجلس  سابق  نماینده 
تمام  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
کشورمان  علیه  تحریمی  اهرم های 
ابزاری  این  از  بیش  و  اعمال شده 
ندارد  وجود  کشورمان  تحریم  برای 
کشور  درآمدهای  تنوع  به  توجه  با  و 
استثنایی  کشورهای  جزو  واقعاً  که 
و  داخلی  تولیدات  هم  که  هستیم 
ارتباطی  راه های  و  منابع طبیعی  هم 
دشمنان  خوشبختانه  داریم،  متعدد 
دچار  را  ارز  بازار  تا  نشدند  موفق 
اذعان  باید  و  کنند  افسارگسیختگی 
فشار  این،  از  بیشتر  که  داشت 
تحریم ها بر کاهش ارزش پول ملی یا 
درواقع افزایش نرخ ارز، مؤثر نبوده و 

به یک ثبات رسیده ایم.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه مؤثر 
بانک مرکزی در ثبات بازار ارز به موارد 

اشاره  دراین باره  دیگر  مؤثر  عوامل  و 
که  می کنم  فکر  من  افزود:  و  داشت 
کنار سیاست های  در  ارز  نرخ  تثبیت 
بانک مرکزی، یک مقداری هم به باز 
شدن دریچه های تجارت برای کشور 
بستگی داشته و البته ناگفته نماند که 
تجربه  بار  چندین  از  بعد  هم  مردم 
ضرر و زیان در معامالت ارزی و رفتار 
هیجانی در بازار، حاال مدتی است که 
احتیاط می کنند و از این بازار فاصله 
ادعا نیز آن است  این  گرفته اند. گواه 
و  تکان دهنده  خبرهای  علی رغم  که 
مثبت و منفی در چند وقت اخیر، ولی 
بازار ارز دیگر مثل قبل واکنش نشان 
مؤلفه های  به  اتفاق  این  و  نمی دهد 
ارزی  مؤثری همچون سیاست گذاری 
هیجانی  رفتار  تغییر  و  مرکزی  بانک 
در  تورمی  انتظارات  کاهش  و  مردم 
کارشناس  این  برمی گردد.  جامعه 
در  ارز  بازار  است  معتقد  اقتصادی 
هیجانی  رفتارهای  به تدریج  ما  کشور 
را کنار می گذارد و با واقعیت خودش 

را تطبیق می دهد.
ابراهیمی تأکید کرد: در افق پیش 
است که همیشه یک  این  تصورم  رو 
سری نیازهای دائمی برای ارز داریم، 
صنعتی،  واردات  برای  نیازهایی 
نهاده های حساس و کاالهای اساسی 
که همیشه به تأمین ارزی آن احتیاج 
می توان گفت  که خوشبختانه  داریم. 
که فروش و صادرات نفت، این نیاز را 

تأمین می کند.
بانک  تالش های  به  اشاره  با  وی 
ارزی  منابع  آزادسازی  برای  مرکزی 
کره  همچون  کشورهایی  در  ایران 
اظهار  کشورها  سایر  و  عراق  جنوبی، 
داشت: جای نگرانی این قضیه آنجایی 
است که وقتی ارزهای بلوکه شده ایران 
به داخل بازگردد، شاهد فشارهایی به 
بانک مرکزی برای تزریق این منابع به 

بازار ارز باشیم.
دوباره  اگر  کرد:  تأکید  ابراهیمی 
با  را  بازار  جاری  نیازهای  بخواهیم 
کنیم  تأمین  آزادشده  ارزی  منابع 
چرخه  از  ارز  این  خروج  شاهد 

اقتصادی کشور خواهیم بود. ابراهیمی 
تأکید کرد: ارزهایی که در کره و عراق 
و جاهای دیگر داریم باید مستقیماً در 
مرکزی  بانک  و  ملی  توسعه  صندوق 
نگهداری شود و به عنوان پشتوانه پول 

و در راستای تولید قرار گیرد.
مجلس،  سابق  نماینده  گفته  به 
آنچه باید آسیب ببینیم را دیده ایم و 
آنچه باید مردم صبور ما این فشارها را 
تحمل کنند، تحمل کرده اند، بنابراین 
حاال دلیل ندارد که ارزهای آزادشده 
رانتی  و  داللی  فضای  که  بازاری  در 
نباید  به بیان دیگر  شود.  توزیع  دارد 
این منابع در راستای ارزپاشی باشد. 

وی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی 
پولی  و  ارزی  سیاست گذار  مقام  در 
کشورمان اظهار داشت: مدیریت بانک 
باید هم  اقتصادی،  در جنگ  مرکزی 
هم  و  ناگهانی  افزایش  خصوص  در 
شکلی  به  ارز  نرخ  ناگهانی  کاهش 
باشد که جریان تجارت کشور ما دچار 
شوک نشود. هرچند که تا به امروز نیز 
این مسیر به گونه ای بوده که برخالف 
پیش بینی دشمنان ملت ایران، شاهد 
دوباره  شوک های  ایجاد  از  جلوگیری 

به بازار ارز هستیم.
ابراهیمی در پایان گفتگو به موضوع 
تک نرخی شدن ارز در آینده اقتصادی 
کشور اشاره داشت و گفت: متأسفانه 
این  در  کشورمان  که  جدی  مشکل 
دولت ها  و  بوده  مواجه  آن  با  سال ها 
دو  زده اند،  دامن  آن  به  مجلس ها  و 
و چند نرخی بودن ارز است که باید 
اتفاق  به  مجلس  و  دولت  روزی  یک 
باشند  داشته  را  شهامت  این  هم 
برطرف  را  ارز  بودن  نرخی  چند  که 
بکنند و اجازه دهند نرخ ارز از طریق 
سازوکار بازار تعیین شود و به معنای 
گام  آزاد  اقتصاد  راستای  در  واقعی 
گفت  می توان  موقع  آن  که  بردارند 
رفع شکاف های طبقاتی  به سمت  ما 
حرکت  ثروت  عادالنه  توزیع   و 

خواهیم کرد.

مرغ های وارداتی تنها برای تأمین ذخایر استراتژیک است؛ توزیع در بازار نداریم

یک مسئول وزارت کشاورزی:

در  و  وارد  مرغ  محموله  اولین 
توسعه  معاون  است،  مانده  گمرک 
کسب وکارهای  و  تبدیلی  صنایع 
مرغ های  که  دارد  تأکید  کشاورزی 
قرار  بشود  هم  ترخیص  وارداتی 
واردات  شود،  توزیع  بازار  در  نیست 
ذخایر  تأمین  هدف  با  تنها  آن ها 
استراتژیک انجام شده و قرار بر عرضه 

در بازار نیست.
سال  پایانی  ماه  ایلنا؛  گزارش  به 
گرانی  و  آشفتگی  با  همراه  گذشته 
این  بازار مرغ بود،  افسارگسیخته در 
در  وزیران  شرایط موجب شد هیات 
پیشنهاد  به   99 اسفند   24 جلسه 
و  معدن  صنعت،  خانه های  وزارت 
تجارت و جهاد کشاورزی و به منظور 
گوشت  استراتژیک  ذخایر  ترمیم 

سفید کشور و تنظیم بازار و حمایت 
 50 تا  واردات  با  مصرف کنندگان،  از 
از  استفاده  با  مرغ  گوشت  تن  هزار 
از سوی  تومانی  ارز ترجیحی 4200 
کشور  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
رییس جمهور  اول  معاون  و  موافقت 
تا 50  واردات  به  مربوط  تصویب نامه 
هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز 

ترجیحی را ابالغ کند.
اولین  که  کرده  اعالم  حاال گمرک 
روزهای  در  مرغ ها  این  از  محموله 
وارد  تن   90 حدود  حجم  در  اخیر 
برخی  دلیل  به  هرچند  است.  شده 
مسائل، هنوز مجوز ترخیص دریافت 

نکرده است. 
ترخیص  در  تأخیر  این  دلیل 
برای  دامپزشکی  مجوز  صدور  عدم 

چراکه  اعالم شده  کاال  این  ترخیص 
بسته بندی  به  ایراداتی  سازمان  این 
و  تولید  تاریخ  درج  عدم  و  مرغ ها 
انقضا به زبان فارسی وارد کرده است.
ترخیص  باورند  این  بر  برخی 
بازار  کشور  به  مرغ ها  این  ورود  و 
تکرار  از  و  می کند  متعادل تر  را  مرغ 
مرغ  قیمت  افزایش  و  نابسامانی 

جلوگیری می شود.
امید گیالنپور، معاون توسعه صنایع 
کشاورزی،   کسب وکارهای  و  تبدیلی 
قرار  که  است  این  واقعیت  گفت: 
بازار  در  وارداتی  مرغ های  توزیع  بر 
نیست و این مرغ ها تنها تأمین کننده 

بخشی از ذخایر استراتژیک هستند.
ادامه داد: چراکه اکنون تولید  وی 
در سطح مناسبی قرار دارد و قیمت ها 

متعادل است.
اینکه  بر  تأکید  با  گیالنپور 
واردات  برای  صادرشده  مجوزهای 
واردات  عنوان”  همین  با  نیز  مرغ 
برای تأمین ذخایر استراتژیک” است، 
از  سر  مرغ ها  این  نیست  قرار  افزود: 
اینکه  مگر  دربیاورند  مصرف  بازار 
بازار دچار التهاب شود و تولید داخل 

پاسخگوی نیاز نباشد.
برای  وی حداکثر مجوز صادرشده 
واردات را همان 50 هزار تنی عنوان 
کرد که در هیات دولت تصویب شده 

است.
امروز  تا  کرد:  تصریح  گیالنپور 
وارداتی رخ  تغییری در میزان حجم 
این  از  بیش  احتماالً  و  است  نداده 

نخواهد بود.

مقابله با تغییرات ناگهانی نرخ ارز

ارز باید تک نرخی شود:
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خبر

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران؛

سرنوشت مرغ در انتظار گوشت قرمز

افزایش قیمت بین المللی نهاده های دامی و وقوع خشک سالی از یک سو 
به منظور پوشش  باعث شده دامدارها  از سوی دیگر  و کاهش قیمت دام 

هزینه های خود اقدام به فروش دام مولد خود کنند.
جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور 
اظهار کرد : دو عامل بر صنعت دامپروری کشور اثرات سوئی گذاشته است 
که اگر به درستی مدیریت و تدبیر نشوند می توانند در آینده ای نزدیک به 

معضلی بزرگ در تأمین گوشت قرمز کشور تبدیل شوند.
وی افزود: از سال گذشته قیمت نهاده های دامی در دنیا به طور فزاینده ای 
افزایش پیدا کرده است و این موضوع صنعت پروتئین حیوانی در بسیاری 
سال  از  کشورها  از  بسیاری  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  دنیا  نقاط  از 
گذشته اقدام به خرید به موقع نهاده ها نموده اند که چین در این امر پیشرو 

است و اقدام به خرید ذرت، سویا به مقادیر عمده نمود.
آزاد افزود: به دلیل تحریم های ظالمانه ایاالت متحده امریکا علیه سیستم 
اقتصادی  از سیستم حمل  استفاده  و  به موقع  خرید  امکان  کشور،  بانکی 
برای واردکنندگان در کشور محیا نیست و این شرکت ها با مشقت زیادی 
این نهاده ها را به کشور وارد می کنند که برخی از این محموله ها، در سایه 
کاغذبازی های اداری وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی ماه ها در گمرک 

در صف ترخیص می مانند که از کیفیت آن ها کاسته می شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور اضافه کرد: 
مسأله دیگری که بسیار صنعت دامپروری کشور را تحت تأثیر قرار داده 
خشک سالی بوده که خسارت های جبران ناپذیری را به صنعت وارد نموده 

است.
قیمت دام زنده و گوشت قرمز کاهش می یابد

یکسو  از  خشک سالی  و  نهاده ها  جهانی  قیمت  رفتن  باال  افزود:  آزاد 
باعث  دیگر،  سوی  از  تولید  تمام شده  هزینه های  و  دستمزد  افزایش  و 
به  توجه  با  طرفی  از  است،  شده  کشور  در  گوشت  تولید  هزینه   افزایش 
قیمت دام کاهش  اینکه هم اکنون در فصل عرضه دام هستیم و طبیعتاً 
تولید  افزایش هزینه های  علیرغم  دامدار  باعث شده  این موضوع  می یابد، 
نتواند دام خود را به قیمت مناسب به فروش برساند و پرورش دام برای 

وی مقرون به صرفه نباشد.
به  مجبور  جاری خود  هزینه های  تأمین  برای  دامدار  کرد:  تصریح  وی 
فصل  برای  گوشت  تولید  موضوع  این  که  می شود  خود  مولد  دام  فروش 

بعدی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
خرید  با  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مشکل  این  حل  برای  گفت:  وی 
تضمینی می تواند از دامدار حمایت نموده و با تعیین قیمت به همراه سود 
خواهد  جلوگیری  به نوعی  آنان  مولد  دام  فروش  از  دامدار،  برای  متعارف 
نمود. ورود دولت به این موضوع باعث تکمیل چرخه تولید و عرضه شده و 
دامدار هم با دلگرمی بیشتری می تواند روی قضیه  تولید تمرکز بیشتری 

داشته باشد و فضای تولید هم سالم خواهد ماند.
وی یادآور شد: هم اکنون تشکل های دامداری و دامپروری در کشور با 
با دامدار دارند به راحتی می توانند در زنجیره تولید  ارتباط تنگاتنگی که 
و تأمین گوشت قرمز در کشور نقش فعالی داشته باشند و به عنوان حلقه 

مفقوده بین دولت و دامدار نقش کلیدی را ایفا کنند.
نکرده  اعتماد  تشکل ها  این  در  موجود  پتانسیل  به  دولت  گفت:  آزاد 
با  می تواند  درحالی که  ببرد،  به پیش  تنهایی  به  را  همه چیز  دارد  و سعی 
در  را  قرمز  گوشت  تأمین  مشکالت  به راحتی  تشکل ها  این  نفوذ  ضریب 

زمانی محدود مرتفع نماید.
وی در انتها عدم توجه دولت به این مسأله را مخاطره آفرین برشمرد و 
خاطرنشان ساخت: اگر دولت به این مسأله توجه ویژه ای نکند و تدبیر الزم 
صورت نپذیرد، در فصل آینده عرضه گوشت قرمز هم به بحران امروزی 
مرغ تبدیل خواهد شد و علیرغم پتانسیل های باالی تولید در کشور مجبور 

به واردات حجم بیشتری از گوشت قرمز خواهیم شد.

معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
دالالن  اینکه  بیان  با  مجلس 
قیمت گذاری بازار مرغ هستند، گفت: 
زمانی که جوجه ریزی به میزان کافی 
گرانی  و  بازار  در  مرغ  کمبود  نیست، 

آن موضوع دور از انتظاری نیست.
از  انتقاد  با  کیا   سیدجواد حسینی 
بازار مرغ، گفت:  مشکالت موجود در 
هستند  مدعی  مسئوالن  هرچند 
حوزه  این  در  ایجادشده  مشکالت 
به  باید  اما  توزیع است  نظام  از  ناشی 
این نکته نیز توجه شود که اگر تولید 
به میزان کافی باشد به راحتی می توان 
فروشگاه های  ظرفیت  از  استفاده  با 
زنجیره ای و سوپرمارکت ها، مرغ را به 

دست مصرف کنندگان رساند.
مجلس  در  سنقر  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه زمانی که 
نیست،  کافی  میزان  به  ریزی  جوجه 
آن  گرانی  و  بازار  در  مرغ  کمبود 
موضوع دور از انتظاری نیست، افزود: 
مشخص  ما  کشور  در  مصرف  پیک 
است به طور مثال ماه مبارک رمضان، 
محرم و عید نوروز ازجمله دوره هایی 
است که وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد کشاورزی باید برای 

آن برنامه ریزی کنند.
دست  به  تومانی   ۴٢۰۰ ارز 

تولیدکننده واقعی نمی رسد
وی با بیان اینکه هرچند ارز 4200 

اختصاص  مرغ  تولید  برای  تومانی 
دست  به  ارز  این  اما  می شود  داده 
اضافه  نمی رسد،  واقعی  تولیدکننده 
کرد: در سازوکار تخصیص ارز دولتی 
دالالن و سوداگران سود برده و مردم 

باید تاوان آن را پس دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
با طرح این پرسش که انحصار واردات 
اختیار چه کسی  در  روغنی  دانه های 
است؟ ادامه داد: ازآنجاکه مکانیزم های 
متعددی برای توزیع کاالهای اساسی 
در کشور وجود دارد بنابراین می توان 
بازار  در  موجود  مشکل  که  کرد  ادعا 

مرغ ناشی از عرضه و تولید است.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
قیمت  دالالن  اینکه  بیان  با  مجلس 
کرد:  تصریح  هستند،  مرغ  بازار  گذار 
است  مشخص  مرغداری ها  تعداد 
بنابراین می توان ارز دولتی را به صورت 

مستقیم توزیع کرد.

نظر  کشور  دامپزشکی  سازمان 
مخاطبان  خواسته  درباره  را  خود 
جهاد  وزارت  از  شدن  مستقل  درباره 

کشاورزی، بیان کرد.
مخاطبان با طرح سوژه ای با  عنوان، 
باید  کشور  دامپزشکی  »سازمان 
مستقل شود« خواستار مستقل شدن 

این سازمان شدند.
جزو  اکنون  دامپزشکی  سازمان 
جهاد  وزارت  تابعه  سازمان های 

کشاورزی است.
سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ 
کرد:  اعالم  خبرنگاری  پیگیری  به 
 182 از  انجام شده  بررسی  »طی 
جهانی  سازمان  عضو  که  دنیا  کشور 
در  بهداشت دام، oie هستند، تقریباً 
زیرمجموعه  دامپزشکی  همه کشورها 
وزارت کشاورزی است و فقط 6کشور 
خارج از وزارت کشاورزی و  وابسته به 
ازجمله   می باشند  وزارتخانه ها  سایر 

کشوری  هیچ  در  و  امارات  و  بحرین 
دامپزشکی به صورت مستقل نیست.«

در بخشی از خواسته مخاطبان آمده 
است:

دامپزشکی  سازمان  نیروهای   -1
دکتری  مدارک  دارای  اکثراً  کشور 
حرفه ای،  دکتری   ، تخصصی 
فوق دیپلم  و  لیسانس  فوق لیسانس، 
بهترین  اتخاذ  توانایی  و  هستند 
بهتر  پیشبرد  برای  تصمیم ها 
و  دارند  را  سازمان  این  فعالیت های 

فعالیت ایشان زیر نظر مدیریت وزارت 
دانشگاهی  با مدارک  جهاد کشاورزی 
پائین تر، باعث محدودیت این سازمان 
و مانع پیشرفت های بیشتر و آسیب به 

صنعت دامپروری کشور می شود
2-. سختی کار نیروهای دامپزشکی 
آب  شرایط  سخت ترین  در  کار 
بیماری های  با  مواجهه  هوایی،  و 
ناشی  فیزیکی  آسیب های  مشترک، 
روحی  آسیب های  حیوانات،  ازجمله 
در  متخلفین  با  درگیری  از  ناشی 

عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی 
نبودن آن توسط  قابل درک  و   … و 
شرایط  که  کشاورزی  جهاد  وزارت 

کاری به مراتب راحت تری دارند.

3- اختالف معنی دار امکانات رفاهی 
وزارت  ادارات  با  دامپزشکی  اداری  و 

جهاد کشاورزی
دامی  واکسن های  تأمین  عدم   -4
به میزان کافی به دلیل نبود اعتبارات 
کافی در سازمان دامپزشکی کشور و 

خسارات وارده به صنعت دامپروری؛
پرسنل  حقوق  تناسب  5-عدم 
که  ایشان  کار  سختی  با  دامپزشکی 
کامل  اجرای  عدم  آن  اصلی  دلیل 
قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان 
عدم  است   1391 مصوب  دامپزشکی 
توسط  دامپزشکی  کار  سختی  درک 

وزارت جهاد کشاورزی است.

انحصار واردات دانه های روغنی در اختیار چه کسی است؟

نظر سازمان دامپزشکی کشور درباره استقالل از وزارت جهاد کشاورزی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

استقالل سازمان دامپزشکی کشور:

کشاورزی  کمیسیون  نایب رییس 
مجلس، گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
باید   1400 سال  شعار  به  توجه  با 
وابستگی  کاهش  زمینه  در  اقداماتی 
به واردات نهاده های دامی داشته باشد 
کشور  کشاورزی  بخش  ظرفیت  به  و 

توجه کند.
نماینده  عسکری  محمدجواد 
در مجلس  زرین دشت  و  داراب  مردم 
شورای اسالمی ، در خصوص واگذاری 
به  دامی  نهاده های  واردات  وظایف 
وزارت جهاد کشاورزی، گفت: یکی از 
مشکالتی که در زمینه واردات، توزیع 
و قیمت گذاری نهاده های دامی وجود 
جهاد  وزارت  وظایف  تداخل  داشت 
تجارت  و  معدن  و صنعت،  کشاورزی 

بود.
کشاورزی،  کمیسیون  نایب رییس 
محیط زیست  و  طبیعی  منابع  آب، 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
و  پیگیری ها  با  خوشبختانه  اینکه 

شد  مقرر  کشاورزی  کمیسیون  ورود 
توزیع  واردات،  حوزه  وظایف  تمامی 
در  دامی  نهاده های  قیمت گذاری  و 
باشد،  کشاورزی  جهاد  وزارت  اختیار 

ادامه داد: پاسخگویی تنها یک دستگاه 
دامی  نهاده های  واردات  زمینه  در 
شورای  مجلس  تا  می شود  موجب 
بر  دقیق تری  نظارت  بتواند  اسالمی 

موضوع داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای 
امیدواریم  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی 
به  توجه  با  کشاورزی  جهاد  وزارت 
ظرفیت هایی که دارد بتواند در زمینه 
دامی  نهاده های  توزیع  و  واردات 
عنوان  باشد،  داشته  مناسبی  عملکرد 
کرد: وزارت کشاورزی باید نقشه راهی 
دامی  نهاده های  واردات  زمینه  در 
جریان  در  دامداران  تا  کند  ترسیم 

تولید خود با مشکل مواجه نشوند.
وزارت  اینکه  بیان  با  عسکری 
شعار  به  توجه  با  کشاورزی  جهاد 
زمینه  در  اقداماتی  باید   1400 سال 
کاهش وابستگی به واردات نهاده های 
دامی داشته باشد و به ظرفیت بخش 
گفت:  کند،  توجه  کشور  کشاورزی 
به زودی شاهد برطرف شدن مشکالت 
حوزه قیمت گذاری و توزیع نهاده های 

دامی خواهیم بود.

وزارت جهاد کشاورزی وابستگی به واردات نهاده های دامی را کاهش دهد

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:

امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت هایی 
دامی  نهاده های  توزیع  و  واردات  زمینه  در  بتواند  دارد  که 

عملکرد مناسبی داشته باشد
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اتحادیه  هیئت مدیره  عالی  مشاور 
آغاز  از  کشور  گوشتی  مرغ  سراسری 
ثبت سفارش دریافت نهاده های دامی 
خبر  وقفه  هفته  دو  از  بعد  مرغداران 

داد.
 محمدعلی کمالی سروستانی با بیان 
ثبت  امکان  مرغداران  امروز  از  اینکه 
سامانه  در  دامی  نهاده های  سفارش 
کرد:  اظهار  کردند،  پیدا  را  بازارگاه 
ریزی  جوجه  که  مرغدارانی  امروز  از 
ثبت سفارش  توانستند  داده اند  انجام 
در  دولتی  دامی  نهاده های  دریافت 

سامانه بازارگاه را انجام دهند.
پیش  هفته  دو  از  داد:  ادامه  وی 
مرغداران  برای  سفارش  ثبت  گزینه 
غیرفعال شده بود و امکان درخواست 
برای  دولتی  نهاده های  دریافت  برای 

آن ها فراهم نبود.
به  پاسخ  در  کمالی سروستانی 
دوهفته ای  توقف  آیا  که  پرسش  این 
بر  تأثیری  دامی  نهاده های  دریافت 

گفت:  داشت،  خواهد  مرغ  تولید 
افت  تولید،  تمام شده  هزینه  افزایش 
این  نتایج  از  گله  کیفیت  و  سالمت 
خواهد  آینده  پرورش  دوره  در  توقف 
نهاده ها  گرانی  دلیل  به  چراکه  بود، 
مرغداران مجبور به تهیه جیره با مواد 

کم ارزش تر و ارزان تر هستند.
با  دان  کیلوگرم  هر  وی؛  گفته  به 

 4 کنجاله  و  ذرت  دولتی  نهاده های 
هزار و 600 تا 4 هزار و 700 تومان 
مرغدار  اگر  درحالی که  می شود  تمام 
این نهاده ها را از بازار آزاد تهیه کند 
 9 از  کمتر  دان  کیلوگرم  هر  قیمت 

هزار تومان نخواهد شد.
 65 شد:  یادآور  کمالی سروستانی 
هر  تولید  تمام شده  هزینه  از  درصد 

کیلوگرم مرغ مربوط به دان است.
اتحادیه  هیئت مدیره  عالی  مشاور 
ابزار  کشور  گوشتی  مرغ  سراسری 
امیدواری کرد که در کوتاه ترین زمان 
ممکن نهاده  به دست مرغداران برسد 
تا بیش از این تأخیر در ثبت سفارش 

نهاده ها بر تولید تأثیر نگذارد.
نظر  به  گزارش؛  این  اساس  بر 
توقف  مهم  دالیل  از  یکی  می رسد 
نهاده های  سفارش  ثبت  دوهفته ای 
عدم  بازارگاه  سامانه  در  دامی 
آن ها  واردات  برای  ارز  تخصیص 
واردکنندگان  اتحادیه  چراکه  باشد 
به  نامه ای  در  دامی  نهاده های 
اول رییس  اسحاق جهانگیری معاون 
تخصیص  عدم  به  اشاره  با  جمهوری 
از  دامی  نهاده های  واردات  برای  ارز 
 1399 سال  اسفند  پایانی  هفته های 
اعالم کرد؛ “وقفه در پرداخت ارز حتی 
 برای کوتاه مدت آثار زیان بار و غیرقابل 

جبرانی دارد”.

چین  گمرک  کل  اداره  داده های 
ذرت   ، سویا  واردات  که  داد  نشان 
سال  اول  سه ماهه  در  چین  گندم  و 
زیاد صنعت  تقاضای  دلیل  به   2021

دام افزایش یافته است.
به گزارش رویترز؛ داده ها نشان داد 
میالدی   2021 مارس  در  چین  که 
کرده  وارد  سویا  تن  میلیون   7٫77
بیشتر  درصد   82 رقم  این  که  است 
زیرا  است،   2020 مارس  ماه  از 
تأخیر  با  برزیل  سویای  محموله های 

از گمرکات ترخیص شدند.
و  ذرت  واردات   ، داده ها  اساس  بر 
دلیل  به  نیز  اول  سه ماهه  در  گندم 
در چین  داخلی ذرت  قیمت  افزایش 
 ، هویالن  است.زی  یافته  افزایش 
 Cofeed کشاورزی  مشاور  تحلیلگر 

، به رویترز گفت که واردات سویا در 
دو ماه اول سال جاری به دلیل تأخیر 
بازار  انتظارات  از  کمتر  بار،  در حمل 
است. زی گفت بیش از 5 میلیون تن 
ژانویه  در  ایاالت متحده  از  سویا  دانه 
بارگیری شده است ، که فقط در ماه 

مارس وارد چین شده است.
داده های گمرک چین ارقام واردات 
نشان  را  مارس  ماه  در  گندم  و  ذرت 
است  آن  نشان دهنده  اما   ، نمی دهد 
سال  نخست  سه ماهه  در  چین  که 
و  ذرت  تن  میلیون   6٫727 جاری 
وارد کرده  2٫925 میلیون تن گندم 
است. این داده ها معموالً در نیمه آخر 
ماه منتشر می شود. واردات ذرت چین 
در سال جاری پنج برابر بیشتر از سال 
گذشته بوده درحالی که واردات گندم 

بیش از دو برابر شده است.
بر اساس داده های گمرک ، واردات 
سویا چین بین ژانویه تا مارس 2021 
به 21٫18 میلیون تن رسیده است که 
19 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 
روغن کشی  است.کارخانجات  گذشته 
سویا در چین به دلیل حاشیه خوب 
روغنی  دانه های  بازار خود، خرید  در 
را افزایش دادند زیرا تقاضای بازار به 

خوک  خوراک  صنعت  بازیابی  دلیل 
افزایش یافته است.

در  سویا  کنجاله  ملی  موجودی 
هفته چین در 13 آوریل 797٫900 
تن بود که این میزان در پایان ژانویه 
گزارش  تن   477٫000 جاری  سال 
شده بود. بر اساس این گزارش ذخایر 
تن  میلیون   4٫4 به  چین  سویای 

کاهش یافته است.

آغاز ثبت سفارش نهاده های دامی مرغداران بعد از دو هفته توقف

افزایش واردات سویا و غالت چین در سه ماه اول ۲۰۲۱

مشاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور؛

مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماینده 
رییس  اخیر  سخنان  به  پاسخ  در 
فاسد  جریان  در  مردم  گفت:  جمهور 
و  گمرک  در  دامی  نهاده های  شدن 
تبعیض در ترخیص واردات انحصاری 

مانند تخم قزل آال با رانت هستند.
خصوص  در  ابوترابی  ابوالفضل 
زمینه  در  جمهور  رییس  توصیه 
مرغ  و  گوشت  به جای  ماهی  مصرف 
اظهار داشت: رییس جمهور از سرانه 
مصرف پایین آبزیان در ایران می گوید 
باالتر  به مراتب  آن  قیمت  درحالی که 
می بینیم  شویم  پیگیر  اگر  و  بوده 
در  نیز  آبزیان  تخم  واردات  که عمده 
افراد خاص و بازهم انحصاری  اختیار 
است.وی افزود: جوانان داخلی توانایی 
با بی توجهی دولت  اما  تولید را دارند 
مواجه شده اند و مردم در جریان فاسد 
و  گمرک  در  دامی  نهاده های  شدن 

تبعیض در ترخیص واردات انحصاری 
قزل آال  ماهی  تخم  و  نهاده ها  مانند 
تومانی   200 و  هزار   4 دالر  رانت  با 

هستند.
بر  تحریم  کاسبان  برچسب 

منتقدان دولت
مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماینده 
خوشبختانه  گفت:  اسالمی  شورای 
رییس  نقدپذیری  باالی  روحیه 

جمهور وقت در حدی است که حتی 
هم  را  اقتصادی  کارشناسان  نظر 
برنمی تابد و هر شخصی که مشاوره و 
نظر کارشناسی بدهد متهم به کاسب 
بسیاری  درحالی که  می شود  تحریم 
مستقل  کاماًل  کارشناسان  این  از 
هستند.وی  سیاسی  دیدگاه های  از 
خاطرنشان کرد: روزی نیست که خبر 
روغن،  دامی،  نهاده های  شدن  فاسد 

آیا  نشنویم،  را  گمرک  در  و....  برنج، 
این موضوع هم از اثرات تحریم است 
نشأت  کشور  در  سوءمدیریت  از  یا 
مردم  اینکه  بیان  با  می گیرد.ابوترابی 
شرایط  مورد  در  می توانند  به راحتی 
درد  گفت:  کنند،  قضاوت  مقصر  و 
همین  اگر  که  اینجاست  مضاعف 
رانت  با  و  آقازاده ها  توسط  محموله 
ارز چهار هزار و 200 تومانی به صورت 
انحصاری وارد شود بالفاصله ترخیص 
رقابتی،  بازار  وجود  عدم  دلیل  به  و 
یا  مرغدار  به  سلیقه ای  قیمت های  با 

دامدار می دهند.
است  عجیب  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایران در موضع  درست در زمانی که 
شروع  رییس جمهور  است  قدرت 
بزرگ نمایی  و  ماورایی  تفسیر  به 

بیش ازحد آثار تحریم می کند.

علت فاسد شدن نهاده های دامی در گمرک تحریم است یا سوءمدیریت؟
نماینده مردم نجف آباد در مجلس مطرح کرد؛

خبر

جهاد کشاورزی:

مشکلی برای تأمین نهاده دامی 
دامداران نداریم

یکی از مشکالت اصلی که امسال دامداران با آن مواجه هستند، مسأله 
از  بخشی  تأمین  برای  دامداران  گذشته  سال های  در  است؛  خشک سالی 
اما  می کردند،  استفاده  سرسبز  مراتع  در  دام  چرای  از  خود  دام  خوراک 
امسال به دلیل خشک سالی وضعیت مراتع اصاًل خوب نیست و از طرفی 
نیز هزینه های خوراک دام آن قدر باال است که کمر دامداران زیر این هزینه 

خم شده است.

زنگ هشدار دیگر به مسئوالن کشور؛

افزایش قیمت خوراک دام
 در بازارهای جهانی

افزایش قیمت گندم، خوراک دام و دانه های روغنی که کشور برای تأمین 
آن ها وابستگی زیادی به واردات دارد زنگ هشدار دیگری را برای مسئوالن 

به صدا درآورد.
قیمت جهانی گندم امروز 1٫75 دالر و ذرت که به عنوان خوراک دام 
استفاده می شود، یک دالر در هر بوشل افزایش یافت و یک بار دیگر زنگ 
این دو محصول  به صدا درآمد که روی  برای مسئوالن داخل  را  هشدار 

استراتژیک حساب ویژه ای باز کنند.
امروز  به  مربوط  بازارهای جهانی  در  اساسی  قیمت محصوالت  افزایش 
نیست و طی چند ماه گذشته به ویژه پس از شیوع کرونا در جهان روند 

افزایشی محصوالت اساسی کشاورزی بیشتر شده است.
قیمت خوراک دام و گندم در چند ماه اخیر 30 درصد افزایش یافته و 
بسیاری از کشورها صادرات خود را محدود یا متوقف کرده اند تا تأمین نیاز 

داخل کشور را بیشتر در اولویت قرار دهند.
مثال عینی آن کشور روسیه است که به دستور رییس جمهور این کشور 
عوارض صادراتی محصوالت اساسی مانند گندم در این کشور دو برابر شد 

تا محصوالت مورد نیاز مردم کمتر از مرزهای این کشور خارج شود.
ایران در تأمین خوراک دام و طیور 70 درصد وابسته به واردات است، 
به  درصد   70 از  بیش  هم  پروتئینی  محصوالت  تولید  هزینه  درحالی که 
در  قیمت  افزایش  اخیر  ماه های  در  دارد،  بستگی  محصوالت  این  قیمت 
محصوالت  بازار  آشفتگی  به  صادرات  شدن  محدود  و  جهانی  بازارهای 

پروتئینی داخل کشور هم منجر شده است.

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی:

بانک مرکزی برای واردات نهاده ارز 
نمی دهد

رئیس  اول  معاون  به  نامه ای  در  دامی  نهاده های  واردکنندگان  اتحادیه 
جمهور از تخصیص ندادن ارز به واردات نهاده های دامی انتقاد کرد.

در این نامه آمده است: از هفته های پایانی سال 99، هیچ تخصیص ارزی 
برای واردات نهاده ها صورت نگرفته است و وقفه در پرداخت ارز حتی برای 

کوتاه مدت آثار زیان بار و غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.
متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جهانگیری
به  می داند  الزم  خود  تشکیالتی  و  ملی  تکلیف  حسب  اتحادیه  این 
و  تخصیص  هیچ گونه  تاکنون   99 سال  پایانی  هفته  از  برساند  استحضار 
تأمین ارز از طرف بانک مرکزی برای نهاده های دام و طیور انجام نشده 
است. این در حالی است که برنامه ریزی واردات کاال های اساسی آن هم در 
شرایط بحرانی نیاز به اقدام به موقع، مستمر و بدون وقفه دارد و تخصیص 
ولو  پرداخت  عدم  وقفه های  باشد.  داشته  استمرار  و  پیوستگی  باید  ارز 
نیست.  قابل جبران  به سادگی  دارد که  باری  زیان  بسیار  آثار  کوتاه مدت، 
تجربه سال گذشته گواه این امر است؛ لذا این تشکل مؤکداً از حضرتعالی 
استدعا دارد به این مقوله ورود عاجل فرموده و با درایت و شأن ورود خود 
دستور اقدام فوری برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده های 
از  را  کشور  و  نموده  صادر  گمرکات  در  رسوبی  و  انجام شده  طیور  و  دام 
تنگنای حادث شده عبور دهید و از ریسک کمبود کاال و نوسانات قیمتی و 

عوارض آن پیشگیری فرمایید.
توسط بخش  اساسی  کاالی  واردات مطلوب  به رغم  است؛  به ذکر  الزم 
خصوصی و موجودی کاال در بنادر از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز برای 

واردات نهاده های دامی صورت نگرفته است.
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معاون دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی گیالن؛

کمبود زمین از موانع توسعه دامداری 
صنعتی گیالن

معاون دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت: اغلب دامداری 
گیالن به صورت خانگی است و به دلیل کمبود زمین نمی توان به گسترش 

دامداری های صنعتی در استان پرداخت.
تن  هزار   29 از  بیش  ساالنه  گیالن  اینکه  بیان  با  علی اکبرنژاد  حجت 
هرساله  استان  در  قرمز  گوشت  تولید  کرد:  اظهار  می کند،  تولید  گوشت 

رو به افزایش است.
و  ماسال  رودسر،  تالش،  نظیر  کوهستانی  شهرستان های  افزود:  وی 
رضوانشهر قطب پرورش دام سبک گیالن و شهرستان های جلگه ای نظیر 
رشت، سیاهکل، الهیجان و لنگرود از قطب های پرورش دام سنگین استان 

محسوب می شوند.
علی اکبرنژاد با بیان اینکه اغلب دامداری گیالن به صورت خانگی است و 
به دلیل کمبود زمین نمی توان به گسترش دامداری های صنعتی در استان 
ازجمله  زادگان  روستایی  و  روستایی  جوانان  کرد:  خاطرنشان  پرداخت، 

متقاضیان جدید برای ایجاد دامداری های خانگی هستند.
در بخش  فعالیت  کنار  در  دامداری  به  پرداختن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ارتقای درآمد کشاورزان می شود، اضافه کرد: گیالن  کشاورزی، منجر به 
از واردکنندگان گوشت قرمز است و فقط گوساله های نر از استان گیالن 

برای پرواربندی خارج می شوند.
گوشتی  گاوداری  واحد   201 داشتن  با  گیالن  استان  گفت:  نژاد  اکبر 

صنعتی با ظرفیت بیش از 18 هزار رأس گاو، رتبه 12 کشور را داراست.
وی با اشاره به حمایت دولت از تولید گوشت در کشور ادامه داد: سازمان 
جهاد کشاورزی گیالن روزانه 500 تن نهاده خام دامی با قیمت یارانه ای و 

6 هزار و 500 تن کنستانتره بین دامداران گیالنی توزیع می کند.
گیالن  افزود:  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  طیور  و  دام  معاون 
یک میلیون و 100 هزار رأس دام سبک و سنگین دارد که 70 درصد آن 

دام سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: گیالن 3 کشتارگاه صنعتی با ظرفیت 550 رأس 

دام سنگین و 1850 رأس دام سبک در روز دارد.

 

تولید ساالنه ۹۶ هزار تن خوراک طیور 
در دامغان

تن  هزار   96 ساالنه  دامغان  در  طیور  و  دام  تولید خوراک  کارخانه  در 
خوراک طیور تولید می شود.

جاذبی مدیر کارخانه گفت: ذرت ، سویا و کنسانتره نهاد هایی هستند 
که پس از ترکیب مکمل ها و فرآوری به پنج نوع محصول تبدیل می شوند.

استان های  به  طیور  تغذیه ای  نیاز  تأمین  برای  خوراک  این  افزود:  وی 
زنجان مرکزی و گلستان برای تأمین خوراک طیور ارسال می شود

از اجرای طرح توسعه تولید خوراک دام در این کارخانه خبر داد  وی 
و گفت: در این طرح قرار است از ضایعات سرشاخه های درختان پسته ، 

پوست پسته و دورریز های کنسانتره آب میوه  خوراک دام تهیه شود.
جاذبی کمبود نقدینگی و نهاده های دامی را از مشکالت راه اندازی خط 

تولید خوراک دام عنوان کرد.
این کارخانه هم اکنون برای 14 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده 
و با راه اندازی خط تولید خوراک دام تولیدات این واحد از 96 هزار تن به 

200 هزار تن افزایش پیدا خواهد کرد.

که  کاالیی  دامی،  نهاده های 
گران  برای  می شود  بهانه ای  همواره 
مشکلی  طیور،  و  دام  گوشت  کردن 
هرگز  و  می شود  تکرار  هرسال  که 
راه حلی اساسی برای حل این مشکل 

اندیشیده نمی شود.
به عنوان  همواره  دامی  نهاده های 
خوراک دام و طیور بوده است ولی طی 
با توجه به کمبود  چند سال گذشته 
و  کشور  سطح  در  دامی   نهاده های 
در  چالش هایی  زنجان   استان  به تبع 
حوزه بازار این محصوالت ایجاد شده 

است.
کمبود  از  ناشی  مشکالت 
اخیر  ماه های  در  دامی  نهاده های 
مردم  متوجه  را  بسیاری  دردسرهای 
است،گرانی  کرده  تولیدکنندگان  و 
گوشت  شدن  گران  تا  مرغ  کمبود  و 
همگی  لبنی  فرآورده های  و  قرمز 
و  تهیه  در  مسئوالن  ناتوانی  نتیجه 
توزیع به موقع و کافی نهاده های دامی 

بوده است. 
واردکنندگان نهاده های دامی نقش 
و  تأمین  در  کلیدی  و  مهم  بسیار 
عرضه این کاال دارند و در این سال ها 
بازار  مختلف  بهانه های  به  و  بارها 
بیشتر  سود  برای  را  دامی  نهاده های 
خود در شرایط خیلی بد قرار دادند، 
دامی  نهاده های  درصد   80 از  بیش 
وارداتی است و تولید نهاده های دامی 
در کشور بسیار کم است که متأسفانه 
کروناویروس  بیماری  شیوع  با 
واحدهای مرغداری و گاوداری  استان 
دامی  نهاده های  تأمین  خصوص  در 
نرم  دست وپنجه  زیادی  مشکالت  با 

می کنند.
جوجه ریزی در زنجان مثبت شد

کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
بیماری  اینکه  بیان  با  زنجان  استان 
دچار  را  استان  مرغداری های  کرونا 
کرد،می گوید:  زیادی  مشکالت 
با  مرغدارآن همراه  خوشبختانه 
سازمان جهاد کشاورزی بودند و واحد 

مرغداری خود را تعطیل نکردند.
جواد تاراسی با بیان اینکه  طی سال 
گذشته با افت شدید جوجه ریزی در 
 6 در  بودیم،می افزاید:  مواجه  استان 
ریزی  جوجه  گذشته  سال  اول  ماه 
10 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
98 کاهش داشت و در 12 ماه سال 
جوجه ریزی  میلیون   21 هم  گذشته 
گوشت  تولید  تن  هزار   35 میزان  به 
تولید  در  و  داشتیم  استان  در  مرغ 
در کل  و سفید هم  بوقلمون  گوشت 

بیش از 47 هزار تن بوده است.
فروردین ماه  اینکه طی  بیان  با  وی 
استان  در  ریزی  جوجه  جاری  سال 
مثبت بود،ادامه می دهد: جوجه ریزی 
در استان نسبت به مدت مشابه سال 
افزایش  درصد   20 از  بیش  گذشته 
دارد و میزان جوجه ریزی یک میلیون 

و 950 هزار قطعه بود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
از وجود 246 واحد مرغداری  زنجان 

در استان زنجان خبر داده و می گوید: 
با مدیریت درست مرغداران و علیرغم 
مرغداری  واحد  کرونا  بیماری  وجود 
ظرفیت  با  و  نشده  تعطیل  استان  در 

خوبی هم فعالیت کردند.
تاراسی با بیان اینکه در حال حاضر 
کمبودی در خصوص نهاده های دامی 
طیور در استان نداریم،ادامه می دهد: 
مشکل  طیور  دامی  نهاده های  در  ما 
ارسال  در  تأخیر  آن هم  و  داریم 
از  برخی  در  چراکه  است  نهاده ها 
مواقع بیش از 10 روز طول می کشد 
که نهاده ها به دست مرغداران برسد. 
نیاز ماهانه مرغداری های زنجان 

به کنجاله سویا ۸ هزار تن است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه نهاده های دامی طیور سیستمی 
توزیع  استان ها  بین  در  اتوماتیک  و 
استان ها  می شود،می گوید:  ارسال  و 
از  و  ندارند  این خصوص  در  دخالتی 
طریق سامانه بازارگاه نهاده های دامی 
طیور به اندازه نیاز استان ها تأمین و 

توزیع می شود.
بیان  با  صادقی  محمدعلی  سید 
اینکه نهاده های دامی طیور به اندازه 
اختیار  در  طیور  خوراک  روز   45
این  می گیرد، افزود:  قرار  مرغداری ها 
طول  روز   20 تا   10 بین  نهاده ها 

می کشد تا به دستشان برسد.
وی نیاز ماهانه مرغداری های استان 
زنجان به کنجاله سویا را 6 تا هشت 
هزار تن اعالم کرده و ادامه می دهد:  
نیاز به ذرت بیش از دو برابر کنجاله 

سویا است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه بیش از 95 درصد از نهاده دامی 
درصد   80 ذرت  و  کنجاله  طیور  در 
متأسفانه  می کند:  است،بیان  وارداتی 
دامی  نهاده  دو  این  استان  داخل  در 
تولید نمی شود و در کشورمان  طیور 
در معدود استان ها به علت شرایط آب 

و هوایی خاص تولید می شود.
تاکنون  می کند:  بیان  صادقی 
تولیدکننده  واحدهای  از  هیچ یک 
گوشت مرغ در استان زنجان به واسطه 
قیمت  افزایش  و  مرغ  قیمت  کاهش 
نهاده ها تعطیل نشده و در سال بیش 
از 55 هزار تن طیور در استان تولید 

می شود.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
طیور  پرورش  واحد   263 بیش 
تخم گذار  مرغ  گوشتی،  مرغ  شامل 
دارند،  فعالیت  استان  در  بوقلمون  و 
از  بیش  تعداد  این  از  می کند:  تأکید 
246 واحد پرورش مرغ گوشتی و 17 
واحد در زمینه پرورش مرغ تخم گذار 

فعال است.
جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی زنجان با بیان اینکه شرکت 
نیاز کشور را  از  پشتیبانی 30 درصد 
درصد   70 ،می گوید:  می کند  تأمین 
نهاده های  خصوصی  بخش  توسط 
دامی وارد می شود و از بابت تخصیص 

ارز مشکل وجود دارد.
مرغداران  رضایت  به  صادقی 
طریق  از  نهاده ها  توزیع  به  نسبت 
سامانه بازارگاه اشاره کرد و می گوید: 
مرغداران استان نهاده موردنیاز واحد 
خود را از این سامانه خریداری کرده و 
مشکلی بابت آن وجود ندارد و رضایت 

الزم را دارند. 
نهاده های  بودن  گران  و  کمبود 

دامی
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان 
کمبود  و  کرونا  اینکه  بیان  با  زنجان 
خسارت  طیور  دامی  نهاده های 
مرغداری  صنعت  به  میلیاردی  
استان زنجان وارد کرد،ادامه می دهد: 
طی  استان  سطح  مرغداری های 
از 200  بیش  زیان های  سال گذشته 
سرپا  ولی  دیدند  میلیونی   500 تا 

ایستادند.
شد:  متذکر  حصاری  محمدجعفر 
کمبود  با  همواره  زنجانی  مرغداران 

ولی  هستند  مواجه  دامی  نهاده های 
مسئله کمبود و گران بودن نهاده های 
دامی باید در یک نقطه به شکل جامع 

برنامه ریزی و موانع هم رفع شود.
پروسه ای  باید  اینکه  بیان  با  وی 
نهاده های  تا   شود  اجرا  و  طراحی 
شیوه  به  و  منطقی  قیمت  به  دامی 
برسد،ادامه  مرغداران  دست  اصولی 
گرانی  یا  و  کمبود  مشکل  می دهد: 
نهاده های دامی همه ساله وجود دارد 
نیازمند  چالش  و  مشکل  این  رفع  و 

یک برنامه ریزی  عملیاتی است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان 
و  دام  قیمت  اینکه  بیان  با  زنجان  
طیور با توجه به استفاده از نهاده های 
در  ذرت  و  کنجاله  سویا،  مثل  دامی 
انحصاری  می کند:  است،بیان  انحصار 
افزایش  در  مهم  عامل  خود  بودن 

قیمت نهاده های دامی است. 
تأمین  در  زنجان  استان 

نهاده های دامی مشکلی ندارد
اینکه  بیان  با  زنجان  استاندار 
در  حاضر  حال  در  استان  این 
مشکلی  دامی  نهاده های  تأمین 
ندارد،می گوید: از اوایل سال جاری با 
طیور  دامی  نهاده های  به موقع  تأمین 
برای گوشت مرغ صف طوالنی  دیگر 

تشکیل نمی شود.
اینکه  بیان  با  حقیقی   فتح اهلل 
مرغ  گوشت  روزانه   تولید  میانگین 
نیاز  برابر   3.5 از  بیش  استان  در 
حاضر  حال  در  می دهد:  است،ادامه 
و  نمی شود  خارج  استان  از  مرغی 
قیمت گوشت مرغ در زنجان 23 هزار 
قیمت گوشت  و  است  تومان  و 400 
مرغ در زنجان به خوبی کنترل شده و 
افزایش  هیچ گونه  گذشته  سال  طی 

قیمتی نداشته است.
با وجود سامانه  اینکه  بیان   با  وی 
دالالن  فعالیت  جلوی  گاه  بازار 
سامانه  این  می شود،می گوید:  گرفته 
در  مصرف کننده  امور  تسهیل  باعث 
طیور  دامی  نهاده های  به  دستیابی 
و  نهاده ها  خریدوفروش  در  ،تسریع 
و  نامناسب  توزیع  از  باعث جلوگیری 

ناهمگون نهاده ها می شود.
اینکه   بیان  با  زنجان  استاندار 
تأمین  طریق  دو  از  دامی  نهاده های 
روش  اول  می دهد:  می شود،ادامه 
طریق  از  دامی  نهاده های  تأمین 
بوده  خصوصی  بخش  واردکننده های 
کاالهای  استراتژیک  محل  از  یا  و 
فعال  با  که  می گیرد  صورت  اساسی 
شدن سامانه بازارگاه تأمین نهاده های 

دامی بهتر شده است.
کمبود  نهایی  حل  بی شک 
اصل  یک  به عنوان  دامی  نهاده های 
مهم در ساماندهی بازار می تواند نقش 
و  قیمت  در  نوسان  شود،  واقع  مؤثر 
و  دامداران  نیاز  تأمین  در  مشکل 
دامی  نهادهای  زمینه  در  مرغداران 
همواره مشکالتی ایجاد کرده که باید 
این روند به شکل کامل و جامع بهبود 

یابد.

کمبود نهاده های دامی در زنجان؛ مشکلی که همچنان ادامه دارد

سرویس صنایع دام، طیور، آبزیان و مکمل های غذایی؛

ماه های  در  دامی  نهاده های  کمبود  از  ناشی  مشکالت 
تولیدکنندگان  و  را متوجه مردم  اخیر دردسرهای بسیاری 

کرده است،گرانی و کمبود مرغ تا گران شدن گوشت قرمز و 
فرآورده های لبنی همگی نتیجه ناتوانی مسئوالن در تهیه و 

توزیع به موقع و کافی نهاده های دامی بوده است 
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اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  ایالم،  استان  دامپزشکی  کل 

استان  دامپزشکی  مدیرکل  پورنجف 
طرح   چهارم  فاز  اجرای  گفت:  ایالم 

علیه  بومی  طیور  واکسیناسیون 
استان  سطح  در  نیوکاسل  بیماری 
در  گفت  وی  گردید  آغاز  ایالم 
بیماری  کنترل  و  پیشگیری  راستای 
بیماری  خسارت  کاهش  و  نیوکاسل 
و  روستایی  و  صنعتی  واحدهای  در 
حفظ سرمایه های دامی استان، طرح 
با استفاده  واکسیناسیون طیور بومی 
از سویه مقاوم به حرارت از تاریخ 18 
شروع   استان  سطح  در  فروردین ماه 

گردیده است .وی همچنین گفت این 
دولتی  توان بخش  از  استفاده  با  طرح 
می گیرد  انجام  خصوصی  بخش  و 
پوشش  بر  سعی  طرح  این  در  و 
حداکثری واحدهای روستایی است تا 
ایمنی مناسبی در سطح  بدین وسیله 
به  الزم  گردد.  ایجاد  روستایی  طیور 
مرحله  این  اجرای  می باشد   ذکر 
استان  در  فاز  چهارمین   ، طرح  از 

می باشد

مدیریت  و  بهداشت  اداره  رییس 
استان  دامپزشکی  دامی  بیماری های 
کرمانشاه گفت: 10 میلیون نوبت سر 

انواع واکسن به دام های این استان در 
سال 99 انجام شد.

سال  در  کرد:  اظهار  همتی  مجید 

انواع  سر  نوبت  میلیون   10 گذشته 
برفکی،  تب  هاری،  شامل  واکسن 
بروسلوز، لمپی اسکین و پی پی آر در 

استان کرمانشاه انجام شد.
گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
از 14 هزار مورد مراقبت فعال  بیش 
برفکی،  تب  بیماری  انواع  غیرفعال  و 
شده  ثبت  اسکین  لمپی  و  شاربن 
استان  در  مدت  این  در  افزود:  است، 
کرمانشاه بیش از یک میلیون مترمربع 
رأس  یک میلیون  بدن  و  دام  جایگاه 
سم پاشی  دامی  انگل های  علیه  دام 

شده است.
مدیریت  و  بهداشت  اداره  رییس 
استان  دامپزشکی  دامی  بیماری های 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  کرمانشاه 
اقدامات ذکرشده خوشبختانه ازلحاظ 
در  خاصی  مشکل  دامی  بیماری های 

این استان وجود ندارد.
مرکز  گزارشات  گفت: طبق  همتی 
بهداشت استان کرمانشاه در سال 99 
موارد ابتالی انسانی بیماری تب مالت 
45 درصد نسبت به سال 98 کاهش 

یافته است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
بلوچستان  و  سیستان  استان 
ریشه کنی  ملی  طرح  داشت:  عنوان 
نشخوارکنندگان کوچک در استان با 
واکسیناسیون 85 درصد جمعیت دام 
رایگان  کاماًل  به صورت  استان  سبک 
در بازه  زمانی سه ماهه، از اردیبهشت 
الی تیرماه سال جاری برگزار خواهد 

گردید.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  سیستان  استان  دامپزشکی  کل 

اصغری  مسعود  دکتر  بلوچستان، 
دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون 
با  هم زمان  طرح  این  گفت:  استان 
سایر نقاط کشور، با استفاده از واکسن 
تولید داخل و به صورت کاماًل رایگان 
به جهت ایمن سازی و واکسینه کردن 
حدود 85 درصد جمعیت دام سبک 

استان برگزار خواهد شد.
برنامه ریزی های  طی  افزود:  وی 
انجام شده از سوی سازمان دامپزشکی 
به  است  قرار  ملی  طرح  این  کشور، 

هم زمان  به صورت  و  سال  سه  مدت 
کشور  سراسر  در  رایگان  کاماًل  و 
طاعون  بیماری  چراکه  شود  انجام 

 PPR یا  کوچک  نشخوارکنندگان 
بسیار  ویروسی  بیماری های  ازجمله 

واگیر و مهم در گوسفند و بز است.

با  اهواز  دامپزشکی  اداره  رییس 
مرغ  فروشی  زنده  اینکه  بر  تأکید 
ممنوع  دامپزشکی  ضوابط  از  خارج 
است، گفت: 17 واحد عرضه و کشتار 
سالمت  حفظ  برای  طیور  غیرمجاز 
پلمب  شهر  این  در  جامعه  عمومی 

شدند.
رضا حفیظی با اعالم خبر پلمب و 
زنده  مرغ  فروش  واحد   17 تعطیلی 
اظهار  اهواز،  شهرستان  در  غیرمجاز 
پیگیری های  دادستان،  حکم  با  کرد: 
همراهی  با  و  دامپزشکی  اداره 
بهداشت  شبکه  صمت،  دستگاه های 
به  انتظامی نسبت  نیروی  و درمان و 
پلمب این واحدهای دام در شهرستان 

اقدام شد.

وی ادامه داد: همه واحدهای عرضه 
مرغ زنده در این شهرستان شناسایی 
و در راستای حفظ بهداشت و سالمت 
با  مقابله  همچنین  و  شهروندان 
بیماری های مشترک بین انسان و دام 

پلمب می شوند.
با  اهواز  دامپزشکی  اداره  رییس 
 17 فعالیت  از  درمجموع  اینکه  بیان 
اهواز  در  عرضه طیور  و  فروش  واحد 
عرضه  کرد:  تصریح  شد،  جلوگیری 
نظارت های  چرخه  از  خارج  مرغ 
فروشی  زنده  به صورت  و  دامپزشکی 
برابر قانون جرم است و دامپزشکی به 
همراه دستگاه های نظارتی به شدت با 

عرضه کنندگان برخورد می کند.
حفیظی بیان کرد: اداره دامپزشکی 

اهواز با موارد کشتار غیرمجاز و زنده 
خواهد  برخورد  به شدت  مرغ  فروشی 
درخواست  شهروندان  از  و  کرد 

می شود که از خرید مرغ زنده و بدون 
بهداشتی خودداری  نظارت  هیچ گونه 

کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایالم،

آغاز فاز چهارم واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل

رییس اداره بهداشت دامپزشکی کرمانشاه:

۱۰ میلیون نوبت سر واکسن به دام های کرمانشاه در سال ۹۹ انجام شد

هم زمان با سایر نقاط کشور در سیستان و بلوچستان انجام خواهد شد:

طرح برنامه ملی ریشه کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک با واکسیناسیون بیش از ۸۵ درصد 
از جمعیت دام سبک استان

رییس اداره دامپزشکی اهواز:

زنده فروشی مرغ خارج از ضوابط دامپزشکی در اهواز ممنوع است
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خبر

مدیر جهاد کشاورزی سرخس:

مشکلی برای تأمین نهاده دامی دامداران 
سرخس وجود ندارد

مدیر جهاد کشاورزی سرخس گفت: برای تأمین خوراک دام دامداران 
سرخس مشکلی نداریم.

محمدعلی  رضوی،  خراسان  مرکز  سیما  صداو  خبرگزاری  گزارش  به 
رهنما اظهار کرد: برای تأمین خوراک دام در شهرستان سرخس، کنسانتره 
یارانه ای با قیمت هر کیلو 6 هزار تومان داریم که در هر کیلو، 2500 تومان 

یارانه به دامدار تعلق می گیرد.
با  می تواند  باشد،  داشته  نیاز  دام  خوراک  که  دامداری  هر  افزود:  وی 
انجام هویت گذاری از 3 عامل توزیع شامل اتحادیه دام جهد تجن، اتحادیه 
تعاونی دامداران شهرستان، خوراک موردنیاز دام  تعاونی های روستایی و 

خود را تأمین کند.
مدیر جهاد کشاورزی سرخس با بیان اینکه نهاده خام دیگری در اختیار 
ما قرار نگرفته است، گفت: نهاده خامی که در شهرستان داریم، تنها شاید 
و  به کارخانه  نهاده ها  این  ارسال  با  اما  تأمین کند،  را  ما  دامدار  نیاز 10 
تبدیل آن ها به کنسانتره مقدار 2 هزار تن از این خوراک خام برای توزیع 

بین دامداران در اختیار ما قرار می گیرد.
رهنما با اشاره به اینکه هم اکنون 460 هزار رأس دام سبک و 4 هزار 
رأس دام سنگین در شهرستان سرخس داریم، تصریح کرد: نهاده های این 
دام ها تأمین می شود، اما دامدار ما با مشکل نقدینگی مواجه است و پولی 

ندارد که این نهاده را تأمین کند.
و  کشاورزی  جهاد  سازمان  با  مکاتباتی  پیش  هفته  دو  داد:  ادامه  وی 
ستاد مدیریت بحران استان داشتیم و اعالم خشک سالی کردیم و هفته 
مجلس  در  سرخس  مردم  نماینده  و  فرماندار  امام جمعه،  با  نیز  گذشته 

جلسه داشتیم و پیگیر این مسئله بودیم.
مدیر جهاد کشاورزی سرخس بیان کرد: سرانه خوراک هر دام روزانه 20 
کیلو است که در تأمین آن مشکلی نداریم و ماهیانه 2 هزار تن کنسانتره 
بین دامداران توزیع می کنیم، اما مشکل اصلی، کمبود و یا نبود نقدینگی 

دامداران ما است.
رهنما با اشاره به استفاده برخی دامداران شهرستان از سیب زمینی برای 
خوراک دام گفت: با توجه به کمبود نقدینگی دامدار ما ناچار به این کار 
با قیمت پایین تری نسبت به نهاده های دیگر  است، چون می تواند آن را 

تأمین کند.

غربالگری عشایر در مبادی ورودی استان 
چهارمحال و بختیاری

بختیاری  و  چهارمحال  استان  مراتع  به  عشایر  ورود  زمان  اگرچه 
25اردیبهشت اعالم شده است اما به دلیل کمبود بارش و خشکی مراتع 
در استان خوزستان و گرمای زود رس، برخی از عشایر زودتر کوچ راآغاز 

کرده اند.
به همین منظور اکیپ های نظارتی از سازمان های امور عشایر، اداره کل 
مبادی  در  انتظامی  نیروی  و  طبیعی  منابع  بهداشت،  شبکه  دامپزشکی، 
در  کرونا  باالی  شیوع  به  توجه  با  شده اند.  مستقر  استان  عشایر  ورودی 
انجام  عشایر  میان  در  نیز  کرونا  تست  غربالگری  طرح  خوزستان  استان 
می شود. همچنین از آنجایی که ورود زود هنگام عشایر به مراتع موجب 
بیماری های  از طرفی احتمال شیوع برخی  آنها می شود و  به  لطمه زدن 
افزایش می دهد،  را  برفکی و طاعون نشخوارکنندگان  از جمله تب  دامی 
و  ها  آموزش  دامپزشکی  و شبکه  منابع طبیعی  سازمان های  کارشناسان 

توصیه های الزم را در این ایستگاه ها به عشایر ارائه می دهند.
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پس از مسدود شدن کانال سوئز و متوقف 
شدن کشتی های تجاری، قیمت خوراک دام 
افزایش  دالر  جهانی6  بازارهای  در  طیور  و 

یافت.
روز  چند  از  درحالی که  فارس،  گزارش  به 
اور گیون در کانال  گذشته کشتی غول پیکر 
کشتی های  رفت وآمد  و  گرفتارشده  سوئز 
تجاری را مختل کرده، کاالهای اساسی نظیر 
و  سویا  برنج،  گندم،  طیور،  و  دام  خوراک 
دانه های روغنی هم به مقاصد خود نرسیده اند 
و همین عاملی برای افزایش قیمت این گونه 

محصوالت در بازارهای جهانی شده است.
امروز قیمت ذرت که به عنوان خوراک دام 
هر  و  یافت  افزایش  دالر   6 می شود  استفاده 
بوشل از این محصول به قیمت 552 دالر و 

50 سنت معامله شد. 
قیمت گندم هم به عنوان مهم ترین کاالی 
اساسی در جهان و مؤثر در امنیت غذایی از 
این افزایش قیمت ها عقب نماند و هر بوشل 
با 75 سنت افزایش به قیمت 613 دالر و 25 

سنت معامله شد.
قهوه،  کاکائو،  مانند  دیگری  محصوالت 
شکر، پنبه، آب پرتقال، اتانول، انواع دام زنده 
و پرواری هم افزایش قیمت را تجربه کردند.

که  کردند  اعالم  گذشته  روز  معتبر  منابع 
طول  هفته ها  احتماالً  سوئز  کانال  بازگشایی 
خواهد کشید و کارشناسان تحلیل کردند که 
هر یک هفته تأخیر در رسیدن محموله ها 5 
تا 10 میلیارد دالر به تجارت جهانی آسیب 

خواهد زد. 
از  نقل  به  وله  دویچه  خبرگزاری  امروز 
تا  که  کرده  اعالم  گیون  اور  کشتی  صاحب 
بازگشایی  سوئز  کانال  مسیر  دیگر  ساعاتی 
خواهد شد و کشتی اور گیون دوباره در آب 

شناور خواهد شد.
ایران بیش از 70 درصد در تأمین خوراک 
دام و طیور وابسته به واردات است. هرگونه 
باعث  جهانی  بازارهای   در  قیمت  افزایش 
قیمت  و  می شود  کشور  از  بیشتر  ارز  خروج 
وابستگی  این  می دهد.  افزایش  داخل  در  را 
نوسان  باعث  طیور  و  دام  خوراک  به  شدید 
شدید محصوالت پروتئینی در داخل هم شده 
محصوالت  این گونه  فراوانی  به رغم  و  است 
قیمت در بازار داخل پر نوسان و بسیار گران 

است.
از  بیش  و  مرغ  تن  میلیون   2٫7 ساالنه 
تولید  کشور  در  تخم مرغ  تن  یک میلیون 
این محصوالت در  اما قیمت هر دو  می شود 
بازار سرسام آور بوده و مصرف کنندگان و نیز 
تولیدکنندگان اصاًل رضایت ندارند. صف های 

قول  و  می شود  طوالنی تر  هرروز  مرغ  خرید 
عملی  هم  قیمت  کاهش  برای  مسئوالن 

نمی شود. 
نوسان شدید  از  اینکه کشور  برای  درواقع 
قیمت ها در داخل نجات پیدا کند، باید تمرکز 
مانند  اصلی  محصوالت  تولید  روی  را  خود 
چراکه  کند؛  متمرکز  طیور  و  دام  خوراک 
محصوالت  برای  تقاضا  جمعیت  افزایش  با 
سوی  از  می شود.  بیشتر  روزبه روز  پروتئینی 
مانند گرفتار شدن  این چنینی  اتفاقات  دیگر 
به عنوان  بود.  نخواهد  کم  گیون  اور  کشتی 
باعث   19 کووید  بیماری  شیوع  نمونه 
صادرکننده  کشورهای  از  بسیاری  شده 
خود  صادرات  در  طیور  و  دام   خوراک 

بازنگری کنند.
داده  دستور  روسیه  جمهور  رییس  پوتین 
مانند  اساسی  محصوالت  صادرات  برای  که 
دو  مالیات  و  عوارض  طیور   و  دام  خوراک 

برابری وضع شود. 
نکته بعدی اینکه؛ منابع آب وخاک در دنیا 
محدود است و طبق نظر کارشناسان و تأیید 
فائو امکان افقی کشت محصوالت دیگر تمام 
شده است. در چنین شرایطی تغییرات آب و 
هوایی هم شرایط تولید را بسیار سخت کرده، 
 2 زمین  کره  دمای  گذشته  سال  چند  طی 
درجه افزایش یافته و این روند ادامه دارد. هر 
یک درجه که دمای کره زمین گرم تر می شود 
تولید بالقوه تولید محصوالت کشاورزی بسیار 

پایین می آید. 

ترجمه: محمد مسعودی
ممکن است در تابستان پیش رو تهیه دانه 
و  باشد  دشوار  ایاالت متحده  داخل  از  سویا 
بسیاری از خریداران باید به واردات دانه سویا 
این   قیمت  بیاورند.  روی  آمریکای جنوبی  از 
مواد غذایی  قیمت  تعیین  روی  کاال مطمئناً 

دیگر تأثیرگذار است.
ذخایر  گزارش  فید؛  ابوت  آل  گزارش  به 
مارس  تاریخ 31  در   USDA توسط  غالت 
مورد  در  سه ماهه  گزارش  این  شد.  منتشر 
برآوردی  همچنین  و  فعلی  دانه ای  ذخایر 
مبتنی بر نظرسنجی از اهداف کاشت 2021 
گذشته  سال  اوت  ماه  از  درحالی که  است. 
قیمت ذرت بیش از 70 درصد افزایش یافت 
، قیمت سویا نیز در محدوده سودآوری برای 

کشاورزان قرار دارد.
سویای  دانه  احتمالی  کاهش 

ایاالت متحده در تابستان
شگفت آورترین قسمت این گزارش مربوط 
به سهام تولیدی مزارع بود که کاهش 41٫3 
در  است  ممکن  می داد.  نشان  را  درصدی 
داخل  از  سویا  دانه  تهیه  رو  پیش  تابستان 

از  بسیاری  و  باشد  دشوار  ایاالت متحده 
از  سویا  دانه  واردات  به  باید  خریداران 
این   قیمت  بیاورند.  روی  جنوبی  آمریکای 
مواد غذایی  قیمت  تعیین  روی  کاال مطمئناً 

دیگر تأثیرگذار است.
لیزین  قیمت  بر  ذرت  و  سویا  قیمت 

تأثیر می گذارد
به دنبال انتشار این گزارش ، قیمت ذرت و 
سویا افزایش یافت. این افزایش قیمت به طور 
می گذارد.  تأثیر  لیزین  قیمت  بر  مستقیم 
احتماالً  مرغداران  سویا،  قیمت  افزایش  با 
نفع  به  خام  پروتئین  به  را  خود  وابستگی 
می دهند.  کاهش  اسیدآمینه  افزودنی  مواد 
آمینه،  اسیدهای  برای  تقاضا  افزایش  با 

دنبال  به  آمینه  اسیدهای  تولیدکنندگان 
یافتن تعادل بین افزایش تقاضا و بهینه سازی 

سود خواهند بود.
اگرچه منطقاً مرغداران باید همیشه هزینه 
سطح  اقتصادی ترین  در  را  خود  خوراک 
که  بازار  پویایی  این  اما  دارند،  نگه  موجود 
برنامه ریزی   ، است  تغییر  حال  در  به سرعت 
برای تولید خوراکی را که هم مقرون به صرفه 
تأمین  را  حیوان  غذایی  نیازهای  هم  و  بوده 
مورد  در  بارز  مثالی  می نماید.  دشوار  کند، 
این اسیدهای آمینه، قیمت های فعلی لیزین 

HCl و لیزین سولفات است.
 درحالی که قیمت هر دو محصول افزایش 
یافته است ، قیمت لیزین سولفات با در نظر 
ارزان تر  نسبتاً  لیزین  واقعی  غلظت  گرفتن 
داده های  به  اگر  است.    HCl لیزین  از 
که  می بینیم  کنیم،  نگاه  جهانی  منتشرشده 
غلظت ها،  تفاوت  محاسبه  با  لیزین  سولفات 
تقریباً 13/2 درصد از لیزین HCl  ارزان تر 
است. این تفاوت ممکن است به اندازه کافی 
زیاد باشد تا مرغداران را مجبور به تجدیدنظر 

در جیره های خود کند.
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DON و FUM شایع ترین مایکوتوکسین های 
سال۲۰۲۰ بودند

◄◄ترجمه: محمد مسعودی

نتایج نظرسنجی جهانی مایکوتوکسین که ساالنه توسط Biomin منتشر می شود نشان 
داده که سال گذشته DON و FUM شایع ترین مایکوتوکسین ها در سطح جهان بودند.

)اگنا(؛  ایران  پایگاه اطالع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی  بین المللی  به گزارش بخش 
در سال 2020 بیومین 21709 نمونه از 79 کشور را تجزیه وتحلیل کرد. نتایج نشان داد 
 Fusarium که رایج ترین مایکوتوکسین ها در سال 2020 در جهان ، مایکوتوکسین های
%65( DON( ، FUM )64%( و ZEN )48%(  هستند. به گفته الکساندو مارچیورو ، 
کارشناس ارشد میکوتوکسین در Biomin ، تغییرات آب و هوایی عامل اصلی تأثیر در 
شیوع مایکوتوکسین در سراسر جهان است. وی در یک وبینار توضیح داد: شرایط آب و 
هوایی شدید و حوادثی مانند خشک سالی ، بیابان زایی و جاری شدن سیل بر چرخه زندگی 

قارچ ها تأثیر می گذارد که در بروز مایکوتوکسین تأثیر می گذارد.
اروپا

FUM قرار  ZEN و  DON است و پس ازآن  اروپا شایع ترین مایکوتوکسین هنوز  در 
دارد. خطر باال در اروپا عمدتاً به دلیل شیوع باالی DON در ذرت است.

 DON داد: 70% نمونه ها روی Biomin مدیر ارشد مدیر شرکت آنلیس مولر در وبینار
مثبت بودند.  عالوه بر شیوع باالی DON ، شاهد کمی افزایش متوسط آلودگی ذرت به 

ZEN به ppb 171 هستیم.
آمریکای شمالی

خطر در آمریکای شمالی بسیار شدید است. DON یکی از نگرانی های اصلی در تمام 
در  مایکوتوکسین  ارشد  کارشناس   ، مارچیورو  است.الکساندر  شمالی  آمریکای  گونه های 
Biomin در این زمینه افزود : ما شاهد شیوع فراوان DON بودیم، 72% از نمونه ها آلوده 
بودند. میانگین نتایج مثبت برای DON در ذرت )ذرت( با ppb 808  و حتی در غالت 
آلودگی ذرت  باالی  میزان  ما همچنین شاهد  افزود:  بود.وی  بیشتر  1/721( حتی   ppb(
بودیم ، 60% نمونه ها با بیش از یک مایکوتوکسین آلوده شده بودند.  این بررسی همچنین 
حاوی مقادیر باالی Fusarium در DDGS )دانه های تقطیر خشک شده با محلول( ، یک 

محصول جانبی ذرت است نیز بود.
آمریکای مرکزی و جنوبی

با میانگین ppb 1820 و حداکثر  در آمریکای مرکزی تقریباً همه )97%( نمونه ذرت 
و  با %83  ذرت  آمریکای جنوبی  در  بودند.همچنین  مثبت   FUM ازنظر   ppb  24،233
تهدید   DON که  می دهد  نشان  بررسی  بود.این  آلوده   FUM با  مثبت 2280  میانگین 
به  نمونه ها مشاهده می شود.همچنین  آمریکای جنوبی است که در %83  اصلی گندم در 
نظر می رسد دانه های سویا تحت تأثیر مایکوتوکسین ها قرار دارند ، بیشترین فراوانی در 

آمریکای جنوبی در 73% نمونه های سویا ZEN بود.
آسیا

خطرات در جنوب آسیا و چین و تایوان بسیار زیاد است. در آسیای جنوب شرقی و آسیای 
شرقی خطر جدی است.مولر در این زمینه گفت: ما دوباره شاهد مقادیر باالی FUM در 
این مناطق هستیم. و همچنین جالب است که ببینید که سطح OTA و T2 در مقایسه با 
سال گذشته افزایش یافته است. داده ها حاکی از آلودگی FUM در 96% ذرت و به دنبال 
است.  تولید حیوانات  ZEN خطر  و  آلفا  است.  آزمایشی  نمونه های  در %80   DON آن 
ZEN در 68% از نمونه های مورد تجزیه وتحلیل وجود داشت و حداکثر ppb 11،786 پیدا 

شد. در ذرت، آفالتوکسین تا حد ppb 2،495 یافت شده است.
آفریقا

خطر اصلی در آفریقا ناشی از DON و پس ازآن FUM است. در غالت ، 92% نمونه ها 
با سموم  به شدت  آفریقای جنوبی  آلوده شدند. ذرت   DON 917  توسط ppb با حداکثر
Fusarium آلوده بود. DON شایع ترین مایکوتوکسین است و پس ازآن FUM و ZEN قرار 
 ZEN دارد. در آفریقای جنوبی نیز نمونه های کاه را آزمایش کردیم. این نمونه ها سطح باالیی از

را نشان دادند ، به طور متوسط ppb 1664 و حداکثر حدود ppb 2900 تشخیص داده شد.
مایکوتوکسین های پنهان و در حال ظهور

مایکوتوکسین های پنهان همچنان یک مشکل فزاینده هستند. مایکوتوکسین نقاب دار 
تجزیه وتحلیل  داشت.  وجود  نمونه ها   %44 در   Glucoside-3-Deoxynivalenol
در  مونیلیفورمین  داد.  نشان  را  ظهور  حال  در  مایکوتوکسین  چندین  وجود  همچنین 
56% نمونه ها یافت شد ، عمدتاً طیور بسیار حساس به این مایکوتوکسین می باشند.سایر 
مایکوتوکسین های نوظهور که در تجزیه وتحلیل یافت شدند عبارتند از بوورسین )%48( ، 
انیاتین B1 )35%( ، اننیاتین A1 )28%( ، اننیاتین A )15%( و اننیاتین B )23%(، که 
همگی تأثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن حیوانات دارند. آلترناریول در 43% نمونه ها 

وجود داشت.

افزایش ۶ دالری خوراک دام و طیور در بازارجهانی 
)Evergiven(پس از گرفتار شدن کشتی اورگیون

تأثیر قیمت باالی سویا و ذرت بر بازار جهانی لیزین
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برای  پروتئین  جدید  منابع  به  محققان 
به  ولی  دست یافته اند  گوشتی  جوجه های 
دارند  نیاز  تأمین  زنجیره  کل  از  پشتیبانی 
لحاظ  از  هم  که  شود  حاصل  اطمینان  تا 
به عنوان  و هم  بوده  مقرون به صرفه  اقتصادی 

یک منبع پایدار می تواند در دسترس باشد.
برای  پروتئین  جدید  منابع  به  محققان 
به  ولی  دست یافته اند  گوشتی  جوجه های 
دارند  نیاز  تأمین  زنجیره  کل  از  پشتیبانی 
لحاظ  از  هم  که  شود  حاصل  اطمینان  تا 
به عنوان  و هم  بوده  مقرون به صرفه  اقتصادی 

یک منبع پایدار می تواند در دسترس باشد.
به گزارش آل ابوت فید؛ در سمینار ساالنه 
تحقیقات مرغداری NFU این موضوع مورد 
بحث قرار گرفت که تحقیقات در مورد منابع 
است.  پیشرفت  حال  در  جایگزین  پروتئینی 
پیش  از اینکه این محصوالت از نظر تجاری 
سودمند باشند، هنوز موانعی وجود دارد که 
باید از آن ها عبور کرد. برایان کنیون ، مدیر 
داشت  اعالم   ،  ABN شرکت  تغذیه  ارشد 
پروتئین  منبع  یک  به  مرغداری  بخش  که 
حال  در  که  افزود  وی  دارد.  نیاز  جایگزین 
سال  در  سویا  تن  میلیون   3 انگلیس  حاضر 
و  کنجاله  تن  میلیون   2 از  که  می کند  وارد 
یک میلیون تن آن را دانه لوبیای سویا تشکیل 

داده است.
تأثیرات  مورد  در  سمینار  این  در 
پایداری  جدید،  محصول  زیست محیطی 
که  بود  شده  مطرح  سؤاالتی  آن  امنیت  و 
آقای کنیون گفت که در گذشته، مرغداران 
 ، بودند  وابسته  کلزا  دانه های  به  انگلستان 
پروتئین  سطح  با  )باقالمصری(  لوپین  اما 
 )%12-10( زیاد  فیبر  و   )%38-34( باالتر 
خوراک  بخش  در  نوین  تحولی  نویدبخش 
دانه  از  باالتر  آن ها  پروتئین  سطح  هستند. 
سویا  کنجاله  از  کمتر  اما   )%28-26( لوبیا 

)46%( است.
تجربه استفاده از باقال مصری در فارم 

گوشتی
به  باقالمصری  با   ABN شرکت  تجربه   
از آن در یک فارم کوچک به عنوان  استفاده 
برمی گردد  استفاده  کلزا  جایگزین  محصول 
که از دو رقم آبی رنگ با نام Boregine  و 
رقم سفیدرنگ با نامDieta در آزمایش فوق 
استفاده کرد. تناژ مصرف اندک و محدود بود، 
آلکالوئید  میزان  که  داد  نشان  تحقیقات  اما 
کیلوگرم  در  میلی گرم   400 حدود  در  آن 

اروپا  غذایی  ایمنی  سازمان  مجاز  حد  در  و 
سال  در  شرکت  این  است.سپس   )EFSA(
شمال  در  مرغداری  فارم  یک  در  گذشته 
تجاری  فارمی  آزمایش  یک  »یورکشایر« 
انجام داد. 2 آزمایش در 6 سالن مجزا انجام 
، هر سالن شامل 43500 مرغ گوشتی  شد 
اول،  فارمی  آزمایش  در  بود.   308 رأس 
که  گرفت  صورت  آبی رنگ  لوپین  با  تغذیه 
شامل 4 سالن اصلی با 2 سالن کنترلی بود، 
مرغ های  دوم  فارمی  آزمایش  در  درحالی که 
گوشتی در 2 سالن اصلی با 4 سالن کنترلی 
اندازه گیری  کردند.  دریافت  سفید  لوپین 
ضریب   ، زنده  )وزن    KPIیا زنده  عملکرد 
بستر  وضعیت  مرگ ومیر(،  میزان  و  تبدیل  
بررسی  مورد  لنگش  میزان  و  پا  پدهای  و 
حداقل  با  غذایی  جیره های  گرفت.  قرار 
 %1.5 از  بودند،  شده  فرموله  لوپین  سطح 
در جیره های آغازین شروع شده و  تا %7.5 
داد  نشان  یافتند.نتایج  افزایش  دان  پس  در 
جایگزین  پروتئین  می توانند  ها  لوپین  که 
مناسبی باشندنتایج نشان داد که هیچ تفاوتی 
در عملکرد جوجه ها در 39 روز مشاهده نشد، 
طعم  با  مشکلی  هیچ  و  رفاهی  مسئله  هیچ 
متوسط  اگر  نداشت.  وجود  جایگزین  ماده  
عملکرد لوپین در کل 6 فارم آزمایشی روی 
261 هزار پرنده اعمال شود ، این امر باعث 
کاهش 29 تنی مصرف سویا در این فارم و یا 
کاهش 2.8% در میزان مصرف سویا در رژیم 

غذایی )21.4% تا 18.6%( می شود.
باقال مصری  کنیون گفت:  آقای  پایان،  در 
جایگزین  پروتئین  یک  به عنوان  می تواند 
رژیم های  در  سویا  کنجاله  برای  مناسب 
این  فعلی  قیمت  اما  شود،  مصرف  گوشتی 
ماده اولیه )لوپین یا باقال مصری( با رژیم های 
غذایی جوجه های گوشتی در قیاس با کنجاله 

سویا قابل رقابت نیستند.
)لوپین(  مصری  باقال  شدن  پوسته پوسته 
را  پروتئین  سطح  فیبر  مقدار  حذف  با 
افزایش  باعث  موضوع  این  می بخشد.  بهبود 
افزایش  همین طور  و  محصول  ارزش افزوده 
جدید  منابع  بنابراین  شد.  خواهد  آن  هزینه 
تأمین  زنجیره  کل  از  پشتیبانی  به  پروتئین 
هم  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  دارند  نیاز 
بوده و هم  اقتصادی مقرون به صرفه  از لحاظ 
به عنوان یک منبع پایدار می تواند در دسترس 

باشد.

لوپین )باقال مصری( به عنوان جایگزین 
سویا برای تغذیه مرغ گوشتی

A G R I C U L T U R E  N E W S  A G E N C Y
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پدافند غیرعامل چین در صنعت خوراک

کاوش روی پری بیوتیک ها برای ایجاد تحول در سالمت 
روده مرغ تخم گذار

چین  روستایی  امور  و  کشاورزی  وزارت 
دستورالعمل های جدیدی را جهت توصیه به 
کاهش مصرف ذرت و سویا در خوراک خوک 
و طیور صادر کرده است که می تواند جریان 

صادرات غالت به چین را تغییر شکل دهد.
و  کشاورزی  وزارت  رویترز؛  گزارش  به 
این  که  داشت  اعالم  چین  روستایی  امور 
بهبود  جهت  در  جدید  دستورالعمل های 
استفاده از مواد اولیه موجود و تولید فرمولی 

متناسب با شرایط داخلی این کشور است.
تولیدکنندگان خوراک دام در چین پس از 
تولید کم ذرت در این کشور و ذخیره سازی 
افزایش  باعث  که  دولتی،  استراتژیک  ذخایر 
قیمت ذرت به باالترین حد خود شده است، 
روی  گندم  مانند  ارزان تری  گزینه های  به 
آورده اند. افزایش استفاده از گندم همچنین 
تقاضای سویا را کاهش داده است. پروتئین 
گندم بیشتر از ذرت است اما محدودیت هایی 
گزینه های  سایر  وزارتخانه  این  دارد.  هم 
ارزان تر از ذرت را مانند برنج، کاساوا، سبوس 

برنج، جو و سورگوم، و گزینه های جایگزین 
کنجاله  کلزا،  کنجاله  مانند  سویا  کنجاله 
آفتابگردان،  بادام زمینی،  کنجاله  پنبه دانه، 
نخل،  کنجاله  تقطیرشده،  خشک  دانه های 
را  شده  فرآوری  ذرت  و  کنجد  کتان،  آرد 

به عنوان جایگزین پیشنهاد داده است .
سایت  وب  ارشد  تحلیلگر   ، هونگچائو  لی 
این  که  گفت   ،  Myagric.comتجارت
روی  بر  فقط  جدید  دستورالعمل های 
روند  که  می گذارد  تأثیر  تولیدکنندگانی 

جایگزینی ذرت را دنبال نکرده اند.
یک تاجر غالت، که به دلیل عدم داشتن 
خود  نام  ذکر  از  رسانه ها،  با  مصاحبه  مجوز 
از  بسیاری  داشت  عنوان  کرد،  خودداری 
هستند  خوراک  تولیدکننده  که  مشتریانش 
همچنان از ذرت استفاده می کنند و استفاده 
از این محصول را به طور کامل قطع نکرده اند.

همچنین  چین  کشاورزی  وزارت 
ارائه  را  منطقه  هر  ویژه  فرمول های خوراک 
این  چین،  شرقی  شمال  برای  است،  نموده 
از  استفاده  با  ذرت  کرد  پیشنهاد  وزارتخانه 
در جیره  برنج حداقل %15  و سبوس  برنج 
جنوب  برای  یابد.  کاهش  خوک  غذایی 
چین، این وزارتخانه پیشنهاد داد که کنجاله 
سبوس برنج و جو جایگزین ذرت در خوراک 
وزارتخانه  دیگر،  مناطق  در  شود.  خوک 
پیشنهاد کرد که سویا را کاماًل حذف کرده 

و با وعده های غذایی دیگر جایگزین کنید.
در  و سویا  بزرگ ترین خریدار ذرت  چین 

جهان است.

◄◄ترجمه: محمد مسعودی

از افزودنی های پری  با استفاده  آیا می توان 
تخم گذار،  مرغ  غذایی  رژیم های  در  بیوتیک 
مصرف  و  کرد  ایجاد  مرغ  تولید  در  بهبودی 
آنتی بیوتیک را به میزان قابل توجهی کاهش 
دانشگاه  نوآوری  و  علمی  جایزه  برنده  داد؟ 
نیوانگلند 2021 در حال تحقیق در این زمینه 
ناتالی  دکتر  فید؛  ابوت  آل  گزارش  به  است. 
مورگان، متخصص تغذیه طیور پس از برنده 
 Eggs نوآوری 2021   و  علوم  جایزه  شدن 
و  شیالت  کشاورزی،  در  )جوانان  استرالیا 
جنگلداری( در حال بررسی روی این مفهوم 
دالر   22000 بودجه  از  بخشی  وی  است. 
استرالیا )16800 دالر آمریکا( خود را جهت 
تأمین بودجه پروژه ای 8 هفته ای برای بررسی 
نام  به  هایی  بیوتیک  پری  افزودن  تأثیرات 
 XOS خالصه  )به طور  زایلو-الیگوساکاریدها 
استفاده  تخم گذار  مرغ های  غذایی  رژیم  به   )

می نماید.
اثرات XOS در مرغ تخم گذار می تواند 

تقویت شود
  XOS در مرغ های گوشتی مورد مطالعه 
به طور  آن ها  که  جایی  است،  گرفته  قرار 
بهبود  را  تولید  و  روده  توجهی سالمت  قابل 
مرغ  در  هنوز  موضوع  این  اما  می بخشند، 
تخم گذار بررسی نشده است، با اشاره به اینکه 
مرغ تخم گذار عمر طوالنی تری نسبت به مرغ 
گوشتی دارد و بنابراین میکروبیوم روده بالغ تر 
ایجاد می کند ، نشان می دهد که اثرات مثبت 

XOS ممکن است تقویت شود.
کاهش  باعث  بلند  زنجیره  با  قندهای 

جذب مواد مغذی می شود
تجاری  تخم گذار  طیور  غذایی  جیره های 
دارای غالت حاوی قندهایی با زنجیره طوالنی 
است که باعث کاهش جذب مواد مغذی در 
روده پرنده می شود. این بدان معنی است که 
منبع  به عنوان  یا  هدررفته  مهم  مغذی  مواد 
غذایی برای باکتری های بیماری زا روده عمل 
همه  مشکل،  این  با  مقابله  برای  می کنند. 
خوراک های تجاری مرغ حاوی آنزیمی هستند 
که قندهای با زنجیره طوالنی را به شکل های 

.XOS مطلوب تری تجزیه می کند – ازجمله
ما امیدواریم که تغذیه به وسیله  XOS باعث 
سالمت روده مرغ گردد )مشخصاً با اندازه گیری 
ترکیب  کوتاه،  زنجیره  اسیدهای چرب  تولید 
میکروبیوتا، قابلیت هضم مواد مغذی و فعالیت 
آنزیم روده( و درنهایت عملکرد بهتری )کیفیت 

تخم مرغ و وزن پرندگان( را شاهد باشیم
XOS باکتری های مفید روده را تأمین 

می کند
بیوتیک،  پری  یک  به عنوان   XOS
 ، می کند  تأمین  را  روده  مفید  باکتری های 
اگر پری  بنابراین دکتر مورگان می پرسد که 
بیوتیک XOS مستقیماً به خوراک اضافه شود 
چه اتفاقی خواهد افتاد، به مرغ ها اعتماد کنید 

تا آن ها را در روده خود بسازند.
مطالعه: ۸ هفته با ۹۶ مرغ تخم گذار

پیش بینی  داشت:  اعالم  مورگان  دکتر 
ماه  پایان  در  هفته ای   8 پروژه  این  می شود 
آوریل 2021 آغاز شود. در مطالعه ای که در 
اینجا در دانشگاه انجام می شود، درمجموع 96 
پرنده در قفس های جداگانه استفاده می شود. 

پرندگان با 12 روش درمانی مختلف با 2 سطح 
مختلف زایالن ، 3 سطح مختلف XOS و با یا 

بدون زیالناز تغذیه خواهند شد.
وابستگی کمتری به آنتی بیوتیک ها

دکتر مورگان امیدوار است که پروژه آزمایشی 
وی پتانسیل های افزودن مکمل های خوراک با 
و  تبدیل  ضریب  بهبود  به منظور  را   XOS
کاهش  و  تولید  راندمان  افزایش  همچنین 
احتماالً  و   – دهد  نشان  را  تخم مرغ  آلودگی 
حتی سالمت روده را تا حدی بهبود بخشد که 
بر مصونیت مرغ در برابر بیماری تأثیر گذاشته و 
باعث کاهش وابستگی به آنتی بیوتیک ها گردد.

عملکرد بهتر
ما امیدواریم که تغذیه XOS باعث سالمت 
روده مرغ شود )با اندازه گیری تولید اسیدهای 
چرب با زنجیره کوتاه ، ترکیب میکروبیوتا ، قابلیت 
هضم مواد مغذی و فعالیت آنزیم روده( و درنهایت 
عملکرد بهتر )کیفیت تخم مرغ و وزن پرندگان(، 
وی گفت ، اگر XOS به عنوان یک پری بیوتیک 
گردد،  مشخص  تخم گذار  مرغ های  برای  مؤثر 
می تواند به طور بالقوه به عنوان جایگزینی برای 
آنتی بیوتیک ها به منظور توانایی در تقویت سالمت 

روده مورد استفاده قرار گیرد.
این پری بیوتیک ها راهی بالقوه ارزان برای 
سوددهی هستند و ازآنجاکه XOS همچنین 
برای  غالت  هنگامی که  زائد  مواد  از  می تواند 
نشاسته آسیاب می شوند استخراج گردد، این 
یک روش بالقوه ارزان برای دستیابی به سود 
بیشتر در پرورش طیور است – صنعتی که در 
آن بیشتر راه های دیگر برای تولید به نهایت حد 

مجاز رسیده است.
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مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن؛

قیمت تخم مرغ به زیر نرخ مصوب رسید

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: قیمت تخم مرغ درب 
قیمت  زیر  تومان  هزار   4 که  کاهش یافته  تومان  هزار   10 به  مرغداری 
مصوب خود است، برای تنظیم بازار مجبور به صادرات مازاد تولید هستیم.
اتحادیه مرکزی مرغداران میهن،اظهار  اکبرخانی مدیرعامل  صدرا علی 
کرد: با توجه به اینکه سال جاری به نام تولید پشتیبانی ها و مانع زادیی ها 
انقالب  فرزانه  رهبر  منویات  از  اطاعت   به  مکلف  همگی  نام گذاری شده 
می توانند  اتحادیه ها  که  است  کشور  چالش  مهم ترین  تولید  هستیم؛ 
مشکالت و موانع موجود دراین ارتباط را برای رفع به دولت منعکس کنند. 
وی با اشاره به اینکه امسال تولید تخم مرغ در کشور افزایش یافته است 
در  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  تن  هزار  جاری حدود 10  در سال  افزود: 

فروردین ماه سال گذشته افزایش تولید داریم.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ادامه داد: هرساله در شش 
ماه ابتدای سال  با کاهش تقاضا روبه رو هستیم؛ ضمن اینکه مرغ بومی 
مرغ تخم گذار که در زمستان فاقد تخم گذاری هستند در این ایام شروع 
به تخم گذاری می کنند و ظرفیت تولید را در این مقطع از سال افزایش 
می یابد.وی با بیان اینکه با افزایش قیمت مرغ، نرخ تخم مرغ افزایش نیافت  
تصریح کرد:  قیمت تخم مرغ درب مرغداری حتی در روزهای اخیر کاهش 
یافته است و از نرخ مصوب خود که در دی ماه سال قبل در کارگروه تنظیم 
بازار مصوب شد کمتر است.این مقام مسئول گفت: در حال حاضر قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به 10 هزار تومان رسیده و 4 هزار 

تومان زیر قیمت تمام شده و نرخ مصوب خود به فروش می رسد.
روبه رو  مشکل  با  را  تولید  شرایط  این  ادامه  داد:  ادامه  اکبرخانی  علی 
می کند؛ زیرا وجود تولید مازاد در بازار، قیمت تمام شده را به زیر قیمت 
شرایط  این  در  داشت:  اظهار  است.وی  رسانده  تولیدکننده  برای  مصوب 
اتحادیه مرغداران میهن برای رفع این موانع، به عنوان پشتیبان مرغداران 
وارد عمل شده است تا بتوانیم بخشی از مازاد تولید را به خارج از کشور 
صادر شود.وی یادآور شد: باوجوداینکه از روز گذشته صادرات کلید خورده 
ادامه روند کاهشی  اما شاهد  اولین مجوز صادراتی داده شده است  است و 
قیمت تخم مرغ در بازار هستیم و هنوز تغییری برای تعادل قیمت صورت 

نگرفته است.
صادرات تخم مرغ صرفًا برای تنظیم بازار است

وی با بیان اینکه آزاد شدن صادرات صرفاً برای مدیرت بازار و جلوگیری از 
نابودی تولید است گفت: در این اقدام درآمد صادراتی در درجه دوم اهمیت قرار 
دارد به همین منظور در هر مقطعی که بازار تخم مرغ در داخل متعادل شد، 
دوباره جلوی صادرات گرفته می شود.مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان 
اینکه کشورهای هدف صادرات عراق، افغانستان و عمان است ادامه داد: الگوی 
مصرف این کشورها نیز مانند ایران است و تقاضا در این کشورها نیز در ماه 
مبارک رمضان کاهش می یابد و این صادرات سود زیادی برای تولیدکنندگان 

نخواهد داشت و از روی اجبار است.
صادرات تخم مرغ توسط واسطه ها ممنوع شد

داده  صادرات  اجازه  کسانی  به  تنها  بار  اولین  برای  افزود:امسال  وی 
داده  صادرات  اجازه  واسطه ها  به  دیگر  و  باشد  تولیدکننده  که  می شود 

نمی شود تا سود صادرات، مستقیم به جیب تولیدکننده برود.
داخلی  بازاری  تنظیم  در  که  تولیدکنندگانی  گفت:  خانی  اکبر  علی 
مشارکت بیشتری دارند در زمان صادرات نیز در اولویت قرار می گیرند؛ هر 
صادرکننده ای نیز که مجوز صادرات دریافت می کنند متعهد است که در 
زمان لزوم برای تنظیم بازار وارد عمل شد و تضمین الزم و تعهد محضری 

از آن ها اخذ می شود.
منتظر کاهش قیمت چشمگیر تخم مرغ در بازار باشید

علی اکبرخانی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: با توجه به 
کاهش قیمت تخم مرغ در مرغداری های این انتظار می رود که قیمت این 
محصول در خرده فروشی ها نیز کاهش قیمت چشم گیری داشته باشد اما 
را  امر  این  نظارتی  دستگاه های  که  است  الزم  و  نمی شود  مشاهده  هنوز 
بررسی کنند.مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: البته این کاهش 
قیمت تخم مرغ  به احتمال زیاد خود را در روزهای آینده در بازار نیز نشان 

دهد زیرا خرده فروشی کاهش قیمت ها را با تأخیر بروز می دهد.

امنیت  پیچیدگی های  به  توجه  با 
تأثیر  و  حاضر  عصر  در  غذایی 
کشاورزی در امنیت ملی نه تنها 4.5 
که  مردمی  بلکه  بهره بردار  میلیون 
همه چیزشان به این بخش گره خورده 

در انتظار برنامه کاندیداها هستند. 
اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
فارس،کاندیداهای  خبرگزاری 
به  توجه  با   1400 جمهوری  ریاست 
تأمین  در  کشاورزی  بخش  اهمیت 
امنیت  با  امروزه  که  غذایی  امنیت 
هم  کشورها  خارجه  سیاست  و  ملی 
پررنگ تر  برنامه های  باید  گره خورده 
داشته  این بخش  در  راهکار عملی  و 
به  مردم  توجه  و  نگاه  چراکه  باشند 
دارد  وجود  که  دغدغه هایی  دلیل 
بخش  این  در  گذشته  از  بیشتر 

معطوف خواهد شد.
تغییرات  کرونا،  ویروس  شیوع 
زمین،  کره  شدن  گرم  هوایی،  و  آب 
وجود  قطب،   یخ های  شدن  آب 
غذایی،  منشأ  با  مختلف  بیماری های 
محصوالت تراریخته که جامعه جهانی 
نگاه  آن  به  فراوان  تردید  و  شک  با 
منابع  کمبود  بیوتروریسم،  می کند، 
و  رشد  روبه  جمعیت  و  آب وخاک 
بخش  تأثیر  افزایش  همه  از  مهم تر 
امنیت  امنیت غذایی در  و  کشاورزی 
از  کشورها  سیاسی  مناسبات  و  ملی 
می شود  باعث  که  است  دغدغه هایی 
کاندیداهای  راهکار  دقت  با  مردم 
ریاست جمهوری 1400 را درباره این 

موضوعات جستجو کنند.
پیچیدگی های  با  امروزه  بی تردید 
سیاسی  روابط  در  که  خاصی 
ازجمله  بسیاری  شکل گرفته  کشورها 
و  ابزار  هر  از  سلطه گر  کشورهای 
ترفندی به ویژه غذا برای فشار آوردن 
برطرف مقابل بهره می برند و در میز 
غذایی  امنیت  که  کشوری  مذاکره 
و  کوتاه تر  دیوارش  دارد  ضعیف تری 
فشار طرف مقابل به او بیشتر می شود.  
در نظر بگیرید اگر در همین مذاکرات 
در  کافی  گندم  ذخایر  وین  هسته ای 
آن ها  مذاکره  شکل  نباشد  کشور 

به گونه ای دیگر خواهد شد.
جهان  غذای  تأمین  آن  بر  عالوه 
کرونا  نوظهور  ویروس  شیوع  با 
صادرات  تولید،  شده   سخت  بسیار 
تحت  کشاورزی  محصوالت  توزیع  و 
کشورها  از  خیلی  و  قرارگرفته  تأثیر 
و  غذا  تأمین  و  متوقف  را  صادرات 

ذخایر خود را در  اولویت قرار داده اند 
که مبادا شرایط سخت کرونا بیش از 
کند.  تنگ تر  تولید  بر  را  شرایط  این 
اخیراً  روسیه  جمهور  رییس  پوتین 
داد  دستور  کشاورزی خود  وزارت  به 
به  و  کنند  محدودتر  را  صادرات  که 
فکر ذخیره غذا باشند که در پی آن 
اساسی  محصوالت  صادرات  عوارض 

در این کشور دو برابر شد.
به  جهان  شرایط  سو  دیگر  در 
با  تولید  که  می رود  پیش  سمتی 
شرایط  و  آب وخاک  محدود  منابع 
پیش  به راحتی  نامناسب  اقلیمی 
خواربار  سازمان  به طوری که  نمی رود 
اعالم  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و 
کرد: طی 40 سال آینده تأمین امنیت 
منابع  استفاده  با  دیگر  جهان  غذایی 
نیست  امکان پذیر  آب وخاک  موجود 
کرد.  پیدا  را  جدیدی  راه های  باید  و 
سازمان ملل متحد تأکید می کند که 
تحقیقات  و  پژوهش ها  طریق  از  تنها 
می توان غذای مردم 4 دهه آینده را 
تأمین کرد وگرنه دل بستن به منابع 

موجود خطاست.
وزیر جهاد کشاورزی هم در برنامه 
تلویزیونی به مناسبت ایام عید گفت: 
و  روش ها  با  دیگر  کشاورزی  »بخش 
تأمین  غذا  نمی تواند  موجود  امکانات 
راه های  فکر  به  محققان  باید  و  کند 

در  غذا  تولید  نحوه  باشند  دیگری 
شاید  شد«  خواهد  متحول  آینده 
در  که  است  این  خاوازی  منظور 
روبه  جهان  جمعیت  که  شرایطی 
و  است  محدودتر  منابع  و  افزایش 
بالیای طبیعی ازجمله سیل و بیماری 
زیست محیطی  نامناسب  شرایط  و 
وجود  زمین  کره  شدن  گرم  ازجمله 
برای  را  دیگری  راه های  باید  دارد 

تأمین غذا جستجو کرد.
امروزه  کشاورزی  این ها  از  گذشته 
مطرح   Agriculture به عنوان  تنها 
 Agribusiness نیست. درواقع واژه
سوی  از  مناسبی  جایگزین 
اقتصاد  توصیف  برای  کارشناسان 
عالوه  یعنی  می شود.  بیان  کشاورزی 
بر تولید، بخش های تجارت و صنایع 
وابسته را هم شامل می شود. بسیاری 
و  صادرات  پیشین،  پسین،  صنایع 
دارد که  این بخش وجود  در  واردات 
است  کرده  مشغول  را  مجموعه ای 
مثاًل در ممنوعیت قطعه فروشی اخیر 
مرغ گفته شد که 25 هزار نفر شغل 
خود را از دست دادند. این گستردگی 
و  است  زیاد  هم  بخش ها  سایر  در 
صرفاً  نه  بخش  این  سیاست های 
معطوف بخش تولید بلکه تمام صنایع 
حیات  که  می شود  شامل  را  وابسته 
گره خورده  بخش  این  به  مماتشان  و 

پررنگی  بسیار  نقش  است.کشاورزی 
در  رقم  این  دارد.  کشور  اقتصاد  در 
این  و  است  بیشتر  دیگر  کشورها 
باید  آینده  جمهور  رییس  را  شکاف 
از  ارائه شده  آمارهای  مطابق  کند.  پر 
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار سهم اشتغال در بخش کشاورزی 
در سال قبل 17.7 درصد بود که این 
رقم در بسیاری کشورها بیش از 50 

درصد است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، در 
از  بیش  کشاورزی  بخش  هند  کشور 
43.86 درصد مردم را مشغول کرده و 
در اندونزی این رقم به 30.53 درصد 

و چین 26.77 درصد می رسد.
در  هم  آفریقایی  کشورهای  در 
بخش  در  مردم  رصد  د  کنیا 57.45 
 36.62 و  هستند  مشغول  کشاورزی 
درصد   24.87 و  نیجریه  در  درصد 
فعال  کشاورزی  بخش  در  مصر  در 

هستند.
دلیل  به  کشاورزی  بخش  بنابراین 
از  می تواند  دارد  که  قابلیت هایی 
خورشید،  خداوندی  نعمات  ترکیب 
که  کند  تولید  محصول  آب،  و  خاک 
باعث  مردم  غذای  تأمین  بر  عالوه 
برای کشور  ارزآوری  و  اشتغال  ایجاد 
است  واقعی  ارزش افزوده  این  شود.  
که از دل خاک بیرون آمده و می تواند 

اقتصاد کشور را متحول کند.
کشاورزی  بخش  اینکه  بعدی  نکته 
دارد  تحریم ها  از  را  تأثیر  کمترین 
در  می تواند  فوق العاده ای  نقش  و 
داشته  کشور  برای  تحریم  شرایط 
از  درشتی  رقم های  درحالی که  باشد 
پول های ما در کشورهایی مانند کره 
جنوبی، هند و عراق و غیره گیر کرده 
با  اساسی  محصوالت  واردات  برای  و 
خان های  از  یا  و  مواجهیم  مشکل 
متعددی باید عبور کنیم که هزینه زا 
گزینه  کشاورزی  بخش  تکیه بر  است 
مناسبی برای جایگزینی این وابستگی 

است.
باید  آینده  جمهور  رییس  بنابراین 
کشاورزی  بخش  اهمیت  و  ارزش  به 
و  واقف  فعلی  شرایط  در  به ویژه 
این  در  کاملی  و  جامع  برنامه های 
 4.5 تنها  نه  باشد.  داشته  زمینه 
که  مردمی  بلکه  بهره بردار  میلیون 
بخش  این  با  آن ها  غذای  و  زندگی 
برنامه  انتظار  در  است  ارتباط  در 

کاندیداها دراین باره هستند. 

مرغ  اتحادیه  هیئت مدیره  رییس 
طبق  گفت:  تهران  استان  تخم گذار 
روال همه ساله با کاهش تقاضا در ماه 

رمضان، قیمت افزایشی ندارد.
خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به 
جوان؛ ناصر نبی پور رییس هیئت مدیره 
تهران  استان  تخم گذار  مرغ  اتحادیه 
تخم مرغ  بازار  تحوالت  آخرین  درباره 
نرخ هر  اظهار کرد: هم اکنون متوسط 
کیلو تخم مرغ درب مرغداری 12 هزار 
تومان  هزار  شانه ای 24  معادل  تومان 

است که با نرخ مصوب 2 هزار تومان و 
با قیمت تمام شده 6 هزار تومان فاصله 
دارد.او افزود: طبق روال همه ساله قیمت 
تخم مرغ در ماه رمضان افزایشی ندارد 
که از طریق صادرات به دنبال کاهش 

زیان مرغدار هستیم.
راهکار  با  اینکه  به  اشاره  با  پور  نبی 
وجود  تخم مرغ  صادرات  امکان  فعلی 
برای  صادرکنندگان  کرد:  بیان  ندارد، 
صادرات تخم مرغ باید 2 میلیارد و 800 
میلیون تومان ضمانت بانکی بدهند که 

این  مرغداری  کمتر  فعلی  شرایط  در 
میزان پول بالاستفاده را دارد.این مقام 
مسئول ادامه داد: مسئوالن دولتی این 
صادرکنندگان  از  ضمانت نامه  میزان 
مواقعی  در  تا  می خواهند  تخم مرغ 
قیمت  با  است  ملتهب  داخل  بازار  که 
کمتری بتوانند از این میزان خریداری 
اتحادیه مرغ  کنند.رییس هیئت مدیره 
تخم گذار با انتقاد از عدم تخصیص نهاده 
در فروردین به مرغداران تخم گذار گفت: 
در حال حاضر مرغداران، نهاده مورد نیاز 

که  می کنند  خریداری  آزاد  بازار  از  را 
تمامی این عوامل در قیمت تمام شده 
دخیل است.نبی پور قیمت کنونی هر 
کیلو ذرت در بازار آزاد را 4 هزار تومان 
و کنجاله سویا را 8 هزار و 500 تا 10 

هزار تومان اعالم کرد.
او در پایان با اشاره به اینکه مشکلی 
در تولید تخم مرغ نداریم، تصریح کرد: 
با کاهش مصرف در فصل گرما روزانه 
باید  تا 250 تن تخم مرغ مازاد   200

صادر شود تا بازار به تعادل برسد.

بخش کشاورزی چگونه می تواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده تعیین کننده باشد

هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری چند؟

رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران؛

روابط  در  که  خاصی  پیچیدگی های  با  امروزه  بی تردید 
کشورهای  ازجمله  بسیاری  شکل گرفته  کشورها  سیاسی 

سلطه گر از هر ابزار و ترفندی به ویژه غذا برای فشار آوردن 
که  کشوری  مذاکره  میز  در  و  می برند  بهره  مقابل  برطرف 
امنیت غذایی ضعیف تری دارد دیوارش کوتاه تر و فشار طرف 
همین  در  اگر  بگیرید  نظر  در  می شود.   بیشتر  او  به  مقابل 
نباشد  کشور  در  کافی  گندم  ذخایر  وین  هسته ای  مذاکرات 

شکل مذاکره آن ها به گونه ای دیگر خواهد شد
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چوکت و همکاران در سال 2016 مقاله ای 
خوراک:  صنعت  "آنزیم های  عنوان  با  را 
و  بازبینی  که  آینده"  و  حال   ، گذشته 
این  در  موجود  معتبر  مقاالت  از  چکیده ای 
مجله    در  و  نگارش  بود  سال  آن  تا  زمینه 
جهانی Poultry Science چاپ و گزارش 
نامش  از  که  همان طور  مقاله  این  کردند. 
پیداست به بررسی علمی و کاربردی آنزیم در 
صنعت خوراک دام و طیور در سه بازه زمانی 
گذشته، حال و آینده می پردازد. لزوم بررسی 
علی الخصوص  اخیر  سال های  در  مقاله  این 
صنعت  در  آنزیم  صنعت  "آینده   بخش 
پیشرفت  باالی  به سرعت  توجه  با  خوراک" 
تکنولوژی و ورود علم به صنعت دامپروری در 
جهان، منجر به بازبینی و ترجمه  این بخش از 
مقاله برای شما عزیزان و متخصصان صنعت 
گردید. عالوه بر این در بخش پایانی، لینک 
دسترسی به مقاله  اصلی به طور کامل  برای 
شما عزیزان قرارداده شده است. امیدوارم این 
مطلب روزنه ای باشد برای مطالعات بیشتر و 
کمک به صنعت دامپروری کشور برای ورود 
صنایع  به  جدید  تکنولوژی های  و  روز  علم 
بزرگ تولیدی جهت بهبود راندمان های تولید 
مجموعه های  سودآوری  افزایش  درنهایت  و 

بزرگ و محترم این صنعت.

غیر ساکاریدهای  پلی  از   استفاده 
نشاسته ای )NSP( به عنوان منابع انرژی

مقادیر زیادی از محصوالت جانبی دانه ها، 
و   ، برنج  سبوس  و  گندم  سبوس  مانند 
خرما،  هسته  پودر  مانند  نامتعارف  ترکیبات 
برای  آفتابگردان  کنجاله  و  نارگیل  کنجاله 
استفاده در جیره های غذایی طیور در بسیاری 
اما   ، است  دسترس  در  جهان  مناطق  از 
شاخصه  شناخته شده  این مواد محتوای بسیار 
 )NSP( باالی پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای
عمدتاً نامحلول می باشد. به عنوان مثال بیشتر 
آنها  جانبی  محصوالت  و  غالت  دانه های 
و  ها  ارابینوزایالن  از  زیادی  مقادیر  حاوی 
سلولز به عنوان ترکیب عمده  پلی ساکاریدهای 

غیرنشاسته ای )NSP(  می باشند.
گروه  در  زیادی  ترکیبات  هرچند 
  )NSP( غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای 
ترکیبات  مهم ترین  از  که  می گیرند  قرار 
در    )NSP( غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای 
جیره های متداول طیور در کشور می توان به 

موارد زیر اشاره کرد :
ها  آرابینوزایالن  جو،  در  ها  بتاگلوگان 
سلولز  و  سویا  در  موجود  رافینوز  گندم،  در 
پلی ساکاریدهای  عمده  ترکیب  به عنوان 
دانه های  در  بیشتر    )NSP( غیرنشاسته ای 
غالت و محصوالت جانبی آنها یافت می شوند.

غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای  حاللیت 
تغذیه ای  ضد  اصلی  خصوصیت  ها   )NSP(
آن ها است. این ترکیبات در آب، محلول های 

این  که  می کنند  تولید  چسبناکی  بسیار 
تمام  تداخل  و  مواد هضمی  عبور  بر  ویژگی 
تأثیر  بر آن ها  آنزیم های مؤثر  با  مواد مغذی 
و  حاللیت  دلیل  همین  به  و  دارد  نامطلوبی 
جذب بیشتر مواد مغذی کاهش می یابد. در 
ماندگاری  زمان  افزایش  وجود  با  حالت  این 
دلیل  به  گوارش،  دستگاه  در  هضمی  مواد 
احتمال  )ویسکوزیته(  چسبندگی  افزایش 
و  می یابد  کاهش  سوبسترا  و  آنزیم  برخورد 
فراهم  ها  پاتوژن  رشد  برای  مناسبی  محیط 
تجزیه کننده  آنزیم های  می شود.امروزه 
در    )NSP( غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای 
دسترس هستند و به آسانی به خوراک اضافه 
می شوند و بسیاری از این مشکالت را برطرف 

می کنند.
ساختار هر دو پلیمر به خوبی مشخص شده 
است و فناوری آنزیم برای تجزیه کامل این 
الیه ها در دسترس است. سلولز یک زنجیره 
است  گلوکان   β  4-1 پیوندهای  از  مستقیم 
از  ترکیبی  به  گلوکز  به  کامل  تجزیه  برای  و 
سلولوبیوهیدروالز ، اندو گلوکاناز و β گلوکزیداز 
نیاز دارد. پیوندهای )β )4-1( ، )3-1گلوکان 
جو و جو دوسر را می توان به سرعت با ترکیب 
اندوگلوکاناز و βگلوکوزیداز به گلوکز تجزیه 
تقریباً  برنج  سبوس  به عنوان مثال   کرد. 
غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای   %25-20
است  سلولز  آن  از  نیمی  که  دارد    )NSP(
)Saundersو 1986(. کنجاله ی سویا و پودر 
یا  از مانان  باالیی  هسته  خرما حاوی مقادیر 
پلی ساکاریدهای  با سطح  است  گاالکتومانان 
غیرنشاسته ای )NSP(  حدوداً 70% می باشد. 
افزایش  زمینه  این  در  توجه  قابل  نکات  از 
استفاده از دانه ها به منظور تولید سوخت های 
زیستی است که به اصطالح تفاله های دانه را 
محصول  این  دقیق تر  به طور  می کند.  تولید 
 ،  )DDG( دانه  خشک  تفاله  به  جانبی، 
و   ، تقطیرشده  دانه های  خشک  باقی مانده 

 )DDGS( تفاله خشک دانه همراه با محلول
اضافه شده  شربت  با  دانه  خشک  تفاله  که 
خشک  تفاله  می شود.  طبقه بندی  می باشد، 
دانه )DDG( تقریباً 30% از دانه های خشک 
تشکیل  را  اتانول  تولید  برای  استفاده  مورد 
می دهد و حاوی 25-28% پروتئین ، %9-8 
این  بر  اعتقاد  و  است  خاکستر   %5  ، چربی 
پلی ساکاریدهای  آن  باقیمانده  که  است 
این مقدار  )NSP(  است. که  غیرنشاسته ای 
با 42/1% محتوای *NDF گزارش شده برای 
DDGS مطابقت دارد )Spiehs و همکاران 
، 2002(. میزان تولید DDG در جهان 60 
می شود.  زده  تخمین  تن  میلیون  ساالنه 
غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای  ماهیت 
)NSP(  مشخص نیست ، اما به نظر می رسد 
از سلولز و آرابینوزایالن تشکیل شده  عمدتاً 

است.
 )DDG( در حال حاضر از تفاله خشک دانه
عمدتاً در خوراک دام استفاده می شود اگرچه 
آن در جیره غذایی  از  از کشورها  بعضی  در 
خوک نیز استفاده می شود. پتانسیل استفاده 
آزادسازی  برای   DDGS بر  مؤثر  آنزیم ها  از 
تک  حیوانات  برای  متابولیسم  قابل  انرژی 
 ، بااین حال  است.  زیاد  بسیار  معده ای 
آنزیم های فعلی برای تخریب پلی ساکاریدهای 
غیرنشاسته ای )NSP(  به قندهای مونومری 
در مدت زمان انتقال غذا در بدن مرغ طراحی 
قابل  مقدار  به  دستیابی  برای  و  نشده اند 
توجهی از قندهای ساده ، فرآوری قبلی الزم 
و  بسیار تخصصی  آنزیم های  توسعه  با  است. 
همه  موردنظر،  مواد  فرآوری  دقیق  تنظیم 
  )NSP( غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای  این 
بلکه  بالقوه  انرژی  از  بزرگی  منبع  تنها  نه 
برای  خاص  عملکردهای  با  های  پربیوتیک 

طیور می باشد.

 استفاده از آنزیم های مهندسی شده با 
هدف اثرات ثانویه آنها

است  ممکن  خوراک  اجزای  هضم  قابلیت 
اثرات  با  نهایی  محصوالت  تولید  با  متناسب 
ایمنی  و سیستم  روده  فلور  میکرو  بر  خاص 
بدن تنظیم شود. آستین و همکاران )1999( 
گزارش داد که یک اندو 4-1- زایالناز کلون 
الیگوساکاریدها  از  دامنه  همان  تقریباً  شده 
را از گندم های مختلف تغذیه شده به مرغ ها 
که  است  معنی  بدان  این  می کند.  تولید 
بدن  در  الیگومرها  از  خاصی  دامنه   می توان 
پرنده، از طریق تغذیه  منبع پلی ساکاریدهای 

آنزیم  همراه  به    )NSP( غیرنشاسته ای 
اختصاصی آن دامنه، تولید کرد. برخی از این 
کربوهیدرات ها ممکن است به منظور تحریک 
استفاده  روده  در  مفید  فلورای  میکرو  رشد 
شوند. جمعیت روده یک اکوسیستم میکروبی 
بسیار تکامل یافته و پیچیده را در خود جای 
از  گسترده ای  شمار  شامل  که  است  داده 
 ، به عنوان مثال  است.  متنوع  جمعیت های 
از  کیلوگرم  در  گرم   600 تقریباً  میکروب ها 

وزن تر فضوالت طیور را تشکیل می دهند. 
ثابت  هدف  با  طیور  مناسب  تغذیه  در 
جیره  روده،  میکروبی  جمعیت  نگه داشتن 
ریزمواد  تأمین  اساس  بر  می بایست  غذایی 
جمعیت  برای  "صحیح"  های  )سوبسترا( 
میکروبی در نظر گرفته شود. تغییر در میزان 
هضم مواد مغذی در روده ممکن است تأثیر 
میکروارگانیسم های  نوع  و  تعداد  در  را  خود 
زایلو- تولید  کند.  آشکار  روده  در  موجود 
در  زایالنازها  از  استفاده  با  الیگوساکاریدها 
جیره های بر پایه گندم می تواند راه درستی 
میکروبی  جمعیت  ایجاد  تحریک  جهت 
رودهی سالم باشد. درواقع بر اساس مطالعات 
، سود مستقیم   )2016( تاکنون  انجام شده 
سالمت  برای  آنزیمی  مکمل های  از  حاصل 
راستا،  همین  در  است.  شده  اثبات  طیور 
sinlae and choct )2000(  نشان دادند 
بر  جیره های  از  که  گوشتی  جوجه های  که 
در   ، می کنند  تغذیه  زایالناز  با  گندم  پایه  
تعداد  شاهد  گروه  پرندگان  سایر  با  مقایسه 
دارند.  پرفرینژنز  کلستریدیوم  از  ناچیزی 
 Bedford توسط  دقیق تر  مطالعه  یک 
که  داد  نشان   )2001(  and Apajalahti
از جیره های  پرندگانی که  زایالناز در  مکمل 
قابل  به طور   ، می کنند  تغذیه  گندم  پایه  بر 
توجهی کلی فرم ، باکتری های اسیدالکتیک، 
انتروکوکی و تعداد کل باکتری ها را در روده 

کوچک کاهش می دهد. 

کربوهیدرات خاص  از  استفاده  دیگر  مثال 
کاهش  یا  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  برای 
بار میکروبی عوامل بیماری زا در روده است. 
مانو-الیگوساکاریدها  که  است  شده  گزارش 
طیور  ایمنی  سیستم  عملکرد  افزایش  باعث 
تولید   .)Spring et al.، 2000( می شوند 
نارگیل  کنجاله  از  خاص  منو-الیگومرهای 
گوارش  دستگاه  در  خرما  هسته  پودر  و 

امکان پذیر است.

رفع اثر منفی مواد ضد مغذی در خوراک
غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای  بر  عالوه 
)NSP( ، بسیاری از ترکیبات خوراک حاوی 
تعدادی از عوامل ضد مغذی هستند که شامل 
گوارشی  مختلف  آنزیم های  مهارکننده های 
مهارکننده های   ، پروتئاز  )مهارکننده های 
و  )لیگنین  ها  فنولیک  پلی   ، تریپسین( 
ها  ساپونین   ، آلکالوئیدها   ، ها  لکتین   ، تانن( 
 ، به عنوان مثال  است.  گلوکوزینوالت  و 
از  استفاده  با  کلزا  در  گلوکوزینوالت  تجزیه 
تیوگلوکوزیداز آزمایش شده است )الرنس و 
همکاران ، 1995(. هوو و همکاران )1993( 
نشان دادند که مهارکننده های تریپسین در 
سویا طی 80 دقیقه در شرایط آزمایشگاهي 

توسط پروتئاز به طور کامل غیرفعال شدند. 
جالب  زمینه های  از  دیگر  یکی 
از  خاصی  سویه های  از  استفاده   ، توسعه 
باالیی  سطوح  که  است  میکروارگانیسم ها 
خوراک  افزودنی  مواد  به عنوان  را  آنزیم ها  از 
 )1995( همکاران  و  کوپر  می کنند.  تولید 
چنین رویکردی را برای تخریب فلورواستات 
که ماده  ضد مغذی موجود در گونه های مرتع 
می باشد و یک مشکل قابل توجه در آفریقا، 
اعمال   ، است  استرالیا  و  مرکزی  آمریکای 
کاماًل  آزمایشگاهی  شرایط  یک  تحت  کرد. 
کنترل شده ، آن ها از یک نوع باکتری شکمبه 
استفاده   Butyrivbrio fibrisolvens
کردند که با مهندسی ژنتیکی به منظور تولید 
تولید شده  فلوراستات  تخریب  برای  آنزیمی 

بود. این روش بسیار مؤثر بود. 
از  بسیاری  حل  برای  مشابهی  مسیرهای 
مشکالت عملی در دسترس است ، بااین حال ، بحث 
و عدم تمایل عمومی به استفاده از سویه های 
GMO برای چنین اهدافی ، توسعه سریع در 
این زمینه از کاربرد آنزیم را متوقف کرده است.

Reference:
https://www.researchgate.net/
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نگاهی به آینده آنزیم در صنعت خوراک دام و طیور
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مقدمه
منابــع  مهمتریــن  جملــه  از  غــالت 
جیره هــای  در  انــرژی  کننــده  تامیــن 
ــا ایــن وجــود، ایــن مــواد  طیــور هســتند. ب
ــی  ــر پل ــه ای نظی ــل ضدتغذی ــی از عوام غن
ــا  ــته ای )NSP( ب ــاکاریدهای غیرنشاس س
ــتند  ــد هس ــا 9/8 درص ــتره ای از 8/3 ت گس
)Slominski et al., 2000(. زنجیره هــای 
آرابینوزایــالن اصلــی تریــن NSP هــای 
تشــکیل  را  ذرت  و  گنــدم  در  موجــود 
می دهنــد و مقــدار آنهــا در ایــن اقــالم 
ــا 7/3 و 4/7 درصــد  ــه ترتیــب ت خوراکــی ب
Bach Knud-( می رســد  مــاده خشــک 

اســت  در طیــور، مدت هــا   .)sen, 2014
NSP کــه کربوهیدرازهــای تجزیــه کننــده
هــا، بــه ویــژه زایالنازهــا، در جیره هــای بــر 
پایــه گنــدم مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد 

 .)Bedford and Classen, 1992(
در واقــع، اندوزایالنازهــا بــا هیدرولیــز 
تجزیــه  بــه  زایــالن  اصلــی  زنجیــره 
ــا،  ــد. ام ــک می کنن ــا کم ــالن ه آرابینوزای
ــژه  ــه وی ــوز، ب ــدد آرابین ــاخه های متع زیرش
در ذرت و فــراورده هــای فرعــی آن، کارایــی 
 Bach( می دهنــد  کاهــش  را  زایالنازهــا 
آرابینوفورانوزیــداز   .)Knudsen, 2014
از  را  آرابینــوز  شــاخه های  می توانــد 

زنجیــره ی اصلــی زایلــوز جــدا کــرده و 
فراهــم  را  اندوزایالنــاز  فعالیــت  امــکان 
Dela Mare et al., 2013; Co�(  کنــد
در   .)zannet et al. 2016 in press
آنزیــم  یــک  فعالیــت  تقویــت  نتیجــه، 
ــد  ــی کارآم ــد روش ــکن می توان ــاخه ش ش
ــی  ــک مولت ــی ی ــر کل ــش تاثی ــرای افزای  ب

آنزیم باشد. 
ــه  ــالن ب ــاخه های آرابینوزای ــز ش هیدرولی
ــر  ــازی مقادی ــبب آزاد س ــود س ــودی خ خ
ــی  ــی دسترس ــود، ول ــرژی نمی ش ــاالی ان ب
افزایــش می دهــد  را  بــه مــواد مغــذی 
کــه تــا حــد زیــادی می توانــد بهبــود 
قابلیــت هضــم و کاهــش اثــرات منفــی
 Slominski( .ــد ــح ده ــا را توضی NSP ه
et al., 2000; Wiseman, 2000; Mc-

Cracken et al., 2002(. هــدف از انجــام 
ــک  ــر ی ــزان تاثی ــن می ــی، تعیی ــن بررس ای
آنزیــم افزودنــی بــه خــوراک )مجموعــه 
از  غنــی  کربوهیدرازهــا(،  از  چندگانــه ای 
روی  بــر  آرابینوفورانوزیــداز،  و  زایالنــاز 
خــوراک  مغــذی  مــواد  هضــم  قابلیــت 
و  پروتئیــن  فیبرهــا،  نشاســته،  )نظیــر 
و  انــرژی  مختلــف  بــا ســطوح  چربــی( 
گوشــتی  جوجه هــای  در   آرابینوزایــالن، 

تجاری می باشد.

مواد و روش ها
آزمایــش در مرکــز تخصصــی و تحقیقاتــی 
تغذیــه ادیســئو در کشــور فرانســه انجام شــد.

طرح آزمایشی
پیــش از انجــام آزمایــش، 150 قطعــه 
Ross PM3, Avia�( ــر ــتی ن ــه گوش  جوج
gen group, UK( بــا جیره هــای برپایــه 
ــن  ــدند. ای ــه ش ــویا تغذی ــدم و س ذرت، گن
جیــره هــا از ســن 0 تــا 5 روزگــی بــه 
از  و  میلی متــر(   1/5( کرامبــل  شــکل 
ــت  ــکل پل ــه ش ــی ب ــا 12 روزگ ــن 6 ت س
پرنــدگان  اختیــار  در  میلی متــر(   2/5(
در  بــا  و   12 روز  از  پــس  گرفــت.  قــرار 
نظرگرفتــن یــک دوره 4 ســاعته گرســنگی، 
وزن  اســاس  بــر  گوشــتی  جوجــه   120
انتخــاب شــده و بــر اســاس بلوک هــای 
ــای  ــده در قفس ه ــه ش ــی در نظرگرفت وزن
ــی  ــوک وزن ــدند )15 بل ــع ش ــرادی توزی انف
کــه هریــک از آن هــا 8 قفــس را در بــر 
ــاق محــل  ــت(. شــرایط محیطــی ات می گرف
قــرار گیــری قفس هــا کامــال کنتــرل شــده 
و  ســانتی گراد  درجــه   26 )دمــای  بــود 
ــا  ــاد قفس ه ــور(. ابع ــاعت ن ــه 14 س روزان
میلی متــر   500 عــرض،  میلی متــر   250
ــه  ــود ک ــاع ب ــر ارتف ــول و 500 میلی مت ط

بــرای انجــام آزمایش هــا قابلیــت هضــم 
ــه شــکل  کامــال مناســب اســت. آزمایــش ب
یــک طــرح فاکتوریــل 2 × 2 × 2 انجــام 
گرفــت کــه در آن 2 نــوع جیــره و 2 ســطح 
ــم  ــی آنزی ــدون مولت ــا و ب ــواد مغــذی ب از م
در قالــب یــک طــرح کامــال تصادفــی بــا 15 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــار م ــر تیم ــرار در ه تک
وزن  بــا  گوشــتی  جوجه هــای  گرفتنــد. 
294±38 گــرم انتخــاب شــدند و میانگیــن 
ــود  ــان تیمارهــا یکســان ب  وزن اولیــه در می
دو  بــه  آزمایشــی  دوره ی   .)P < 0.10(
بخــش تقســیم شــد: یــک دوره انطبــاق 
7 روزه بــه جیره هــای آزمایشــی و یــک 
فضــوالت.  کل  جمــع آوری  روزه   3 دوره 
جوجه هــای  آزمایــش،  دوره  طــول  در 
ــق  ــه آب )از طری ــی آزاد ب ــتی دسترس گوش
ــتند.  ــوراک داش ــل( و خ ــای نیپ آبخوری ه
ــا در  ــوراک آن ه ــتی و خ ــای گوش جوجه ه
ابتــدا و انتهــای هــر یــک از بخش هــای 
آزمایــش توزیــن شــدند )پــس از یــک دوره 
16 ســاعته گرســنگی(. در طــول دوره جمــع 
مصــرف  خوراک هــای  فضــوالت،  آوری 
نشــده و ریختــه شــده اطــراف دانخوری هــا 
از نظــر مقــدار مــاده خشــک مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتنــد. فضــوالت بــه صــورت روزانــه 
ــر  ــه در زی ــرار گرفت ــزی ق ــینی های فل از س
قفس هــا جمــع آوری  و مخلــوط شــده و در 
ــداری شــدند.  ــانتی گراد نگه ــای 18- س دم

نمونه هــا،  جمــع آوری  دوره  پایــان   در 
ــه صــورت  ــه هــای فضــوالت توزیــن، ب نمون
 )freeze-dried( شــدند  فریــز  خشــک 
شــد.  اندازه گیــری  آنهــا  وزن  مجــددا  و 
ــده  ــز ش ــک فری ــوالت خش ــای فض نمونه ه
بازیابــی 24 ســاعته  یــک دوره  از  پــس 
ــه  ــی ب ــدند. دوره بازیاب ــیاب ش ــا آب، آس ب
منظــور ایجــاد تعــادل بیــن درصــد رطوبــت 
ــا در  ــاق محــل انجــام آنالیزه فضــوالت و ات
ــرداری  ــل از نمونه ب ــد. قب ــه ش ــر گرفت نظ
فضــوالت  هــای  نمونــه  آنالیــز،  جهــت 

ــدند. ــن ش ــال همگ ــده کام ــیاب ش آس

جیره های آزمایشی
صورتــی  بــه  آزمایشــی  جیره هــای 
مــواد  احتیاجــات  کــه  شــدند  تنظیــم 
ــط  ــه توس ــتی ک ــای گوش ــذی جوجه ه مغ
ــت  ــده اس ــه ش ــویه ارائ ــدگان س تولیدکنن
ــه  ــر پای ــره ب ــوع جی ــد. دو ن ــن کنن را تامی
ــه ســویا تنظیــم شــد: یــک  گنــدم و کنجال
جیــره اســتاندارد بــا گنــدم بــه عنــوان غلــه 
و کنجالــه ســویا بــه عنــوان منبــع پروتئیــن 
ــاودار،  ــاوی چ ــی ح ــره ی ترکیب ــک جی و ی
جــو، کنجالــه آفتابگــردان و کنجالــه منداب. 
بــرای دســتیابی بــه دو ســطح انــرژی جیــره 
ــف روغــن  ــاال(، از ســطوح مختل )پاییــن و ب
ــای  ــب جیره ه ــد. ترکی ــتفاده ش ــویا اس س
ــذی محاســبه  ــواد مغ ــدار م آزمایشــی و مق

 نسل آینده کربوهیدرازهای چندگانه تجزیه کننده 
پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای غنی از زایالناز و آرابینوفورانوزیداز 

برای افزایش قابلیت هضم خوراک جوجه های گوشتی 
پیر کوزانت،  )ادیسئو، آنتونی، فرانسه(  روبرتو مونتانهینی نتو،  )ادیسئو، آنتونی، فرانسه( پیر-آندره جرارت  )ادیسئو، آنتونی، فرانسه(

مایکل کید )مرکز تحقیقات علوم طیور، دانشگاه آرکانزاس، فایتویل، آمریکا(
مترجم: نیما برادران )دانشجوی دکترای تغذیه طیور(
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چکیده
ــاز و  ــی از زایالن ــدراز غن ــه کربوهی ــب چندگان ــک ترکی ــر ی ــی تاثی ــور ارزیاب ــه منظ ــر ب ــی حاض بررس
آرابینوفورانوزیــداز بــر قابلیــت کلــی هضــم خــوراک در جوجــه هــای گوشــتی انجــام شــد. میــزان اســتفاده از 
انــرژی و قابلیــت هضــم مــاده خشــک، مــاده آلــی، پروتئیــن، نشاســته، چربــی و فیبرهــای محلــول و نامحلــول 
ــن ٢۱  ــتی )در س ــه گوش ــش روی ۱٢۰ جوج ــت. آزمای ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــادل جرم ــق روش تع از طری
ــی تاثیــر مقــدار آرابینوزایــالن و غلظــت مــواد مغــذی جیــره غذایــی  ــه منظــور ارزیاب روزگــی( انجــام شــد. ب
ــا و بــدون اســتفاده از آنزیــم مولتــی کربوهیــدراز )Rovabio Advance(، جوجــه هــای گوشــتی در قالــب ۸  ب
تیمــار مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. بــا اســتفاده از مــواد اولیــه مختلــف )گنــدم، چــاودار، جــو و دانــه گنــدم 
حاصــل از تقطیــر(، ســطوح مختلفــی از آرابینوزایــالن در تیمارهــای آزمایشــی بــه دســت آمــد. میــزان انــرژی 
ــذی و  ــواد مغ ــطح م ــه س ــان داد ک ــا نش ــد. ارزیابی ه ــم گردی ــن تنظی ــزودن روغ ــا اف ــی ب ــای آزمایش جیره ه
مقــدار آرابینوزایــالن جیــره غذایــی تاثیــر معنــاداری روی اکثــر شــاخص های قابلیــت هضــم دارد. انــرژی قابــل 
ــری/ ــت )٢۶۵ کیلوکال ــش یاف ــی افزای ــل توجه ــور قاب ــه ط ــم ب ــزودن آنزی ــا اف ــری )AME( ب ــم ظاه متابولیس

کیلوگــرم(. همچنیــن افــزودن آنزیــم ســبب بهبــود قابــل توجهــی در قابلیــت هضــم همــه مــواد مغــذی ارزیابــی 
شــده گردیــد، بــه طــوری کــه متوســط قابلیــت هضــم مــاده خشــک، مــاده آلــی، پروتئیــن، نشاســته، چربــی، 
ــد  ــب ۳، ۳/۳،٢/۳، ۳، ۶/٢، ٢/۹، ۵/۸ و۳/۸ درص ــه ترتی ــرژی ب ــتفاده از ان ــول و اس ــول و محل ــای نامحل فیبره
افزایــش یافــت. اثــرات متقابــل آنزیــم و ترکیــب جیــره نیــز روی قابلیــت هضــم مــاده خشــک، چربــی، پروتئیــن 
ــا مقــدار آرابینوزایــالن موجــود  ــود. قابلیــت هضــم مــواد مغــذی و AME جیــره غذایــی ب ــرژی معنــادار ب و ان
ــا ایــن وجــود، افــزودن آنزیــم ســبب کاهــش ایــن اثــرات  در جیــره همبســتگی منفــی داشــت )P < 0.001(. ب
ــق  ــزی از طری ــت آمی ــور موفقی ــه ط ــم ب ــدون آنزی ــا و ب ــای ب ــدار AME جیره ه ــد )P < 0.001(. مق ــی ش منف
R2=0.87; RSD=78 Kcal/( ــدون آنزیــم تخمیــن زده شــد ــا و ب ــل هضــم جیره هــای ب مقــدار مــواد مغــذی قاب

ــای  ــدم و جیره ه ــه گن ــر پای ــای ب ــالن در جیره ه ــور آرابینوزای ــه حض ــد ک ــی کن ــد م ــی تایی ــن بررس kg(. ای
ــه گنــدم و ســایر غــالت و فراورده هــای فرعــی غــالت ســبب کاهــش قابلیــت هضــم مــواد مغــذی در  ــر پای ب
جوجــه هــای گوشــتی می شــود. عــالوه بــر ایــن، افــزودن آنزیــم غنــی از زایالنــاز و آرابینوفورانوزیــداز بــه جیــره 
غذایــی تاثیــرات منفــی فیبــر را کاهــش داده و قابلیــت هضــم کل مــواد مغــذی موجــود در جیــره جوجه هــای 

ــد. ــود می بخش ــتی را بهب گوش
واژه های کلیدی: جوجه های گوشتی، زایالناز، آرابینوفورانوزیداز، قابلیت هضم، مواد مغذی

جدول ۱- ترکیب و آنالیز محاسباتی جیره های آزمایشی
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ــا در جــدول 1 نشــان داده شــده  شــده آنه
ــوراک،  ــازی خ ــاده س ــش از آم ــت. پی اس
همــه مــواد خــام بــرای اطمینــان از توزیــع 
همگــن ذرات درخــوراک بــا اســتفاده از 
ــک  ــک آســیاب چکشــی آرد شــده و از ی ی
ــدند. ــور داده ش ــری عب ــک 2/5 میلی مت ال

مجموعه چندگانه کربوهیدرازها
ــده  ــل آین ــدراز نس ــی کربوهی ــک مولت ی
بــه شــکل مایــع )حــاوی آنزیم هــای تولیــد 
تاالرومایســس  تخمیــر  به وســیله  شــده 
ــرار گرفــت  ــی ق ــورد ارزیاب ورســاتیلیس(، م
 Rovabio® Advance, Adisseo(
 .)France S.A.S., Antony, France
ســویه تولیدکننــده ایــن ترکیــب چندگانــه 
ــی  ــتفاده از روش کلون ــا اس ــدراز ب کربوهی
 )self-cloning( ــویه ای ــازی درون س س
اســت  شــده  اصــالح  ژنتیکــی  نظــر  از 
ــاز )14  ــده، زایالن ــد ش ــول تولی ــا محص ت
ــد(  ــداز )65 درص ــد( و آرابینوفورانوزی درص
ــتری  ــی بیش ــد و کارای ــد کن ــتری تولی بیش
بــا  آرابینوزایالن هــای  شکســتن  بــرای 
 Lafond( ــد ــته باش ــاد داش ــاخه های زی ش
 .)et al., 2011; De la Mare et al., 2013
ــرای  ــدراز ب ــه کربوهی ــب چندگان ــن ترکی ای
ویســکوز  واحــد  حداقــل 1250   تامیــن 
اندو-بتا-1و4-زایالنــاز   )visco-units(
آلفــا-ال- ویســکوز  واحــد   9250 و 
آرابینوفورانوزیــداز و 860 واحــد ویســکوز 
اندو-1و3)4(-بتا-گلوکانــاز بــه خــوراک پلت 
ــکوز  ــد ویس ــک واح ــد. ی ــپری ش ــده اس ش
ــدو- ــا ان ــاز ی ــت اندو-1و4-بتا-زایالن فعالی
1و3)4(-بتا-گلوکانــاز، مقــداری از آنزیــم 
ــترا  ــخصی از سوبس ــدار مش ــه مق ــت ک اس
)بــه ترتیــب آرابینوزایــالن موجــود در گندم 
و بتا-گلــوکان موجــود در جــو( را هیدرولیــز 
می کنــد؛ یــک واحــد ویســکوز، ویســکوزیته 
هــر  در  و  می دهــد  کاهــش  را  محلــول 
دقیقــه، میــزان ســیالیت نســبی محلــول را 
ــیدیته 5/5 و  ــگاهی )اس ــرایط آزمایش در ش
ــدار  ــه مق ــای 30 درجــه ســانتی گراد( ب دم
ــر  ــورد نظــر در هــر میلی لیت ــک واحــد م ی
ــک  ــد. ی ــر می ده ــرم( تغیی ــر گ ــا در ه )ی
ــدار  ــه مق ــز ب ــداز نی ــد آرابینوفورانوزی واح
ــه در شــرایط  ــی شــود ک ــه م آنزیمــی گفت
و دمــای 50  )اســیدیته 4  آزمایشــگاهی 
ــالن  ــز زای ــا هیدرولی ــانتی گراد( ب درجــه س
هــر  در  را  آرابینــوز  نانومــول   1 گنــدم، 
آرابینــوز  مقــدار  می کنــد.  آزاد  دقیقــه 
ــی  ــض آنیون ــی تعوی ــا روش کروماتوگراف ب
ــر  ــخیص تغیی ــاال دارای تش ــرد ب ــا عملک ب
 )Amperometric detection( آمپــر 
بــا  آن  ارزیابــی  می شــود.  اندازه گیــری 
اســتفاده از روش توصیــف شــده توســط 
ســاکاموتو و همــکاران )2011( انجــام شــد.

آنالیــز مــواد اولیــه، خــوراک و 
فضــوالت

جیره هــای  فرموالســیون  از  پیــش 
ــر  ــان از حداکث ــت اطمین ــی و جه آزمایش
دقــت در تنظیــم میــزان مــواد مغــذی 
اســتفاده  بــا  خــوراک  اقــالم  جیره هــا، 
 NIRS )near-infrared روش  از 
تجزیــه  همچنیــن  و   )spectroscopy
تقریبــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. 
 NIRs )Foss NIR دســتگاه اســپکترومتر
 Systems 5000, Foss Electric, York,
از معــادالت پیــش  بــا اســتفاده   ).U.K
بینــی AME و اســیدهای آمینــه قابــل 

هضــم، کالیبــره شــده بــود. 
مقــدار مــاده خشــک و انــرژی خــام 
بــا  فضــوالت  و  آزمایشــی  جیره هــای 

اســتفاده از یــک روش اســتاندارد شــده 
 .)AOAC, 1990( شــد  اندازه گیــری 
پروتئیــن  خاکســتر،  رطوبــت،  مقادیــر 
 NF( فیبــر خــام ،)NF V18�100( خــام
NF V18-( خــام  چربــی  و   )V03�040

ــد.  ــز ش ــا آنالی ــک از نمونه ه ــر ی 117( ه
ــب  ــک بم ــتفاده از ی ــا اس ــام ب ــرژی خ ان
 IKA.( کالــری متــر اندازه گیــری شــد
Staufen. Germany(. فیبــر نامحلــول 
ــا توجــه  ــه ترتیــب ب و فیبــر محلــول نیــز ب
بــه روش هــای اســتاندارد 993-19 و 991-
ــن  ــط AOAC تعیی ــده توس ــه ش 42 ارائ
شــدند. NSPهــا، آرابینــوز و زایلــوز بــا 
ــای  ــده قنده ــح ش ــتفاده از روش تصحی اس
بــا وزن مولکولــی پاییــن کــه به وســیله بــاخ 
نادســن و لــی )1991( تشــریح شــده اســت، 
ــز  اندازه گیــری شــدند. کلســیم و فســفر نی
بــا اســتفاده از روش طیــف ســنجی پالســما 
 Method( شــدند  اندازه گیــری  همــراه 

.)985.01; AOAC, 2007

محاسبات
از  ظاهــری  متابولیســم  قابــل  انــرژی 
طریــق تفاضــل میــان انــرژی خــام مصرفــی 
ــن  ــد. ای ــبه گردی ــوالت محاس ــرژی فض و ان
مقادیــر انــرژی بــرای تعــادل صفــر نیتــروژن 
ــز از  ــروژن نی ــای نیت ــدند. ابق ــبه ش محاس
ــوراک و  ــروژن خ ــری نیت ــق اندازه گی طری
فضــوالت بــه دســت آمــد. تعــادل نیتــروژن 
نیتــروژن  کل  میــان  تفاضــل  طریــق  از 
مصرفــی و کل نیتــروژن دفــع شــده در 
یــک دوره مشــخص محاســبه گردیــد. بــرای 
ــروژن  ــده، نیت ــع ش ــروژن دف ــح نیت تصحی
موجــود در اســید اوریــک بــه عنــوان شــکل 
اصلــی نیتــروژن دفعــی در نظــر گرفتــه شــد 
و مقــدار انــرژی آن 8/7 کیلوکالــری در هــر 
کیلوگــرم انــرژی خــام در نظــر گرفتــه شــد. 
ــم  ــل متابولیس ــرژی قاب ــر ان ــپس مقادی س
ظاهــری اســتاندارد شــده بــر اســاس تعــادل 
نیتــروژن صفــر بــا اســتفاده از معادلــه زیــر 

محاســبه شــدند:

ــه، Qing، خــوراک مصرفــی  در ایــن معادل
ــش؛  ــک( در دوره آزمای ــاده خش ــرم از م )گ
آوری  جمــع  فضــوالت  مقــدار   ،Qexc

ــان  ــک( در هم ــاده خش ــرم از م ــده )گ ش
نیتــروژن  Nfeed، مقــدار  دوره آزمایشــی؛ 
ــرم  ــده )گ ــرف ش ــوراک مص ــود در خ موج
 ،Nexc و  خشــک(؛  مــاده  کیلوگــرم  بــر 
ــع آوری  ــوالت جم ــروژن در فض ــدار نیت مق
ــک(  ــاده خش ــرم م ــرم در کیلوگ ــده )گ ش

باشــند. می 
ــم  ــل متابولیس ــرژی قاب ــان ان ــبت می نس
ــرژی خــام )یعنــی اســتفاده از  ظاهــری و ان
انــرژی( در هــر یــک از اندازه گیری هــا، 
AME و AMEn محاســبه شــد. قابلیــت 
هضــم هــر یــک از مــواد مغــذی و همچنیــن 
ــا در نظــر گرفتــن نســبت  ــاده خشــک، ب م
مصــرف شــده بــه دفــع شــده در دوره 
ــرای  ــر ب ــول زی ــد. فرم ــرآورد ش ــادل، ب تع
 "z" محاســبه قابلیــت هضــم مــاده مغــذی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــوان نمون ــه عن ب

ــت: گرف

ــی  ــه، Qing خــوراک مصرف ــن معادل در ای
در طــول دوره آزمایــش )گــرم از مــاده 

خشــک(؛ Qexc مقــدار فضــوالت جمــع 
آوری شــده )گــرم از مــاده خشــک( در 
ــدار  ــش؛ Zfeed مق ــان دوره آزمای ــول هم ط
مــاده مغــذی مصــرف شــده )گــرم بــر 
کیلوگــرم مــاده خشــک(؛ و Zexc مقــدار 
ــع  ــوالت جم ــود در فض ــذی موج ــاده مغ م
آوری شــده )گــرم بــر کیلوگــرم مــاده 

می باشــند. خشــک( 

تحلیل آماری
بــه  توجــه  بــا   )n=120( داده هــا 
ــتاندارد  ــره )اس ــب جی ــی ترکی ــرات اصل اث
ســطح   ،)DC n=2؛  ترکیــب؛  برابــر  در 
پاییــن؛  برابــر  در  )بــاال  جیــره  انــرژی 
n=2؛ ND(، افــزودن مولتــی آنزیــم )بــا 
آنزیــم در برابــر بــدون آنزیــم؛ n=2(، و 
واریانــس  تحلیــل  مــورد  بلوک هــا  وزن 
در   .)n=8( گرفتنــد  قــرار   )ANOVA(
تعامــالت  تمامــی  رگرســیون،  تحلیــل 
فاکتوریــل بیــن افــزودن آنزیــم، ســطح 
ــتفاده  ــا اس ــز ب ــره نی ــب جی ــرژی و ترکی ان
خطــی  عمومــی  مدل هــای  راهــکار  از 
ــه  ــر گرفت ــزار SAS در نظ ــرم اف GLM ن
 .)SAS Institute Inc., 1996( شــدند 
 تنهــا در زمانــی کــه آزمــون F معنــادار بــود 
اســتفاده  بــا  میانگین هــا   ،)P ≤ 0.05(
معنــادار  اختــالف  کمتریــن  آزمــون  از 
محافظــت شــده فیشــر مــورد مقایســه قــرار 
همبســتگی های   .)P ≤ 0.05( گرفتنــد 
ــره،  ــذی جی ــواد مغ ــان ســطح م خطــی می

ــتفاده از  ــا اس ــم و AMEn ب ــت هض قابلی
رویه هــای CORR و REG نــرم افــزار 
گرفتنــد.  قــرار  ارزیابــی  مــورد   SAS
ایــن  کــه  رگرســیون خطــی  معــادالت 
شــاخص ها توســط آنهــا مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتنــد بــه همــراه مــواد مغــذی 
ــادار  ــادالت معن ــدند. مع ــه ش ــا ارائ جیره ه
دارای کمتریــن انحــراف معیــار باقــی مانــده 

ــدند. ــه ش ــز ارائ )RSD( نی

نتایج
اضافــه  آنزیم هــای  فعالیــت  مقــدار 
آزمایشــی  جیره هــای  همــه  بــه  شــده 
انــدو- ویســکوز  واحــد  از 1250  باالتــر 
ــی  ــه حضــور مولت ــود ک ــاز ب بتا-1و4-زایالن
ــد  ــی را تایی ــای آزمایش ــه جیره ه ــم ب آنزی
می کنــد. ترکیــب NSP و آرابینوزایــالن 
در  آزمایشــی  جیره هــای  در  موجــود 
جــدول 2 ارائــه شــد ه اند. بــه صــورت 
ــاوی 25  ــی ح ــای ترکیب ــن، جیره ه میانگی
ــالن  ــد آرابینوزای ــد NSP و 16 درص درص
جیره هــای  بــا  مقایســه  در  بیشــتری 
ــن وجــود، نســبت  ــا ای ــد. ب اســتاندارد بودن
آرابینوزایــالن بــرای هــر چهــار جیــره، 
ــن 0/71 و 0/75(.  ــود )بی ــان ب ــال یکس کام
ــوراک،  ــب خ ــن ترکی ــر گرفت ــدون در نظ ب
ــالن  ــا را آرابینوزای ــد کل NSPه 35 درص
ــالن  ــده ی آرابینوزای ــی داد. عم ــکیل م تش
موجــود نیــز از نــوع نامحلــول بــود )75 تــا 

80 درصــد(.

ــم  ــی آنزی ــره و مولت ــب جی ــر ترکی تاثی
ــواد  ــم م ــت هض ــد، قابلی ــرد رش روی عملک
مغــذی و اســتفاده از انــرژی در جــداول 3 و 
ــش،  ــه شــده اســت. درکل دوره آزمای 4 ارائ
مصــرف  نظــر  از  معنــاداری  اختالفــات 
ــل  ــب تبدی ــش وزن و ضری ــوراک، افزای خ
ــد  ــاهده ش ــا مش ــان تیماره ــوراک در می خ
ــطح  ــا س ــی ب ــوراک مصرف )P < 0.05(. خ
مــواد مغــذی جیــره همبســتگی منفــی 
داشــت )P < 0.001( ولــی تاثیــری بــر وزن 
ــل،  ــت. در مقاب ــای دوره نداش ــدن در انته ب
ــتفاده در خــوراک تاثیــر  مــواد مــورد اس
قابــل توجهــی بــر میــزان خــوراک مصرفــی 
پرنــدگان  )P = 0.708(، ولــی  نداشــتند 
تغذیــه شــده بــا جیره هــای اســتاندارد، 44 
ــروه  ــا گ ــه ب ــتری در مقایس ــرم وزن بیش گ
ــتند  ــی داش ــره ترکیب ــده جی ــرف کنن  مص
ســطح  نتیجــه،  در   .)P < 0.0001(
مــواد  نــوع  و  جیــره  مغــذی  مــواد 
خوراکــی اســتفاده شــده در جیــره، بــر 
 ضریــب تبدیــل خــوراک تاثیــر داشــت 
آنزیــم،  افــزودن   .)P < 0.001(
داد  کاهــش  را  کل  مصرفــی   خــوراک 
) 30g; P < 0.0001�( و ضریــب تبدیــل غذایی 

. )�0.06g; P < 0.0001 ( را بهبود بخشــید
ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــم ب ــزودن آنزی اف
ــورد  ــذی م ــواد مغ ــه م ــم هم ــت هض قابلی
 بررســی در ایــن آزمایــش را بهبــود داد 
ــد  ــود 3/9 درص ــن بهب )P < 0.01(. میانگی
واحــد بــرای همــه مــواد مغــذی بــود. 

جدول ۳- تاثیر ترکیب جیره، سطح انرژی جیره، و افزودن ترکیب چندگانه )کمپلکس مولتی( کربوهیدراز )MCC( روی عملکرد 
رشد )۱٢ تا ٢٢ روزگی(، قابلیت هضم مواد مغذی و استفاده از انرژی در جوجه های گوشتی از سن ۱۹ تا ٢٢ روزگی.

جدول ٢- مقدار پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای )NSP( جیره های آزمایشی: آرابینوزایالن )AX(، آرابینوز )A(، و زایلوز 
)X( در جیره های آزمایشی )گرم در کیلوگرم(.
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ــاده  ــک، م ــاده خش ــرای م ــود ب ــزان بهب می
آلــی، پروتئیــن خــام، نشاســته، چربــی 
خــام، فیبــر نامحلــول، فیبــر محلــول و 
 ،3/2  ،3/3  ،3 ترتیــب  بــه  خــام  انــرژی 

بــود.  درصــد   3/8 و   5/8  ،2/9  ،6/2،2
ــر  ــه حاض ــب، در مطالع ــن ترتی ــه همی ب
ــفر  ــم فس ــت هض ــه قابلی ــد ک ــاهده ش مش
یافــت  بهبــود  درصــد   4 مقــدار   بــه 
)P = 0.009(. ترکیــب جیــره نیــز تاثیــر 
ــه  ــم هم ــت هض ــی روی قابلی ــل توجه قاب
ــت.  ــته داش ــز نشاس ــه ج ــذی ب ــواد مغ م
تغییــر  ســبب  جیــره  انــرژی  ســطح 
ــواد مغــذی  ــک از م ــچ ی  قابلیــت هضــم هی
خشــک،  مــاده  جــز  بــه   )P > 0.313(
ــه  ــول نشــد. ب ــر نامحل ــول و فیب ــر محل فیب
دلیــل اثــرات ترکیــب جیــره، تاثیــر مولتــی 
آنزیــم روی قابلیــت هضــم مــاده آلــی، 
 پروتئیــن خــام و چربــی خــام متفــاوت بــود 
ــرای  ــا ب ــن بهبوده ــر ای )P < 0.05(. مقادی
ــرای  ــب 2/3 و 5/9، ب ــه ترتی ــی ب ــاده آل م
ــی  ــرای چرب ــام 2/4 و 5/9، و ب ــن خ پروتئی
خــام 2 و 6/9 درصــد بــه ترتیــب بــرای 

بــود.  ترکیبــی  و  اســتاندارد  جیره هــای 
ــره و  ــب جی ــم و ترکی ــزودن آنزی ــر اف تاثی
ــت  ــا روی قابلی ــان آنه ــل می ــرات متقاب اث
ــی  ــه تغییرات ــر ب ــذی منج ــواد مغ ــم م هض
ــه  ــه GE و AMEn ب در نســبت AME ب
ــد. مقــدار بهبــود قابلیــت هضــم  GE گردی
انــرژی خــام از 1 درصــد واحــد بــرای جیــره 
ــاال  ــذی ب ــواد مغ ــطح م ــا س ــتاندارد ب اس
تــا 5/5 درصــد واحــد بــرای جیره هــای 
ــن  ــذی پایی ــواد مغ ــطح م ــا س ــی ب ترکیب
متغیــر بــود )جــدول 3(. بــه همیــن صــورت، 
AME و AMEn تحــت تاثیــر ترکیــب 
جیــره، ســطح انــرژی جیــره و افــزودن آنزیم 
ــزودن  ــره و اف ــل ترکیــب جی ــرات متقاب و اث
جیره هــا   AME مقــدار  بودنــد.  آنزیــم 
ــرای  ــرم ب ــر کیلوگ ــری ب از 3231 کیلوکال
ــاالی  ــطح ب ــتاندارد دارای س ــای اس جیره ه
ــا 2710  ــم ت ــراه آنزی ــه هم ــذی ب ــواد مغ م
کیلوکالــری بــر کیلوگــرم در جیره هــای 
ترکیبــی دارای ســطح پاییــن مــواد مغــذی 
ــود  ــزان بهب ــود. می ــر ب ــم متغی ــدون آنزی ب
AME ناشــی از افــزودن آنزیــم نیــز در 

ــرم در  ــر کیلوگ ــری ب ــتره ی 47 کیلوکال گس
جیره هــای اســتاندارد دارای ســطح مــواد 
مغــذی بــاال تــا 240 کیلوکالــری بــر کیلوگرم 
دارای ســطح  ترکیبــی  بــرای جیره هــای 
مــواد مغــذی پاییــن قــرار داشــت. گســتره ی 
مشــابه ی نیــز بــرای AMEn مشــاهده شــد.

بــرای  معنــاداری  همبســتگی های 
قابلیــت هضــم مــواد مغــذی بــه دســت آمــد 
کــه نشــان می دهــد همبســتگی قــوی 
میــان نســبت AMEn بــه انــرژی خــام بــا 
ــی،  ــاده آل ــک، م ــاده خش ــم م ــت هض قابلی
ــی  ــام و چرب ــن خ ــول، پروتئی ــر نامحل فیب
خــام وجــود دارد )جــدول 5(. معــادالت 
رگرســیون میــان قابلیــت هضــم مــاده آلــی، 
 AME، ،پروتئیــن خــام و چربــی خــام
ــد  ــان می ده ــالن نش AMEn و آرابینوزای
ــه  ــته ب ــاخص ها وابس ــن ش ــر ای ــه مقادی ک
مقــدار آرابینــوز و زایلــوز جیــره اســت 
ــر  ــه مقادی ــد ک ــان می کن ــدول 6(، و بی )ج
ــای  ــم جیره ه ــت هض ــات، قابلی ــن ترکیب ای
ــت  ــد. قابلی ــش می ده ــم را کاه ــد آنزی فاق
ــز  ــره نی ــذی و AME جی ــواد مغ ــم م هض

NSP ــدار ــا مق ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ب
همبســتگی  نامحلــول  و  محلــول  هــای 

ــت. داش
جــداول 5 و 6، روابــط میــان ویژگی هــای 
قابلیــت هضــم مــواد مغــذی و  جیــره، 
را  آن  متابولیســم  قابــل  انــرژی  مقــدار 
نشــان می دهنــد. آرابینوزایــالن، مهمتریــن 
شــاخصی بــود کــه قابلیــت هضــم و مقــدار 
ــت  ــرار داد. قابلی ــر ق ــت تاثی ــرژی را تح ان
هضــم گــروه شــاهد همبســتگی منفــی 
ــب  ــت. ضرای ــالن داش ــدار آرابینوزای ــا مق ب
ــرای قابلیــت هضــم  همبســتگی از 0/88- ب
پروتئیــن خــام تــا 0/96 بــرای قابلیــت 
ــر  ــاهد متغی ــروه ش ــام گ ــی خ ــم چرب هض
بودنــد )اطالعــات آن ارائــه نشــده انــد(. 
فقــط قابلیــت هضــم نشاســته در گــروه 
ــی  ــیار کم ــدار بس ــه مق ــه ب ــود ک ــاهد ب ش
ــره  ــالن جی ــدار آرابینوزای ــر مق ــت تاثی تح
ــب  ــت )0/08-(. در نتیجــه، ضرای ــرار گرف ق
ــرای  ــب ب ــه ترتی ــا 0/71 ب ــن 0/45 ت تعیی
ــی،  ــاده آل ــی خــام، پروتئیــن خــام و م چرب
دالیــل تغییــرات قابلیــت هضــم ایــن مــواد 
و  آرابینوزایــالن  مقــدار  توســط  مغــذی 
ــی  ــه خوب ــوراک را ب ــم خ ــدار آنزی ــم مق ه
شــکل   .)6 )جــدول  می دهــد  توضیــح 
و  آرابینوزایــالن  مقــدار  میــان  رابطــه   1
و  بــا  جیره هــای  شــده  تعییــن   AME
ــر  ــد. مقادی ــان می ده ــم را نش ــدون آنزی ب
AME و AMEn بــا اســتفاده از معــادالت 
ارائــه شــده در جــدول 6 و بــر پایــه مقادیــر 
قابلیــت هضــم مــواد مغــذی در جیره هــای 
R2=0.86; RSD=76 kcal/( آنزیــم  بــا 
 R2=0.87;( و همچنیــن بــدون آنزیــم )kg
RSD=78 kcal/kg( بــه صورتــی دقیــق 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــدند. ب ــی ش ــش بین پی
ــی  ــته، چرب ــادالت، نشاس ــن مع ــه در ای ک
خــام و پروتئیــن خــام بیشــترین ســهم را در 
تعییــن AME داشــتند )بــه ترتیــب 35/1، 
ــول  ــای نامحل 32/7 و 25/8 درصــد(. فیبره
ــدار  ــی در مق ــل توجه ــش قاب ــول نق و محل
AME نداشــتند )بــه ترتیــب 2/9 و 3/5 
ــه همیــن صــورت، میانگیــن کل  درصــد(. ب
بهبــود AME ناشــی از افــزودن آنزیــم، 
ــج  ــود. نتای ــر کیلوگــرم ب ــری ب 168 کیلوکال
ــه 24/2، 2/1، 4/6، 47 و  ــان داد ک ــا نش م
22/2 درصــد از ایــن بهبــود AME بــه 
ترتیــب ناشــی از بهبــود قابلیــت هضــم 
ــول،  ــر محل ــول، فیب ــر نامحل ــته، فیب نشاس
ــوده اســت. چربــی خــام و پروتئیــن خــام ب

نتیجه
ســالها اســت کــه متخصصیــن تغذیــه 
از  اســتفاده  توجــه  قابــل  مزایــای  بــا 
NSPهــا  کننــده  تجزیــه  آنزیم هــای 
ــم  ــرای تنظی ــره ب ــرژی جی ــش ان در افزای
ــتند.  ــنا هس ــت آش ــل قیم ــا حداق ــره ب جی
ــذی  ــاده مغ ــک م ــره، ی ــرژی جی ــی، ان ول
ــا،  ــی از کربوهیدرات ه ــه ترکیب نیســت، بلک
اســیدهای آمینــه و اســیدهای چــرب اســت. 
ــن  ــا از بی ــرون زاد ب ــای ب ــن، آنزیم ه بنابرای
ــردن  ــوس ک ــا در محب ــر NSPه ــردن اث ب
 )Van Campenhout, 2007( مــواد مغــذی
ــای درون  ــی آنزیم ه ــود دسترس ــبب بهب س
قابلیــت  و  شــده  مغــذی  مــواد  بــه  زاد 
ــد  ــش می دهن ــوراک را افزای ــم کل خ  هض
)Meng et al., 2005(. در مطالعــه حاضــر، 
مولتــی  آنزیمــی  کمپلکــس  افــزودن 
ــذی  ــواد مغ ــم م ــت هض ــدراز، قابلی کربوهی
اصلــی )نشاســته، چربــی و پروتئیــن خــام( 
ــت  ــش قابلی ــه، افزای ــود داد. در نتیج را بهب
هضــم مــواد مغــذی ســبب شــد کــه مقادیــر 

ــهم  ــد و س ــود یابن AME و AMEn بهب
بیشــتری از انــرژی خــام خــوراک را بــه خود 
ــه  ــا نشــان داد ک ــد. یافته ه اختصــاص دهن
24/2، 2/1، 4/6، 47 و 22/2 درصــد از ایــن 
بهبــود AME بــه ترتیــب ناشــی از بهبــود 
قابلیــت هضــم نشاســته، فیبرهــای نامحلــول 
ــام  ــن خ ــام و پروتئی ــی خ ــول، چرب و محل
بــود. آنزیــم مــورد اســتفاده حــاوی مقادیــر 
ــاز  ــا پروتئ ــاز ی ــالز، لیپ ــی آمی ــل توجه قاب
نیســت، ولــی حــاوی دامنــه وســیعی از 
 Karboune et al.,( کربوهیدرازهــا اســت
آنزیم هــای  فعالیــت  و   )2008, 2009
ــاز بیشــتری دارد  ــدار و زایالن آرابینوفورانوزی
بنابرایــن،   .)Dela Mare et al., 2013(
ــواد  ــش فراهمــی م ــه افزای روشــن اســت ک
ــه  ــن مطالع ــده در ای ــاهده ش ــذی مش مغ
ناشــی از افزایــش دسترســی آنزیم هــای 
و  آمیلوالیتیــک  پروتئوالیتیــک،  درون زاد 
ــه مــواد مغــذی بــوده اســت.  لیپوالیتیــک ب
ــج، موضــوع اســتفاده از  ــن نتای ــن، ای بنابرای
ــر  ــره را تحــت تاثی ــم جی ــا در تنظی آنزیم ه
قــرار داده و راهگشــای فرموالســیون مجــدد 
جیــره بــا اســتفاده از ایــن افزودنی هــا 
ــان داده  ــر نش ــه حاض ــد. در مطالع می باش
شــده اســت کــه ســهم NSPهــای محلــول 
و نامحلــول تجزیــه شــده در افزایــش میــزان 
از  درصــد   6/4( اســت  ناچیــز   ،AME
ــش  ــد از افزای ــش AME(. 69/2 درص افزای
ــم  ــت هض ــش قابلی ــی از افزای AME ناش
نشاســته، پروتئیــن خــام و چربــی خــام 

ــوده اســت. ب
تاثیــر کلــی مولتــی آنزیــم بــه نــوع مــواد 
تشــکیل دهنــده و ســطح مــواد مغــذی 
جیــره بســتگی دارد. در مطالعــه حاضــر، 
افزایــش AMEn در جیره هــای حــاوی 
آنزیــم از 1 تــا 9 درصــد در جوجه هــای 
ــود.  ــر ب ــی متغی ــن 3 هفتگ ــتی در س گوش
بزرگــی ایــن تاثیــر، همبســتگی باالیــی 
ــره  ــود در جی ــترای موج ــدار سوبس ــا مق ب
ــی  ــر منف ــدید تاثی ــور تش ــه منظ ــت. ب داش
ــی  ــره روی فراهم ــالن جی ــدار آرابینوزای مق
ــردن  ــکار ک ــن آش ــذی و همچنی ــواد مغ م
مولتــی  کمپلکــس  افــزودن  پتانســیل 
کربوهیــدراز، مقــدار آرابینوزایــالن جیره هــا 
بــا اســتفاده از ســطوح مختلــف غــالت غنــی 
از NSPهــا )یعنــی چــاودار و جــو( تصحیــح 
ــورد  ــالت م ــود در غ ــد. کل NSP موج ش
اســتفاده در جیره هــا، 10/6 درصــد بــود 
کــه 70 درصــد آن را آرابینوزایــالن تشــکیل 
ــلولی  ــواره س ــالن در دی ــی داد. آرابینوزای م
نــازک و غیــر لیگنینــی اندوســپرم قــرار دارد 
)Bach Knudsen, 1997(. نســبت و الگوی 
ــالم  ــک از اق ــر ی ــود در ه ــای موج NSPه
ــان  ــص هم ــا مخت ــوراک تقریب ــی خ گیاه
ــه گیاهــی  ــواد اولی ــه اســت. انتخــاب م گون
ــوز،  ــوز و زایل ــدار آرابین ــان مق ــط می و رواب
ــدن  ــاخه ای ش ــت ش ــی اهمی ــکان ارزیاب ام
در تجزیــه آرابینوزایــالن را از مــا ســلب 
ــالن  ــبت آرابینوزای ــن، نس ــد. بنابرای می کن
موجــود در جیره هــای آزمایشــی کامــال 
و  معــادالت  همــه  در  و  بــود  یکســان 
مشــاهدات، مقــدار کل آرابینوزایــالن بــه 

ــد. ــه ش ــر گرفت ــاخص در نظ ــوان ش عن
ــا  ــت، ب ــی رف ــار م ــه انتظ ــه ک همانگون
قابلیــت  جیــره،  آرابینوزایــالن  افزایــش 
هضــم مــواد مغــذی و انــرژی کاهــش یافــت. 
پیشــنهاد   )2008( همــکاران  و  نورتــی 
کــردن  خنثــی  بــرای  کــه  می کننــد 
اثــرات منفــی آرابینوزایــالن و فیبرهــا و 
ــا  ــره خوک ه ــم جی ــت هض ــش قابلی افزای
از آنزیم هــای بــرون زاد اســتفاده شــود. 

جدول ۵. ضریب همبستگی پیرسون برای مقایسه استفاده از انرژی و قابلیت هضم مواد مغذی.

جدول ۶. معادالت پیش بینی قابلیت هضم ماده آلی )OM dig(، پروتئین خام )CP dig(، چربی خام )CF dig(، انرژی قابل 
متابولیسم ظاهری )AME(، AME تصحیح شده برای تعادل صفر نیتروژن )AMEn( و ارتباط آنها با مقدار آرابینوزایالن 
)AX( با در نظر گرفتن آنزیم مولتی کربوهیدراز )MCC( و بدون آن، و همچنین معادالت پیش بینی AME و AMEn با 

 استفاده از قابلیت هضم مواد مغذی شامل نشاسته )Starchdig(، فیبر نامحلول )Insol .Fbdig( و فیبر محلول 
.)Sol.Fbdig) (n=120(

جدول ۴- تاثیر ترکیب جیره، سطح انرژی و افزودن یک کمپلکس مولتی کربوهیدراز )MCC( روی عملکرد رشد از سن ۱٢ 
تا ٢٢ روزگی و قابلیت هضم و استفاده از انرژی در جوجه های گوشتی از سن ۱۹ تا ٢٢ روزگی و سطوح احتمال محاسبه شده با 

.ANOVA استفاده از
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ــن  ــم پایی ــت هض ــر، قابلی ــه حاض در مطالع
بــا  کامــل  طــور  بــه  گنــدم   DDGS
ــس  ــود در کمپلک ــاز موج ــتفاده از زایالن اس
مولتــی کربوهیــدراز جبــران شــد. مطالعــات 
افــزودن  می دهنــد  نشــان  زیــادی 
ــره  ــه جی ــدراز ب ــی کربوهی ــس مولت کمپلک
ــر  ــا موث ــه NSPه ــود تجزی ــور در بهب طی
 Kocher et al., 2000; Meng and( اســت
Slominski, 2005(. افــزودن آنزیم هــای 
آرابینوزایــالن  تجزیــه  بــرای  مناســب 
بــر  غذایــی جیره هــای  ارزش  می توانــد 
ــود  ــه بهب ــش داده و ب ــدم را افزای ــه گن پای
عملکــرد جوجه هــای گوشــتی منجــر شــود 
زایالنــاز  فعالیــت   .)Choct et al., 1995(
ــم از  ــف )4 آنزی ــاز مختل ــی از 5 زایالن ناش
ــواده  ــم از خان ــک آنزی ــواده GH11 و ی خان
ــم  ــار آنزی ــا چه ــه ب ــه در رابط GH10(، ک
ــواده  ــم از خان ــک آنزی ــداز )ی آرابینوفورانوزی
 )GH62 ــواده ــم از خان ــه آنزی GH54 و س
کارکــردی هم افــزا می یابنــد. کمپلکــس 
مولتــی کربوهیــدراز مــورد اســتفاده در ایــن 
ــور  ــای مذک ــی از آنزیم ه ــز غن ــه نی مطالع
اســت، همچنیــن حــاوی ســه زایالنــاز دیگــر 
ــداز  ــک آرابینوفورانوزی ــروه GH11 و ی از گ
 GH43 و GH51 دیگــر از خانواده هــای
ــر  ــه ه ــور ب ــی مذک ــوع آنزیم ــد. تن می باش
ــک از آنزیم هــا اجــازه می دهــد کــه روی  ی
سوبســترای اختصاصــی خــود عمــل کــرده و 
ــای مختلفــی  ــن فعالیت هــا مزای مجمــوع ای
را در تجزیــه NSPهــا ایجــاد نمایــد. در 
 AMEn ایــن بررســی، مقــدار افزایــش
بــه وســیله کمپلکــس آنزیمــی، همبســتگی 
مثبتــی بــا میــزان آرابینوزایــالن جیــره 
داشــت. بــه همیــن ترتیــب، افــزودن آنزیــم 
بــاالی  ســطوح  حــاوی  جیره هــای  بــه 
آرابینوزایــالن، اســتفاده از انــرژی و قابلیــت 
هضــم چربــی و پروتئیــن را بــه مقــدار 
ــر  ــج حاض ــید. نتای ــود بخش ــتری بهب بیش
کامــال بــا یافته هــای پیشــین منطبــق 
ــش  ــا افزای ــد ب ــان می دادن ــه نش ــت ک اس
ــی  ســطح فیبــر جیــره، قابلیــت هضــم چرب
پروتئیــن  و   )Mujahid et al., 2003(
ــی  ــورت خط ــه ص )Smits et al., 1997( ب
NSP کاهــش می یابــد. در نتیجــه، تجزیــه
هــا منجــر بــه افزایــش قابلیــت هضــم 
ســایر مــواد مغــذی شــد. بــر عکــس، هضــم 
ــیار  ــره، بس ــب جی ــارغ از ترکی ــته، ف نشاس
بــاال بــود. بــا ایــن وجــود، افــزودن کمپلکس 
آنزیمــی، قابلیــت هضــم نشاســته را، بــدون 
ارتباطــی بــا آرابینوزایــالن جیــره، بــه طــور 
قابــل توجهــی افزایــش داد. در مطالعــه 
حاضــر، نــوع جیــره یــا منشــا نشاســته 
از عوامــل اصلــی تاثیرگــذار بــر قابلیــت 
هضــم نشاســته بودنــد و اهمیــت آنهــا 

ــود.  بیشــتر از ســطح آرابینوزایــالن جیــره ب
رابطــه میــان ســاختار شــیمیایی نشاســته و 
ــای گوشــتی  قابلیــت هضــم آن در جوجه ه
 Carr´e et( ــود ــده ب ــخص ش ــر مش پیش ت
بررســی  در   .)al., 2002; Svihus, 2011
مختلــف  نشاســته  نــوع  ســه  از  حاضــر 
اســتفاده شــد )گنــدم، چــاودار و جــو( کــه 
ــوز و  ــر آمیل ــر مقادی ــی نظی ــر عوامل از نظ
آمیلوپکتیــن و انــدازه و محتــوای گرانول هــا 
عوامــل  متفــاوت هســتند.  یکدیگــر  بــا 
مذکــور می تواننــد قابلیــت هضــم نشاســته 
 Svihus et( را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد
 al., 2005; Tester et al., 2006; Singh
et al., 2010(. تاثیــر کمپلکــس آنزیمــی 
اســت،  بیشــتری  بررســی های  نیازمنــد 
چراکــه آنزیــم دارای فعالیــت آمیــالزی قابل 
توجهــی نیســت. بنابرایــن، تاثیــر کمپلکــس 
آنزیمــی روی آزاد کــردن نشاســته می توانــد 
ــره  ــتفاده در جی ــورد اس ــالت م ــوع غ ــه ن ب
بســتگی داشــته باشــد. در نتیجــه، تاثیــر آن 
بیــش از ســطح آرابینوزایــالن جیــره، بــه نوع 
غلــه بســتگی دارد. بــه طــور کلــی، افــزودن 
کمپلکــس آنزیمــی، بــدون در نظــر گرفتــن 
نــوع جیــره و ســطح مــواد مغــذی آن، 
ــد  ــا 3/5 درص ــته را ت ــم نشاس ــت هض قابلی

افزایــش داد.
کمپلکــس  افــزودن  بررســی،  ایــن  در 
 NSP ــی ــرات منف ــره، اث ــه جی ــی ب آنزیم
روی اســتفاده از انــرژی و قابلیــت هضــم 
NSP مــواد مغــذی را خنثــی کــرد. در میان
هــا، آرابینوزایــالن ظاهــرا بیشــترین نقــش را 
ــد.  ــا می کن ــم ایف ــت هض ــش قابلی در کاه
ــای  ــی از فعالیت ه ــی غن ــس آنزیم کمپلک
ــود  ــرای بهب ــداز ب ــاز و آرابینوفورانوزی زایالن
اثــرات منفــی مذکــور کامــال موثــر اســت و 
ــای  ــره جوجه ه ــی جی ــن ارزش غذای بنابرای
ــود  ــن بهب ــد. ای ــود می ده ــتی را بهب گوش
ارزش غذایــی بــه روشــنی بــه وســیله بهبــود 
ــره  ــی جی قابلیــت هضــم همــه اجــزای اصل
)نشاســته، پروتئیــن و چربــی( توضیــح داده 
می شــود. افزایــش درک مــا از مکانیســم 
کربوهیــدراز  مولتــی  کمپلکــس  عمــل 
نیازمنــد کســب اطالعــات بیشــتر، بــه ویــژه 
مختلــف  نســبت های  تاثیــر  زمینــه  در 
آرابینوزایــالن جیــره می باشــد. در آزمایــش 
ــازه  ــا اج ــه م ــا ب ــم جیره ه ــر، تنظی حاض
ــداز  ــاز و آرابینوفورانوزی ــی تاثیــر زایالن ارزیاب
آنزیم هایــی کــه  ارزش گــذاری  نــداد.  را 
ــد  ــه کارآم ــرای تجزی ــتری ب ــت بیش ظرفی
آرابینوزایالن هــا  پیچیــده  شــاخه های 
ــرای  ــد ب ــی باش ــد چالش ــد می توان را دارن
نظــر  در  بــا  جیره هــا،  مجــدد  تنظیــم 
گرفتــن همــه مزایــای بالقــوه ایــن آنزیم هــا 
از جملــه قابلیــت هضــم همــه مــواد مغــذی.
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شکل ۱- رابطه میان مقدار آرابینوزایالن و انرژی قابل متابولیسم ظاهری 
)AME( اندازه گیری شده در جیره های با )دایره( و بدون )مربع( کمپلکس مولتی 

کربوهیدراز.
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مقدمه
سرسیاه2  بیماری  یا  هیستوموناسیس1 
ابتدا  در  البته  است.  پیچیده  بیماری  یک 
کبدی  و  سکومی  زخم های  با  بوقلمون ها 
سرسیاه  بیماری  می گیرند،  قرار  تأثیر  تحت 
می تواند همچنین یک صدمه معنی دار روی 
)زخم هایی  باشد  داشته  گوشتی  جوجه های 
شده اند(.  محدود  سکوم  به  فقط  اغلب  که 
بیماری سرسیاه به وسیله تک یاخته3 تاژک دار، 
وجود  به  آگریدسیس4  ملی  هیستوموناس 
دارد  وسیعی  میزبانی  محدوده  که  می آید 
گالیناسه  پرندگان  شدن  عفونی  باعث  و 
وایت7،  باب  بلدرچین  کبک6،  قرقاول5،  نظیر 
علی الخصوص جوجه ها و بوقلمون ها می شود. 
برای  که  داروها  از  تعدادی  ممنوعیت  با 
مبارزه با بیماری مذکور استفاده می شد و با 
تغییرات ایجادشده در پرورش حیوانات نظیر 
استفاده مجدد از بستر و یا افزایش تراکم گله، 
زیادی  مناطق  در  مجدداً  سرسیاه  بیماری 
نظیر شمال آمریکا و اروپا ظهور کرده است. 
تمرکز برای کنترل بیماری سرسیاه در حال 
حاضر روی پیشگیری و استفاده از روش های 
چگونگی  بهتر  فهم  برای  تشخیصی  جدید 

مدیریت و ریشه کنی آن است. 

حاملین۸ عامل بیماری و ناقلین
۱-بلع کرم بالغ و معمول سکومی )هتراکیس 
)تخم ها(  جنینی  تخمک  یا  گالیناروم۹( 

آلوده شده با هتراکیس ملی آگریدیس
که  است  کرمی  تنها  گالیناروم  هتراکیس 
بیماری  برای  واسط  حد  میزبان  به عنوان 

سرسیاه شناخته شده است. 
تقسیمات  و یکسری  زمان  از گذشت  پس 
هتراکیس  کرم  از  سازش یافته ای  شکل  یک 
گالیناروم که شکل خیلی کوچک و فعالی از 
به  است  سکومی  آگریدیس  ملی  هتراکیس 
لوله تناسلی حمله می کند و پرندگان موجود 

در سالن ها با تخم کرم ها عفونی می شوند. 
به  مقاوم  بسیار  سکومی  کرم  تخم های 
برای  شرایط محیطی هستند و ممکن است 
عفونت  ایجاد  توانایی  سال   3 الی   2 مدت 
مشروط،  مدارک  برخی  باشند،  داشته  را 
حکایتی از یک ارتباط بین کارهای مربوط به 
زمین )مثاًل، به هم زدن بستر برای جلوگیری 
از کیکی شدن بستر یا طی نظافت یا هر چیز 
عمومی مرتبط با برهم زدن زمین( و شکسته 
شدن، له شدن هیستوموناس )کارهای روی 
زمین ممکن است باعث باز چرخه تخم های 

کرم سکومی خاک بشوند، بازگو می کنند(.

به وسیله  سکومی  کرم  تخم  ٢-انتقال 
حاوی  ناقلین  مورد  چندین  از  یکی 
پتانسیل انتقال بیماری یا انتقال میزبان ها

)که  زمینی  کرم های  شامل  موضوع  این 
ممکن است کرم های مذکور تخم ها را ببلعند( 
یا ناقلین مکانیکی بیماری نظیر حشرات10 یا 
به سادگی  است  ممکن  که  است  جوندگان11 
تخم های چسبیده به بدنشان را منتقل کنند. 
زنجیره  )واکنش   PCR آزمایش  روش 
پلیمراز، یک تکنیکی برای آنالیز DNA است( 
نشان داده است که سوسک های سیاه/ تیره12 
هیستوموناس   DNA شامل  است   ممکن 
ملی آگریدیس باشند. مدارک تهیه شده نقش 
 آن ها را به عنوان دارا بودن پتانسیل حامل بودن 

نشان می دهد. 
همچنین مردم و تجهیزات می توانند نقش 
ناقلین بیماری را بازی کنند و آب های جاری 
ماشه  کشیدن  نقش  است  ممکن  سطحی 
را  زمینی  کرم های  فعالیت  افزایش   جهت 

بازی کنند. 

هیستوموناس  مستقیم  ۳-انتقال 
ملی آگریدیس از طریق نوشیدن کلوآکی 
اثبات  بوقلمون ها  در  فقط  مورد  این  بروز 
شیوع  دلیل  این  است  ممکن  است،  شده 
بیماری با سرعت بیشتر در بوقلمون ها نسبت 
به سایر ماکیان باشد. آزمایش تلقیح خوراکی 
مستقیم هیستوموناس ملی آگریدیس )ورود 
حساست  دلیل  به  پروتوزوآ(  خود  مستقیم 
موفقیت  سنگدان  و  چینه دان  اسید  به  انگل 
هیستوموناس  وقتی  به هرحال  داشت.  کمی 
ملی آگریدیس در بوقلمون ها به صورت داخل 
کلوآکی یا نوشیدن کلوآکی شکل گیرد، باعث 

آشکار شدن بیماری می شود. 
واسط:  حد  میزبان  )یا  میزبان  ظاهراً 
اینکه  به  توجه  با  گالیناروم(  هتراکیس 
زمان  و  تداوم  آگریدیس  ملی  هیستوموناس 
در  حیاتش  مدت زمان  دارد،  کمی  حیاتی 
شرایط آبکی و یا مدفوعی بیش از 9 ساعت 
که  هست  زیادی  مدارک  همچنین  است. 
برای  کیست  شبیه  مرحله  یک  نشان دهنده 
محیط  در  حیات  طوالنی مدت  شرایط  ایجاد 

هست که هنوز ناشناخته مانده است.

عالئم بیماری
۱- نشانه های کلینیکی و تشخیصی

زجر  سرسیاه  بیماری  از  بوقلمون ها 
ژولیده،  پرهایشان  به طوری که  می کشند 
بال هایشان افتاده، بی عالقه و سولفوری رنگ 

نشانه های  می شوند.  مدفوعی  و  )زردرنگ( 
نسبت  است  ممکن  جوجه ها  در  کلینیکی 
حتی  یا  برسد،  نظر  به  کمتر  بوقلمون ها  به 
منجر  می تواند  اما  نگیرد،  قرار  توجه  مورد 
به مرگ ومیر زیاد شود. محتویات تخلیه شده 
به واسطه  باشد.  است خونی  از سکوم ممکن 
و  پرورش  در  یکنواختی  بیماری،  این  وجود 
تخم گذاری ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد 
حادث  است  ممکن  تخم  تولید  افت  یک  و 
 7 کلینیکی  نشانه های  طبیعی  به طور  شود. 
الی 14 روز پس از عفونت توسعه می یابند 
اگرچه در آزمایشات پاتولوژی عفونت پس از 
قابل مشاهده  عفونت  از  روز پس  الی 19   5

است. 
که   می کند  پیشنهاد  مزرعه ای  مشاهدات 
عفونت های مشترک و هم زمان با کوکسیدیوز 
است  ممکن  تنال13  ایمریا  علی الخصوص 
نشانه های کلینیکی را افزایش دهد. در ابتدا 
دیواره اش  شدن  ضخیم  به واسطه  سکوم 
به  پیشرفته تر،  موارد  در  می شود،  متورم 
می کند  سرایت  نیز  سکوم  مرکزی  بخش 

)تجمع لخته های خونی و بافتی(. 
اما  هستند  متغیر  بسیار  کبدی  زخم های 
به طورمعمول منطقه مورد هدف را به صورت 
سانتی متر(  )یک  اینچ   0/4 قطر  به  دایره ای 
در  به هرحال،  می کند.  پریشان  و  درگیر 
پیشرفت  همیشه  کبدی  زخم های  جوجه ها، 
نمی کنند به جز اینکه تا بخش درونی سکوم 

بیماری  به  مشکوک  اگر  می کنند.  درگیر  را 
سرسیاه هستیم، باید الشه پرنده ها برای تشخیص 

آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شوند. 

توسط  ماکروسکوپیک  نشانه های   -٢
کالبدشکافی )نکروپسی/ آتوپسی(:

تفاوت بین عفونت ایجادشده با عواملی نظیر 
به واسطه  کوکسیدیوزیس  و  سالمونلوزیس 
عفونت های  از  ناشی  ایجادکننده  زخم های 
زخم های  با  می توانند  آسانی  به  ذکرشده، 
بیماری  سه  )هر  شوند  اشتباه  هیستوموناس 
موجود زخم هایی به فرم گنجیدگی سکومی 
ایجاد کنند(. به هرحال، زخم های سکومی به 
عفونت  نشان دهنده  کبدی  زخم های  همراه 

سرسیاه می باشند. 

۳- نشانه های میکروسکوپیک
پروتوزوآ )تک یاخته( به آسانی می تواند در 
پیدا شود.  آسیب دیده  و  آلوده  و سکوم  کبد 
حضور و وجود هیستوموناس ملی آگریدیس 
هیستوپاتولوژی  آزمایش های  توسط  باید 
تأیید  برای  بافت  نمونه  )برداشت  تأیید شود 
مذکور  آزمایش  و  هیستوموناس(  حضور 
شیوع  در  اولیه  نمونه های  برای  حداقل 

)اپیدمی( بیماری انجام شود. 
دو  که  می دهد  نشان  اروپا  داخل  مطالعات 
ژنوتیپ متفاوت از هیستوموناس ملی آگریدیس 
وجود   2 ژنوتیپ  و   1 ژنوتیپ  عناوین  تحت 

دارند. تفاوت بین این دو ژنوتیپ و اثر شدت 
و مضرات بیماری زایی بین و داخل ژنوتیپ ها 

نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. 

ابزار  و  تشخیصی  روش های  سایر 
غربال گری

خون  سرم  از  تشخیصی  ۱-آزمایشات 
)تست های سرولوژی(

روش الیزا )تست آنتی بادی متصل به آنزیم 
است(  آنتی بادی  اندازه گیری  برای  روش  یک 
در دسترس است اما هنوز عدم اطمینان کافی 
به عنوان تنها ابزار تشخیصی به دلیل پتانسیل 
تولید مثبت کاذب وجود دارد. این روش دقیقاً 

روش مؤثری به عنوان تست غربال گری نیست.

 PCR ٢-روش
سو آپ های  شامل  متعددی  سوبستراهای 
سالن  چکمه های  از  تهیه شده  یا  و  کلوآکی 
مورد آزمایش قرار گرفتند، اما به نظر می رسد 
ذرات سوبستراهای بسیار مهمی برای جایگاه 
مربوط   PCR کیت های  هستند.  تشخیص 
اختصاصی  و  حساس  سرسیاه  بیماری  به 
قابلیت  باید  انتخاب شده  کیت  و  هستند 
داشته  را  علمی  موارد جدید  به  به روزرسانی 
سرسیاه  بیماری  برای  که  گله هایی   باشد. 
مثبت  هیستولوژی  و  کالبدشکافی  به وسیله 
شده اند باید با تست PCR نیز مورد سنجش 
مثبت   PCR نتایج  به هرحال،  گیرند.  قرار 
کلینیکی  و  بالینی  نشانه های  اینکه  بدون 
در گله های سالم وجود داشته باشد، درواقع 
این گونه نتایج چالش برانگیز است. این گونه 
نتایج مثبت PCR ممکن است مثبت کاذب 
نباید  شود،  تلقی  تقاطعی  واکنش های  یا 
فراموش شود زمانی که شرایط گله از لحاظ 
آزمایش  جواب  و  است  طبیعی  کلینیکی 
PCR مثبت است ممکن است نشانه وجود 

بیماری در گذشته گله باشد. 
هیستوموناس  وجود   PCR روش  توجه: 
 DNA وجود  بلکه  نمی دهد  نشان  را  زنده 

هیستوموناس را نشان می دهد. 

کنترل و پیشگیری۱4
به خاطر محدودیت دسترسی به داروهای 
کلیدی ترین  سرسیاه،  بیماری  درمان کننده 

روش پیشگیری است.

بیوسکیوریتی )امنیت زیستی(
سالن ها  داخل  و  بین  خوب  بیوسکیوریتی 
باید  پاپوش ها  و  لباس ها  است.  مهم  بسیار 
طیور  سالن  به  ورود  از  قبل  کامل  به طور 
پاپوش ها  که  می شود  توصیه  شوند.  تعویض 
با استفاده  از ورود به هر سالن پرورش  قبل 
اجرای  برای  که  ورود  از  ممانعت  سیستم  از 
بیوسکیوریتی ضروری است استفاده می شود 
قبل  که  ورود  از  ممانعت  فیزیکی  )سیستم 
ورودی سالن نصب می شود، فضایی است که 

در آنجا باید پاپوش ها تعویض شوند(.
و  داخل  یا  و  سالن ها  بین  وسایل  حرکت 
در صورت  و  دقت  با  باید  آن ها  بردن  بیرون 
وسیله ای  هر  کنیم.  پرهیز  کار  این  از  امکان 
پرورش طیور شود  سالن  وارد  است  نیاز  که 

باید کاماًل نظافت و ضدعفونی شود. 
خانواده  وحشی  پرندگان  که  مناطقی  در 
گالیناسه در محیط مزرعه وجود دارند بسیار 
در  سرسیاه  بیماری  اگر  است.  خطرناک تر 
گیرد،  قرار  تشخیص  مورد  سالن ها  از  یکی 
به  سالن ها  بین  خوب  بیوسکیوریتی  رعایت 
دیگر  به  آن  شیوع  و  بیماری  از  پیشگیری 

سالن ها جلوگیری می کند. 

بیماری هیستوموناس )سرسیاه(
مترجم: رضا صفری )کارشناس ارشد شرکت پویش تجارت راستین اسپادانا (

انتقال بیماری و مراحل

ادامه در صفحه ۵۱
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امگا ها  ازجمله  ضروري  چرب  اسید  هاي 
بدن  که  هستند  چرب  اسید  هاي  از  گروهي 
قادر به ساختن آن ها نیست و باید از طریق 
غذا تأمین شوند. رژیم  هاي نادرست با حذف و 
یا محدود کردن مصرف بعضي از انواع چربي 
باعث شد ه اند که بدن ما با کمبود آن ها مواجه 
از  بدن  کردن  محروم  با  که  کمبودي  شود. 
نقش مهم آن ها در کار هاي مختلف حیاتي، 
ما را با بروز مشکالت مختلف روبه رو می کند.
اسید هاي چرب ضروري همان »روغن  هاي 
خوب« هستند که این روز ها بحث و مطالعات 
چربي  هاي  مي شود.  انجام  آن ها  روي  زیادي 
خوب با چربي  هاي بد دائماً در رقابت هستند 
اسید  حاوي  چربي  هاي  مصرف  باید  بنابراین 
)چربي  هاي  کلسترول  و  باال  ترانس  چرب 
رسانده  حداقل  به  امکان  حد  تا  را  حیواني( 
و به مقدار کافي از چربي  هاي خوب استفاده 
کنیم. مصرف چربي  هاي خوب باعث افزایش 
مي شود.  شما  خوب«  »کلسترول  یا   HDL
»کلسترول  یا    HDL1 وظایف  از  یکي 
یعني  بد«  »کلسترول  محاصره  خوب«، 
است  کبد  سمت  به  آن  هدایت  و    LDL2

مي شود.  دفع  سپس  و  تجزیه  آنجا  در  که 
حدودي  تا  خوب  چربي هاي  خالصه،  به طور 
اصالح  را  بد  چربي هاي  خرابکاري هاي 
مي کنند. این مسأله در عصر حاضر که افراد 
خون  کلسترول  نگه داشتن  پایین  در  سعي 
خود و جلوگیري از بیماري  هاي قلبي عروقي 

و چاقي دارند بسیار حائز اهمیت است.

اسید هاي چرب ضروري
 )EFA( ضروري۳  چرب  اسید هاي 
انسان  بدن  در  که  چربي هاي الزمي  هستند 
رژیم  طریق  از  باید  و  نمي شوند  ساخته 
غذایي تأمین شوند.اسیدهای چرب ضروری، 
که  هستند  بلند  زنجیره  با  اشباع نشده  چند 
اولئیک  و  لینولئیک  لینولنیک،  اسید هاي  از 

مشتق مي شوند.
خانواده  دو  به  ضروری  چرب  اسیدهای   
تقسیم شد ه اند: امگا-3 و امگا-6. امگا-9 نیز 
بدن  چون  نیست  »ضروري«  اما  است  الزم 
به وسیله  را   آن  از  مقدار  اندکي  است  قادر 
رژیم  در  موجود  ضروري  چرب  اسیدهای 
غذایي درست کند. اسید هاي چرب امگا-3 از 
اسید لینولنیک، امگا-6 از اسید لینولئیک و 

امگا-9 از اسید اولئیک مشتق مي شوند.
رگ ها،  قلب،  از  ضروری  چرب  اسیدهای   
بدن  و عصبي  دفاعي  تناسلي، سیستم   اندام 
محافظت مي کنند. بدن براي ساخت و ترمیم 
غشاي سلولي و نیز سم زدایی و غذارساني به 
دارد.  نیاز  ضروری  چرب  اسیدهای  به  آن ها 
تولید  ضروری  چرب  اسیدهای  اصلي  کار 
تنظیم کننده  که  است  پروستاگالندین  ها 
لخته  فشارخون،  قلب،  ضربان  مانند  اعمالي 
در  نیز  و  بوده  لقاح  و  باروري  خون،  شدن 
به وسیله  ایمني  سیستم  صحیح  عملکرد 
نقش  عفونت ها  با  مقابله  و  التهاب   ها  کنترل 

براي  ضروري  چرب  اسید هاي  دارند.  مهمي  
تشکیل سلسله اعصاب و کامل شدن سیستم 
از  بیشتر  پسر ها  و  الزم اند  کودکان  عصبي 
و  جنین  دارند.  احتیاج  آن ها  به  دختر ها 
نوزادان شیرخوار نیاز خود به اسیدهای چرب 
ضروری را  از طریق رژیم غذایي مادر تأمین 
مي کنند. بنابراین مادران باردار و شیرده باید 
اسید هاي  از  گروه  این  مناسب  دریافت  به 

چرب در رژیم غذایي شان توجه کنند.
به خصوص  ضروری  چرب  اسید  کمبود  
صحیح  نسبت  است.  رایج  بسیار  امگا-3 
مصرف اسید هاي چرب امگا-6 به امگا-3 باید 
اما این  بین یک به یک تا چهار به یک باشد، 
نسبت در رژیم غذایي بسیاري از افراد بین  
پنج است. حداقل  و  تا یک به بیست  یک به ده 
و  )امگا-3(  لینولنیک  اسید  صحیح  میزان 
اسید لینولئیک )امگا-6( از طریق رژیم غذایي 
براي هر فرد بالغ به طور روزانه مقدار 1/5 گرم 
از هرکدام است. تنها یک قاشق غذاخوري از 
روغن کتان یا روغن بزرگ و یا مقدار بیشتري 
مقدار  این  لینولنیک  غذا هاي حاوي  از سایر 
را براي بدن فراهم مي سازد. به دلیل از بین 
رفتن اسید لینولنیک در حرارت باال، استفاده 
از روغن  هاي حاوي لینولنیک براي پخت وپز و 
سرخ کردن ماهي  هاي حاوي این اسید چرب 
باعث از بین رفتن مقدار قابل توجهي از آن 

مي شود.
و  ضروری  چرب  اسیدهای  میزان  کمبود 
امگا-3  به  امگا-6  نسبت  بودن  ناهماهنگ 
سکته  مانند  جدي  ناراحتی هایی  بروز  باعث 
آسم،  انسولین،  به  مقاومت  سرطان،  قلبي، 
افسردگي،  اسکیزوفرني،  لوپوس،  بیماري 
افسردگي  هاي پس از بارداري، پیري زودرس، 
و  آرتروز  دیابت،  چاقي،  عروق،  گرفتگي 

آلزایمر مي شود.

امگا-۳ )اسید لینولنیک(
اسید آلفا لینولئیک )ALA(  اسید چرب 
اصلي امگا-3 است که در بدن یک فرد سالم 
در  که  می شود  تبدیل  هورموني  ترکیب  به 
بسیاري از فعل وانفعاالت بدن ازجمله اعمال 
فعل وانفعاالت  و  بدن  دستگاه  هاي  حیاتي 

میان سلولي نقش دارد.
سلول ها  دیواره  ساخت  در   3 امگا  هاي 
نقش داشته آن ها را نرم و قابل انعطاف نگاه 
مي دارند. جریان خون و اکسیژن رساني را به 
آن ها تقویت کرده و انعطاف پذیري و عملکرد 
 درست گلبول  هاي قرمز را تضمین مي کنند.

و  حافظه  شدن  کم  با  امگا-3  کمبود 
دست وپاها،  رفتن  خواب  ذهني،  توانایي  هاي 
ضعف بینایي، گرفتگي عروق، ضعف سیستم 
و  تري گلیسیرید  سطح  رفتن  باال  ایمني، 
اختالل  ایجاد  خون،   )LDL( بد  کلسترول 
فشارخون،  سلولي،  غشاي  فعل وانفعاالت  در 
یادگیري،  اختالالت در  نامنظم قلب،  ضربان 
ناراحتي هاي دوران یائسگي، خارش ساق پا ها 
و  کودکان  نوزادان،  در  رشد  روند  کاهش  و 

زنان باردار ارتباط مستقیم دارد.

امگا ۳ در چه غذا هایي یافت مي شود
مواد  میان  در  بزرگ  )روغن  بزرگ4  روغن 
را  لینولنیک  اسید  مقدار  بیشترین  غذایي 
شده،  آسیاب  کتان  تخم  کتان،  تخم  دارد(، 
کدو،  تخم  گردو،  دانه،  شاه  دانه،  شاه  روغن 
برگ هاي  از  برخي  اووکادو،  کنجد،  دانه 
خردل  گیاه  خرفه،  اسفناج،  پیچ،  )کلم  سبز 
)تصفیه  کانوال  روغن  سویا،  روغن  غیره(،  و 
ماهي سالمون،  نشده(، روغن سبوس گندم، 
ماهي ماکرو، ساردین، ماهي کولي، ماهي تن 

و...حاوی امگا 3 هستند.
روز  در  بزرگ  روغن  غذاخوري  قاشق  یک 
به  را  بالغ  فرد  یک  توصیه شده  روزانه  نیاز 
مصرف  مي  کند،اما  تأمین  لینولنیک  اسید 
از  لینولنیک  اسید  حاوي  غذا هاي  و  مغز ها 
 یک بارمصرف روزانه روغن فواید بیشتري دارد.
به عنوان  که  را  بزرگی  روغن  است  بهتر 
در  مي کنید  استفاده  آن  از  مکمل 
کنید. نگهداري  فریزر  یا   یخچال 

ارزان  دلیل  به  به طورمعمول  کانوال  روغن 
مانند  گران تری  روغن هاي  جایگزین  بودن 
هسته  روغن  و  نشده  تصفیه  زیتون  روغن 
مقداري  داراي  کانوال  گرچه  مي شود.  انگور 
در  که  روغن هایي  اما  است،  لینولنیک 
به طورمعمول  مي شوند  عرضه  فروشگاه  ها 
باعث  این  و  دید ه اند  حرارت  و  تصفیه شده 
اسید  از  توجهي  قابل  مقادیر  رفتن  بین  از 
کلمه  مي شود.  آن ها  در  موجود  لینولنیک 
شده  گرفته  کانادایي«  »روغن  از  »کانوال« 
کشور  در  بار  اولین  براي  کانوال  چون  است 
استخراج  روغني  شلغم  گیاه  دانه  از  کانادا 

شده است.

امگا-۶ )اسید لینولئیک(
امگا-6  لینولئیک، اسید چرب اصلي  اسید 
است. بدن یک فرد سالم با رعایت یک رژیم 
اسید  به  را  لینولئیک  اسید  مناسب،  غذایي 

که  مي کند  تبدیل   )GLA( لینولئیک  گاما 
به دست آمده   EPA با  شدن  ترکیب  از  پس 
ایکوزانوئید  به  تبدیل   3 امگا هاي  دسته  از 

مي شود.
دیابتي،  نوروپاتي   ،6 امگا هاي  از  برخي 
پیش قاعدگی،  سندرم  روماتوئید،  آرتریت 
و  پسوریازیس  قبیل  از  پوستي  ناراحتي  هاي 
اگزما را کاهش داده و در درمان سرطان هم 

مؤثرند.
مقادیر  افراد،  از  بسیاري  باوجوداینکه 
اما  مي کنند،  مصرف  لینولئیک  اسید  زیادي 
به طورمعمول به دلیل اختالالت متابولیسمي  
یا  و  ساده  قند هاي  بي رویه  مصرف  از  ناشي 
مواد  در  موجود  باالي  ترانس  چربي هاي 
مصرف  همچنین  و  تصفیه شده  غذایی 
پیري،  خستگي،  هوا،  آلودگي  دخانیات، 
بیماري هایي  دیگر  و  ویروسي  عفونت هاي 
آن  از  نیست  قادر  بدنشان  دیابت،  مانند 

استفاده مطلوب کند.

امگا ۶ در غذا هاي زیر یافت مي شود
کتان  تخم  کتان،  تخم  کتان،  تخم  روغن 
آسیاب شده، روغن شاهدانه، شاه دانه، روغن 
هسته انگور، تخم کدو، دانه میوه کاج، پسته، 
تخمه آفتابگردان خام، روغن زیتون، زیتون، 
روغن پامچال، روغن هسته مویز سیاه، روغن 
و....واجد  مرغ  گوشت  همچنین  و  شاه بلوط 

امگا -6 هستند.
مواد  این  هیدروژنه  و  تصفیه شده  انواع  از 

غذایي پرهیز کنید.
تخم  آفتاب گردان،  گلرنگ،  ذرت،  روغن 
لینولئیک  اسید  منابع  نیز  سویا  و  کتان 
فروشگاه  ها  در  که  آن ها  انواع  گرچه  هستند 
خاصیت  و  بوده  تصفیه شده  مي شوند  یافت 

غذایي چنداني ندارند.

امگا-۹ )اسید اولئیک(
درواقع  اما  است  ضروري  چرب  اسید  این 
جزو گروه EFA نیست، زیرا بدن قادر است 
چرب  اسیدهای  به  دسترسي  صورت  در 
اسید  بسازد.  را  آن  از  مقدار  اندکي  ضروری 
اولئیک،  خطر سکته قلبي و گرفتگي عروق  
بروز سرطان جلوگیري  از  و   داده  را کاهش 

مي  کند.

یافت  غذا هایي  نوع  چه  در   امگا-۹ 
مي شود؟

زیتون،  نشده،  تصفیه  زیتون  روغن  در 

کنجد،  روغن  بادام زمینی،  بادام،  اووکادو، 
پیکان )گردوي آمریکایي(، پسته، بادام هندی، 
فنـدق، مغز ماکادمیا )نوعي فندق استرالیایي( 

و.... می توان امگا-9 را یافت.
زیتون  روغن  غذاخوري  قاشق  دو  تا  یک 
تصفیه نشده، نیاز روزانه به اسید اولئیک یک 
فرد بالغ را تأمین مي کند. اگر در طول روز از 
مغز ها و دانه  ها استفاده شود به مراتب بهتر از 
مصرف تنها یک بار در طول روز روغن تأثیر 

خواهد داشت. 

پی نوشت ها:
1-High Density Lipoprotein
2�Low Density Lipoprotein
3�Essential Fatty Acids
4�Flaxseed oil
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مگس ها؛مگس های خانگی و مگس های 
اسطبل:

)یک  دامستیکا1  موسکا  خانگی  مگس های 
آفت جهانی تثبیت شده هم در مزرعه و هم 
استوموسکی  اسطبل  مگس های  و  خانه(  در 
طیور  و  دام  اصلِی  آفت  دو  کلسیترنس2؛ 

هستند.
مگس های خانگی به عنوان یک آفت جهانی 
مزارع  در  هم  و  خانه  در  هم  شناخته شده 
در  خانگی  مگس های  از  این گونه  هستند. 
هر جا که انسان و فعالیت های انسانی باشد؛ 
رایج ترین  این گونه؛  بنابراین؛  دارند.  وجود 
و  پرورش خوک  مزارع  در  که  است  گونه ای 
طیور ، اسطبل های اسب و گاوداری ها یافت 

می شود.
مگس های خانگی همچنین به دلیل تنش 
جسمی و روانی که به حیوانات وارد می کنند، 
بر عملکرد تولید دام و طیور )تولید گوشت، 
در  می گذارند.  منفی  تأثیر  تخم مرغ(  و  شیر 
مرغداری ها در موارد آلودگی شدید حشرات، 
به تبع آن  مصرف خوراک پرندگان کاهش و 

تولید گوشت و تخم مرغ نیز کاهش می یابد.
مگس ها اجابت مزاج و تجدیدقوا می کنند 
و  سازه ها  روی  بر  بینی  لکه  باعث  که 
)کاهش  روشنایی  وسایل  در  تجهیزات، 
روی  بر  مرغداری ها  در  و  روشنایی(  سطح 
تخم مرغ ها می شود )عوامل بیماری زا از روی 
پتانسیل  شده  تخم گذاری  تازه  تخم های 
انتقال دارند( و همچنین از جذابیت تخم مرغ 
برای مشتری کاسته می شود و ارزش بازار را 

به خطر می اندازد.
آزاردهنده  تنها  نه  خانگی  مگس های 
را  بیماری  عوامل  می توانند  بلکه  هستند، 
بیش ازحد مگس؛  منتقل کنند. جمعیت  نیز 
بلکه  است،  مزرعه  کارگران  مزاحم  تنها  نه 
محیط  در  نیز  را  عمومی  بهداشت  مشکالت 
زندگی انسان ایجاد می کنند. هنگامی که این 
جمعیت زیاد مگس به درستی مدیریت نشود، 
جوامع  و  مرغداری ها  اطراف  در  می تواند 
یک  به  همسایگی  و  روستایی  غیرمزرعه ای، 
اغلب در  و  تبدیل شده  بهداشت عمومی  آزار 
دعوا  و  اختالف  بروز  موجب  ضعیف  جوامع 

شود.
خانگی  مگس  که  مزاحمت هایی  همچنین 
می تواند  می کند؛  ایجاد  کارگران  برای 
زیرا کارگران عالوه  را کاهش دهد  بهره وری 
زمان  از  بخشی  می شوند  مجبور  اینکه  بر 
کاری خود را صرف پراندن مگس ها کنند؛ از 
کار کردن در محل هایی که جمعیت مگس ها 
بسیار زیاد است و غیرقابل تحمل است، نیز 

اجتناب می ورزند.
یک  که  کرده اند  محاسبه  دانشمندان 
به  شروع  آوریل  ماه  در  که  مگس  جفت 
مطلوب  شرایط  در   ، می کنند  تولیدمثل 
مولدین  اوت  ماه  تا  که  دارند  را  امکان  این 
 191،010،000،000،000،000،000،000

مگس باشند.
الگوهای بیولوژیکی و رفتارِی مگس ها

مگس های خانگی بر روی مواد آلی ازجمله 

تجزیه کننده تخم ریزی می کنند  مواد  و  کود 
که ممکن است در زیر نشت آب و در مناطقی 
که تمیز کردن آن ها دشوار است قرار بگیرند. 
این تخم ها ممکن است قبل از شفیره شدن، 
الرو شوند و درنهایت در زمان بلوغ شروع به 
این چرخه زندگی در تمام  تخم ریزی کنند. 
مگس  تولیدمثل  جفت گیری/  فصل  طول 

تکرار می شود.
تخم گذاری  خانگی  مگس های  هنگامی که 
پنجره ها،  اطراف  در  معموالً   ، نمی کنند 
می چرخند.  ساختمان ها  سقف  و  درها 
مورد  مناطق  معموالً  استراحت  مکان های 
دلیل  به  که  است  خانگی  مگس های  عالقه 
به راحتی  می توانند  باد؛  از  بودن  امان  در 
، مگس ها  تولیدمثل کنند. در شب  تغذیه و 

به طورمعمول غیرفعال هستند.
و  جمعیت  تراکم  گسترش،  چرخه 
فعالیت های روزمره مگس خانگی شامل پرواز 
کردن در یک مکان خاص به عوامل محیطی 
مانند دما و سایر عوامل حیاتی و غیرحیاتی 
غذا؛  نبودن  در صورت محدود  دارد.  بستگی 
را در  زندگی خود  مگس ها می توانند چرخه 
 ، سانتی گراد  درجه  دمای 29/5  در  روز   10
روز  روز در 21 درجه سانتی گراد و 45   21
در 15/5 درجه سانتی گراد کامل کنند. دمای 
مطلوب برای افزایش جمعیت مگس ها حدود 
دمایی  محدوده  یا  و  سانتی گراد  درجه   26
و حداکثر 45 درجه سانتی گراد  حداقل 12 

است.
از  پس  ساعت  نه  طی  مگس  نوزادان 
در  و  درمی آورند  تخم  از  سر  تخم گذاری، 
شرایط ایده آل، کامل شدن تخم تا مرحله بلوغ 
بااین حال،  می کشد.  طول  روز   7-10 حدود 
کمبود  و  خشک  محیط  خنک تر،  آب وهوای 
هفته  دو  به  را  رشد  زمان  است  ممکن  غذا 
در هر سال  افزایش دهد. مگس ها  بیشتر  یا 
چندین نسل را تولید می کنند و این نسل ها 
باهم همپوشانی زمانی دارند. )مگس های تازه 
فاصله  این  در  است  ممکن  هم  متولدشده 
اگر  حتی  کنند(.  تولیدمثل  خودشان  زمانی 
محیط  دمای  به  مگس ها  جمعیت  افزایش 
زندگی  نوع  دلیل  به  باشد،  داشته  بستگی 
تولید  معتدل  و  گرمسیری  نواحی  در  بومی، 

چندین نسل در سال امکان پذیر است.
که  کرده اند  گزارش  مختلف  مطالعات 
مگس ها می توانند مسافت های مختلفی را از 
تا 32/19 کیلومتر طی کنند،  3/22کیلومتر 
محل های  یافتن  به منظور  مگس ها  درواقع، 
غذا و تخم گذاری این مسافت های طوالنی را 
پراکندگی  دلیل  به  مگس ها  می کنند.  پرواز 
میان  مسافت های  انسان،  سکونتگاه های 
می کنند.  طی  را  شهری  و  روستایی  مناطق 
غیرفعال  شب  در  مگس ها  به طورمعمول، 

هستند.
مگس های نر و ماده از هر نوع مواد غذایی، 
غیره؛  و  حیوانی  و  انسانی  فضوالت  زباله، 
می شود  مکیده  مایع  غذای  می کنند.  تغذیه 
و غذای جامد با بزاق خیس می شود تا قبل از 

بلع حل می شود.

آفات  جدی ترین  از  یکی  اسطبل  مگس 
ایاالت متحده  سراسر  در  محصور؛  دام های 
بسیاری  در  مگس ها  این  همچنین،  است. 
به  تبدیل  مرتع  گاوهای  برای  مناطق،  از 
کاه  مثال،  برای  می شوند.  جدی تری  مشکل 
استفاده  بستر گاوها  به عنوان  یونجه ای که  و 

مگس های  خود  توسط  قاعدتاً  و  می شود 
اسطبل یا تخم هایشان آلوده می شوند؛ گاهی 
اوقات توسط گاوها بلعیده شده و بدین ترتیب 

بیماری وارد بدنشان می شود. 
یک  اندازه  به  تقریباً  اسطبل  مگس های 
دو  هر  زندگی  محل  هستند.  خانگی  مگس 

مرغداری(  یا  )اسطبل  است  مشترک  مگس 
قسمت های  )به خصوص  ظاهری  شکل  اما 
متفاوت  مگس  دو  وضعیت  و  رفتار   ، دهان( 
دیوارها، سطوح  روی  بر  دو مگس  هر  است. 
یونجه و سایر سطوح عمودی قرار می گیرند 
گرم  با  صبح،  هنگام  به ویژه  است  ممکن  و 

کـنترل مگـس: 
کاهش بیماری و تلفات تولید

مگس اسطبلمگس خانگی

طول مگس های بالغ 7-6 میلی متر با چشم های قرمز و زائده دهانی 
متخلخل )اسفنجی(

طول مگس های بالغ 7-6 میلی متر با زائده دهانی سوراخ کننده

طول عمر 30-20 روزطول عمر 25-15 روز

 ماده ها در فواصل 4-3 روز در چندین نوبت بین  75 تا 150
تخم گذاری می کند

 ماده ها در فواصل 4-3 روز در چندین نوبت بین 200 تا 400
 تخم گذاری می کنند

چرخه زندگی از تخم تا بلوغ بین 7 تا 10 روز است )در گرمای 
مطلوب تابستان(

چرخه زندگی از تخم تا بلوغ 21 روز است )در گرمای مطلوب 
تابستان(

مترجم: مهندس نیرالسادات نواب )واحد علمی نشریه دنیای کشت صنعت(

شکل۱- ویژگی ها در چرخه زندگی مگس های خانگی و اسطبل

جدول۱- تاثیر مگس بر انتقال بیماری و بهره وری دام و طیور

تاثیر مگس اسطبل تاثیر مگس خانگی حیوان هدف

● گاوها به دلیل تنش جسمی و روانی ناشی از مزاحمت 
مگس ها و به دلیل آنکه زمانی را صرف پراکندن مگس ها 
می کنند از زمان تغذیه و استراحتشان کاسته می شود و 

بنابراین کاهش وزن و تولید شیر را به همراه دارد.
● تولید شیر 1/49کیلوگرم در روز )3.3 پوند در روز( 

کاهش می یابد.
●  هزینه 2/2 میلیارد دالری را برای صنعت دام ایاالت 

متحده دارد

● ورم پستان گاو و سایر بیماری ها را گسترش می دهد
● باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را منتقل می کند

● تعداد باکتریها را در شیر افزایش می دهد
گاو

● انتقال ویروس های مسئول بیماری نیوکاسل و ویروس 
آنفلوانزای مرغی.

● انتقال باکتری ها ازجمله گونه های شیگال، ویبریوکلرا، 
گونه های  اورئوس،  استافیلوکوکوس  اشیرشیاکولی، 
سالمونال، گونه های کلبسیال، گونه های آنتروباکتر، گونه های 

آئروموناس و گونه های کامپیلوباکتر.
● حامل  انگل های تک یاخته ای و تخم های چندین کرم نواری

● باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را منتقل کنید
برای  میلیارد دالر  از یک  بیش  برآورد هزینه ساالنه   ●

صنعت طیور ایاالت متحده

طیور
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خورشید  اولیه  نور  با  که  مناطقی  در  شدن 
روشن می شود ، جلب توجه کنند. مگس های 
زائده ای  دهانشان  نزدیکی  در  بالغ  اسطبل 
هنگامی که  در  دارند.  کننده  سوراخ  و  تیز 
این مگس ها شروع به تغذیه و مکیدن خون 
می کنند؛ این زائده نیزه مانند که پروبوسیس3 
نامیده می شود؛ از زیر دهان بیرون می زند و 
در  خون  شدن  جمع  و  پوست  پارگی  باعث 
سطح پوست می شود. این گزش ها می توانند 

بسیار دردناک باشند. 
و  کاه  در  را  تخم ها  اسطبل  مگس های 
کود مرطوب ، خوراک ریخته شده ، سیالژ، 
گیاهی  پوشش های  سایر  و  چمن  بریده های 
در حال پوسیدگی قرار می دهند. گاوها بیشتر 
در ماه های تابستان توسط مگس های اسطبل 
تحریک می شوند. هر دو مگس نر و ماده هر 
روز چندین بار از خون تغذیه می کنند و در 

هر وعده غذایی یک یا دو قطره می خورند.
به خوبی  گاوها  زدن  لگد  اسطبل ها،  در 
می دهد  نشان  را  اسطبل  مگس های  وجود 
به  اسطبل  مگس های  به طورمعمول  زیرا 
تولید  عملکرد  می کنند.  حمله  شکم  و  پاها 
و  دردناک  دلیل گزش  به  آلوده  گله های  در 
پراکندن  برای  تالش  در  حیوانات  خستگی 
اسطبل  مگس های  می یابد.  کاهش  مگس ها 
شده  گزارش  و  هستند  محکمی  مگس های 
اطراف  در  خود  تولیدمثل  محل  از  که  است 
طی  را  زیادی  مسافت  مزارع  بین  یا  مزارع 
مگس های  شفیره های  یا  الروها  می کنند. 
اسطبل در طول زمستان در خاک و زیر مواد 

آلی، پنهان می شوند.
کاهش  و  خسارت  میزان  برآورد  اگرچه 
دشوار  مگس  بیماری های  از  ناشی  تولید، 
ایاالت متحده  تنها در صنعت طیوِر  اما  است 
میلیارد  یک  باالی  خسارت های  به  می توان 
ایجادشده؛  توسط مگس ها  که  در سال  دالر 
و  خسارت  نیز   1979 سال  در  کرد.  اشاره 
انتقال  دلیل  به  مستقیماً  که  هزینه هایی 
 0/13 آمده  بار  به  مگس ها  توسط  بیماری 

دالر برای هر پرنده برآورد گردید.

انتقال بیماری و تأثیر آن بر بهره وری
بیماری های  شیوع  با  خانگی  مگس های 
متعدد در داخل و اطراف تأسیسات پرورش 
حیوانات و مناطق مسکونی اطراف ، یک خطر 
جدی برای سالمتی انسان و حیوانات هستند. 
در  مهم  اتوماتیک  ناقل  یک  خانگی  مگس 
انتقال بسیاری از بیماری های انسان و دام و 
 ، ، باکتری ها ، ویروس ها  طیور )تک یاخته ها 
می تواند  و  است  کرم ها(  و  قارچ ها   ، ریکتزیا 
باعث ایجاد لکه و آلودگی روی تخم مرغ ها و 
همچنین پنجره ها و دیوارهای محل نگهداری 
گاوهای  طویله های  در  شود.  طیور  و  دام 
پستان های  از  شیر  نشت  از  مگس  شیری، 
حیوانات بیمار تغذیه می کند و بیماری هایی 
سالم  گاوهای  به  را  گاو4  پستان  ورم  مانند 

منتقل می کند.
مگس های  توسط  بیماری زا  ارگانیسم های 
از  آلودگی  منابع  سایر  و  فاضالب   ، زباله 
سایر  و  دهان  آب  مدفوع،  استفراغ،  روی 
جمع  آلوده  فرد  بدن  از  خارج شده  موارد 
می شوند و سپس بر روی مواد غذایی انسان 
درنهایت  و  می گردند  منتقل  حیوانات  و 
و  )انسان ها  آن ها  بدن  وارد  دهان  طریق  از 
حیوانات( می شوند. همچنین، آلودگی شدید 
مگس های خانگی ممکن است باعث افزایش 
تعداد باکتری در شیر شود. بازرسان بهداشت 
به طورمعمول وجود مگس در اتاق های شیر را 

یادداشت می کنند.
بیماری زا  میکروارگانیسم های  از  برخی 
شدن  شفیره  به  نزدیک  الروهای  توسط  که 
مراحل  تمام  در  می توانند  می شوند،  بلعیده 

شفیره تا ظهور مگس بالغ زنده بمانند.
بومی  مگس  از  گونه هایی  مرغداری ها،  در 
انتقال  در  مکانیکی5  حامل  یک  به عنوان 
عوامل بیماری زایی مانند ویروس پارامیکسو6 
و  می شود  نیوکاسل7  بیماری  باعث  که 
مرغی8  آنفلوانزای  ویروس  انتقال  همچنین 
نقش  عفونت  از  پس  ساعت   72 مدت  برای 

دارند.
باکتری هایی  ناقل  به عنوان  آن ها همچنین 
ویبریوکلرا10،  شیگال9،  گونه های  مانند 
استافیلوکوکوس  کلی11،  اشیرشیا 
گونه های  سالمونال13،  گونه های  و  اورئوس12، 
گونه های  انتروباکتر15،  گونه های  کلبسیال14، 
نیز  کمپیلوباکتر17  گونه های  آئروموناس16، 
کرم  چندین  تخم های  و  پروتوزوآ  انگل های 
مگس ها  همچنین،  می کنند.  عمل  نواری 
مسمومیت  با  مرتبط  ارگانیسم های  دارای 
سالمونال،  گونه های  مانند  انسان  در  غذایی 
گونه های کامپیلوباکتر، ای کوالی و گونه های 

لیستریا18 هستند.
کنترل مگس می تواند به عنوان روشی برای 
درنتیجه  و  مزارع  در  بیماری  شیوع  کاهش 
برای  آنتی بیوتیک  از  استفاده  به  نیاز  کاهش 

درمان این بیماری ها در نظر گرفته شود.
در  طوالنی  مدت  برای  که  مگس هایی 
بیمارستان  محیط  یا  و  طیور  و  دام  مزارع 
به  مقاوم  باکتری های  می توانند  زیسته اند 
و  طیور  و  دام  مزارع  در  هم  را  آنتی بیوتیک 
می کنند،  پخش  بیمارستان  محیط  در  هم 
بنابراین با کنترل این مگس ها می توان شیوع 
باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را کاهش 
داد و درنتیجه، نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک 

برای درمان بیماری کاهش می یابد. 
مگس های اسطبل بیشتر زندگی خود را با 
حیوانات می گذرانند اما تقریباً فقط یک بار در 
خونشان  از  و  می گیرند  گاز  را  حیوانات  روز 
تغذیه می کنند. با این روش شمردن، انتظار 
مگس  پنج  از  بیش  متوسط  به طور  می رود 
اقتصادی داشته  برای هر گاو هزینه  اسطبل 
وزن  افزایش   ، جوان  گاوهای  برای  باشد. 
بازده  و  می یابد  کاهش  توجهی  قابل  به طور 
و  می گیرد  قرار  منفی  تأثیر  تحت  خوراک 

درنتیجه هزینه های خوراک باالتر می رود.
تولید  کاهش  و  وزن  افزایش  روند  کاهش 
رفتارهایی  بروز  دلیل  به  اول  درجه  در  شیر 
مانند لگد زدن برای دور و پراکندن مگس ها 
باعث  گاو(  دسته  )مانند  حیواناتی  توسط 
استراحتشان  یا  تغذیه  زمان  که  می شود 
کاهش یابد. تحقیقات اخیر تخمین زده است 
که مگس های اسطبل 2/2 میلیارد دالر برای 

صنعت دام ایاالت متحده هزینه دربرداشته اند.
وقتی محققان تعداد زیادی مگس اسطبل 
را در مجاورت طویله های گاوهای شیری آزاد 
روز  در  کیلوگرم   1 تولید شیر 49/   ، کردند 
افزایش  اندازه گیری  همچنین  یافت.  کاهش 
محیط هایی  در  که  گوشتی  گاوهای  وزن 
که مگس های اسطبل کنترل شده اند، مفید 

است.
زدن  لگد  که  می دهد  نشان  مطالعات  این 
گاوها برای پراکندن مگس های اسطبل و نیز 
 -5 در حدود  گاوها  خون  از  مگس ها  تغذیه 
وزن  کاهش  باعث  بیشتر  گاهی  و  کیلو   2/5
گاوها  خوراک  تبدیل  بازدهی  کاهش  نیز  و 

می شود. 

سیستم های مدیریتی و مکان هایی که 
تولیدمثل مگس ها یک معضل است

تولید کود دامی در تأسیسات دام و طیور 
زیاد است و مدیریت کود نیز ضعیف می باشد، 
بزرگ  به یک معضل  تبدیل  بنابراین، مگس 

می شود.
در مرغداری ها، معموالً مدت زمانی که کود 

جدول ٢- روش های نظارتی جمعیت مگس ها

توضیحاتراهکارنوع آفت

مگس های 
خانگی:

کارت های نقطه ای19

کارت های کوچک 12/5-7/5 سانتی متری هستند که در چندین مکان مختلف در 
تعداد  می شوند.  گذاشته  دارد،  وجود  مگس  زیادی  تعداد  که  مرغداری ها  یا  اسطبل ها 
مگس ها )استفراغ و فضوالت( در هر کارت تخمین غیرمستقیمی از جمعیت مگس ها 
مگس ها  مشخصه های  شوند.  تعویض  هفته  هر  باید  کارت ها  این  می دهد.  نشان  را 
هر  روی  بر  نقطه   100 تا   50 تعداد  متوسط  به طور  فضوالت(  و  استفراغ  )لکه های 
دارد. مداخله  به  نیاز  کنترل،  جهت  که  است  مگس  زیاد  فعالیت  نشان دهنده  کارت 

نوارهای چسبناک20

و  اسطبل ها  در  مختلفی  مکان های  در  که  هستند  چسبناک  سطوح  با  نوارهایی 
ثابت  نوارها می توانند  این  تعویض شوند.  باید هفتگی  و  داده شده اند  قرار  مرغداری ها 
می رود  مرغداری ها  و  اسطبل ها  به  نظارت  برای  که  شخصی  توسط  اینکه  یا  باشند 
مگس ها  توسط  مرغداری ها  و  اسطبل ها  طول  در  فرد  عبور  هنگام  و  شود  حمل 
ثابت دارای روبان هایی به عرض 4-3 سانتی متر هستند  نوارهای  عالمت گذاری شوند. 
کاغذی  نوارهای  درحالی که   ، شده اند  آویزان  سازه ها  دیگر  و  ستون ها   ، تیرها  از  که 
 5-7 حدود  در  و  هستند  نشده  باز  کاماًل  سانتی متری   45 نوارهای  متحرک  چسبنده 
برای  ناظر  می شوند.  حمل  مرغداری  یا  اسطبل  سراسر  در  و  معلق  کف  از  سانتی متر 
کند.  استفاده  روز  از  ساعت  همان  در  رفتن  راه  الگوی  همان  از  باید  بیشتر  دقت 
راه  متر   300 از  بعد  یا  ثابت،  نوار  هر  در  مگس   100 باالی  هفتگی  متوسط  تعداد 
مگس هااست. زیاد  فعالیت  ،نشان دهنده  نوارها  جابجایی  صورت  در  طویله  در  رفتن 

شبکه متحرک سریع21

است  چوبی  میله  از16-24   متشکل  سانتی متری   60 استاندارد  مربع  شبکه  یک 
پوشش  را  مترمربع   0/8 تقریبی  مساحت  تا  می شوند  نصب  برابر  فواصل  در  که 
می گیرند  قرار  شبکه  روی  که  مگس هایی   ، ثانیه   30-60 مدت زمان  از  پس  دهد. 
تعداد  که  مناطقی  در  بار   10-15 شمارش  این  می شوند.  ثبت  و  شمرده  به سرعت 
انجام  هفته  در  بار   2-3 باید  نمونه گیری  این  می شود.  تکرار  است؛  مگس  زیادی 
بین  به طورمعمول  اگر   ، شود  انجام  مگس  بودن  فعال  زمان  در  باید  شمارش  و  شود 
کمتر  شبکه  روی  مگس های  تعداد  بعدازظهر،   16:00 تا  صبح   10:00 ساعات 
است. بوده  رضایت بخش  مگس ها  کنترل  که  می دهد  نشان  باشد؛  مگس   20 از 

تله های کوزه ای
 طعمه دار22

در بسیاری از مرغداری ها از یک کوزه کوچک پالستیکی یک گالنی ، با چهار سوراخ 
در هر طرف باالی گالن و طعمه آغشته شده به فرمون را که به وسیله حشره کش به 
داخل کوزه ها تزریق کرده اند؛ در چندین مکان داخل مرغداری ها آویزان می کنند که 
متوسط  تعداد  ارزیابی شود.  تعداد مگس های دستگیرشده  نظر  از  دوره ای  به طور  باید 
250 مگس در هر تله کوزه در هفته نشان می دهد که اقدامات کنترل باید آغاز شود.

مگس های 
اسطبل:

اواسط صبح؛ 15  باید در  اندازه گیری فعالیت مگس های اسطبل  برای  بهترین روش 
همان طور  گرفت.  نظر  زیر  مستقیم  به طور  دیگر جدا شده اند،  گاوهای  از  که  را  گاوی 
به  ازیک طرف  نشسته اند،  گاو  پایین  ساق های  روی  بر  عمدتاً  اسطبل  مگس های  که 
پای  خارجی  قسمت  در  می توانید  که  را  مگس هایی  تعداد  و  شوید  نزدیک  گاو  یک 
این  بشمارید.  و  کنید  مشاهده  است،  مخالف  جلوی  پای  داخل  و  شما  به  رو  جلویی 
تعداد مگس را در یک شمارش واحد ترکیب کنید تا برای هر حیوان ثبت شود. فقط 
مگس هایی را به سمت باال )به سمت سر گاو( هستند؛ بشمارید، زیرا این وضعیِت تغذیه 
مگس های اسطبل است. مگس های دیگری که ممکن است روی پای گاو باشند، بدن 
آن ها را به گونه ای دیگر جهت می دهد و نباید آن ها را مگس های اسطبل حساب کرد.

الرو:

و  رشد  برای  را  آلی  ایده  شرایط  مرغداری ها  و  اسطبل ها  در  مگس  الروهای 
است.  بالغ  مگس های  جمعیت  تعداد  از  بیش  تعدادشان  و  می کنند  پیدا  نمو 
به طورمعمول  باید  الروها؛  قریب الوقوع  ترکیدن  از  جلوگیری  به منظور  بنابراین، 
در  الروها  رشد  احتمال  که  را  کود  توده های  راهروها  طول  در  رفتن  راه  هنگام  در 
الروها  جمعیت  کنترل  برای  همچنین  کرد.  بصری  بازرسی  دارد؛  وجود  گرم  نقاط 
از  استفاده  با  کود  از  نابالغ  الرو  استخراج  یا  شفیره  تله های  از  استفاده  با  می توان 
کرد. استفاده  ساکارز،   0/6  m محلول  در  آن ها  کردن  شناور  یا   Berlese قیف های 

شکل ٢- وجود بیش از ۵-٢/۵ مگس اسطبل در هر پای گاو، هم 
افزایش وزن و هم بازده تبدیل خوراک را در گاوهای تغذیه کننده 

کاهش می دهند.
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در زیر پرندگان جمع و باقی می ماند، از پنج 
 52 از  بیش  تا  گوشتی  مرغ  تولید  در  هفته 
است.  متغیر  تخم گذار  مرغ  تولید  در  هفته 
ازآنجایی که مگس ها به راحتی به مرغداری ها 
به  به آسانی  و خارج می شوند می توانند  وارد 
کود تازه دسترسی داشته باشند که این امر 
به تسهیل رشد و دوام آن ها در مزرعه کمک 

می کند.

انواع تجهیزات طیور شامل:
 ، بوقلمون  مانند:  پرندگانی  نگهداری   -1
اردک ، مرغ گوشتی؛ بدون قفس و بر روی 
زمین که آزادانه به آب و غذا دسترسی دارند.
بدون  یا  بستر  سیستم  با  نگهداری   -2
در  که  برآمده  توری  تخته  یک  با  یا   ، بستر 
آن تجهیزات آبیاری ، تجهیزات تغذیه مرغ و 
)پرورش دهندگان؛  دارند  قرار  جعبه های النه 
آزادانه  و  قفس  بدون  را  گوشتی  مرغان 
پرورش می دهند(. در این نوع نگهداری؛ کود 
که  می گیرد  قرار  النه  اسکلت  محل  زیر  در 

معموالً هنگام نظافت دور از دسترس است.
3- نگهداری مرغان تخم گذار در قفس؛ در 
این نوع نگهداری مدفوع مرغان درون گودالی 
که در زیر قفس ها قرار دارد ریخته می شود یا 
بر روی کمربندهایی که در قفس ها و در زیر 
مرغان قرار دارند جمع شده و توسط نوارهای 
تسمه ای به دفعات به یک مرکز خشک کردن 
کود منتقل می گردند. این کار باعث می شود 

تا تولید و ازدیاد جمعیت مگس های خانگی 
کاهش یابد.

اما در گاوداری ها، باید گفت هر گاو شیری 
منحصربه فرد است ولی آنچه در همه گاوهای 
شیری مشترک است مناطقی است که مگس 

تولید می شود.
پرورش  مگس  که  معمولی  مکان های 
می یابد شامل مکان هایی در داخل و اطراف 

اسطبل است:
● طویله های گوساله، به خصوص در گوشه 

و کنار.
● مناطق نشت آب و سیلوها.

مناطق   ، حیوانات  آغل های  و  طویله ها   ●
منابع   ، و مدیریت خوراک  انبار  آماده سازی، 

نزدیک آب.
و محل های  دامپزشکی  بیمارستان های   ●

زایمان گاوها.
● مخازن آب.

● آخورها.
● در داخل و خارج مناطق حمل ونقل کود. 

مدیریت تلفیقی آفات
پروتکل   )IPM( آفات23  تلفیقی  مدیریت 
پیشنهادی برای اجرای یک برنامه موفق در 
و  گاوداری ها  در  مگس ها  جمعیت  مدیریت 

مرغداری ها و اطراف آن هااست.

الف( نظارت:
نظارت و زیر نظر داشتن جمعیت مگس ها 
بخشی  الروها(  چه  و  بالغ  مگس های  )چه 
این  برای  و  است  طیور   IPM از  ضروری 
ساخته  متعددی  نظارتی  ابزارهای  منظور؛ 
برای  بتوانند  مزرعه  مدیران  تا  شده اند 
مگس های  قریب الوقوع  ظهور  از  جلوگیری 
بالغ در زمان ها و دفعات مناسب از اسپری ها 

استفاده کنند )به جدول 2 مراجعه کنید(.

ب( رعایت اصول بهداشتی:
می شود  باعث  بهداشتی  اصول  رعایت 
مگس های  تخم گذاری  برای  مناطقی  که 
الروها  طبیعتاً  و  باشد  نداشته  وجود  بالغ 
می رود.  بین  از  مگس  تولید  و  کاهش یافته 
گاوهای  نگهداری  محل  نوع  به  بسته 
خشک  کود  مدیریت  طیور،  یا  شیری 
بسیار  مگس ها  جمعیت  کاهش   در 

مؤثر است. 
باعث  کود  مداوم  حذف  لزوم،  صورت  در 
جلوگیری از تجمع مگس و شکستن چرخه 
زندگی و تولیدمثلشان می شود. برای این کار 

پراکنده  باز  فضای  در  به آرامی  را  کود  باید 
شدن  خشک  با  را  الروها  و  تخم ها  تا  کنید 

از بین ببرید.
نباید  را  گاوها  برای  شده  ریخته  خوراک 
هم  را  آب  جریان  ریخت.  روی هم  یکجا  در 
تنظیم  شیری  گاوهای  آبیاری  منابع  از  باید 
و کنترل کرد که هیچ گونه نشتی آب وجود 
باید  نشتی  وجود  در صورت  و  باشد  نداشته 
محل نشتی ترمیم شود. همچنین، الزم است 
تهویه  چندین  حیوانات  نگهداری  محل  در 

مناسب نصب شود.
 شیب سطح کف هم باید به گونه ای باشد 
هدایت  آب  تخلیه  محل  به  اضافی  آب  که 
می شود  باعث  که  زهکشی  مشکالت  شود. 
کود با گل مخلوط شود و در امتداد خطوط 
حصار در محوطه های باز تجمع یابد که باید 
برطرف شود. خوراک مرطوب در شکاف های 
جمع  خوراک  جعبه های  زیر  در  موجود 
شوند.  بسته  باید  شکاف ها  این  لذا،  می شود 
مگس،  استراحت  مناطق  بردن  بین  از  برای 

علف و گیاهان را کوتاه کنید.
باید  هم  مرغداری ها  ساختمان  طراحی 
جهت  تهویه  چندین  دارای  و  باشد  مناسب 
روی کود  بر  هوا  رساندن جریان  به حداکثر 
گیرد  قرار  النه  از  دور  آب  تخلیه  راه  باشد. 
انجام  دقیق  محافظت  و  مراقبت  و همچنین 
شود که سیستم آبخوری مرغان آلوده نباشد 

و نشتی هم نداشته باشد.
به منظور برهم نزدن چرخه طبیعت؛ بخشی 
برای  به ویژه   ، جانوران  ناهمگن  کودهای  از 
باید   ، انگل ها  و  شکار  از  تغذیه کنندگان 
یک  در  را  کود  نباید  بنابراین  شود؛  حفظ 
برای  کرد.  حذف  کاماًل  کوتاه  زمانی  بازه 
 ، باشد  ممکن  که  زمان  هر  منظور،  این 
بخش هایی از کود را در یک برنامه متناوب، 
فعالیت  که  سردتر  ماه های  در  ترجیحاً 
ولی  می شود  برداشته  است،  کمتر  مگس ها 
پایه کود قدیمی باید باقی بماند تا کودهای 
آن  از  مفید  بندپایان  و  رود  فرو  آن  در   تازه 

تغذیه کنند.

ج( کنترل مکانیکی
از  استفاده  شامل  مکانیکی  کنترل 
حذف  یا  مگس  کنترل  برای  دستگاه هایی 
شامل  است  ممکن  کنترل  این  است.  کود 
دفع فیزیکی به وسیله صفحه نمایش یا پنکه/ 
)همان حشره کش های  تله های مگس  یا  فن 
داخل  به  ورود مگس ها  از  که  باشد  برقی29( 
می کند،  جلوگیری  مرغداری ها  و  اسطبل ها 
تله های  باالی  هزینه های  دلیل  به  اگرچه 
مکانیکی  کنترل  نوع  این  از  استفاده  برقی، 
تعداد  اساس  بر  زیاد  مگس های  تعداد  برای 
این  ولی  نیست  عملی  نیاز  مورد  واحدهای 
دستگاه ها برای واحدهای کوچک تر تولیدی، 
کوچک  مرغداری های  و  اسطبل ها  و  دفاتر 

مناسب هستند.

د( کنترل بیولوژیکی:
برنامه  از  بخشی  باید  بیولوژیکی  کنترل 
شیری  گاوهای  پرورش  در  مگس  کنترل 
بیولوژیکی  کنترل  باشد.  طیور  پرورش  و 

به منظور حفظ منابع طبیعی و کمتر آسیب 
منابع  از  استفاده  با  طبیعت  به  رساندن 
برای پناهگاه  طبیعی مانند تهیه کود موقت 
از  کمتر  استفاده  مگس،  طبیعی  دشمنان 
سموم انتخابی در دفع آفات سمی و مدیریت 
رطوبت کود در سطوح پایین است که هدف 
همه این ها؛ افزایش کارایی دشمنان طبیعی 

است.
برای این منظور از زنبورهای مگس خوار30 ، 
سوسک های درنده31 و کنه ها32 برای کنترل 
البته،  می شوند.  استفاده  مگس  بلوغ  مراحل 
زمان  در  گونه ها  از  بعضی  از  شدن  خالص 
ضروری  موفقیت آمیز  کنترل  برای  مناسب؛ 
قدیم  بسیار  زمان های  از  همچنین،  است. 
برای دفع یا از بین بردن مگس ها از گیاهان 
این  از  گرفته شده  روغن های  نیز  و  خاص 
ازاین رو،  است.  می شده  استفاده  نیز  گیاهان 
توجهات به استفاده مجدد آن ها به عنوان یک 
محصول تجاری سازی در IPM دام و طیور 

جلب شده است.

جدول ۳- روش های اعمال کنترل شیمیایی مگس

توضیحراهکارحشره کش

حشره کش های بالغ:

استفاده از اسپری  
باقی مانده روی 

سطح:

از برنامه های اسپری باقیمانده سطح نیز می توان برای سرکوب طوالنی مدت 
جمعیت استفاده کرد. آن ها روشی مؤثر و اقتصادی برای کنترل آلودگی های 
استراحت  آن  در  مگس ها  که  مکان هایی  در  باید  و  هستند  مگس ها  زیاد 
و  داخل  در  چه   ، لوله ها   ، طناب ها   ، سقف   ، دیوارها  ازجمله   ، می کنند 
باقیمانده  اسپری  برنامه های  شود.  استفاده  ساختمان  از  خارج  در  چه 
با  تماس  در  را  بالغ  مگس های  که  هستند  پیرتروئیدهایی  معموالً  سطح 
داشت. خواهند  دفع کننده ای  فعالیت  پیرتروئیدها  می کنند.  کنترل  سطح 

اسپری های بادی 
یا اسپری های 

پودری24:

سریع  سرنگونی  برای  پودری  اسپری های  یا  بادی  اسپری های  از 
با  مگس  استراحت  سطوح  غلطاندن  می شود.  استفاده  بالغ  مگس های 
اقدامات  با  غالب  جمعیت  سرکوب  برای  راه  رایج ترین  شیمیایی  مواد  این 
مقاومت  احتمال  خود  به نوبه  کم  باقیمانده  فعالیت  است.  کوتاه  باقیمانده 
هفته  در  بار  دو  حداکثر   ، حد  کمترین  با  باید  آن ها  می دهد.  کاهش  را 
مه  یا  سم پاش ها  با  بادی  اسپری های  شوند.  استفاده  منظم  فواصل  در  و 
مگس های  به  کوچک  ذرات  برخورد  درنتیجه  و  کم حجم  بسیار  پاش های 
و  هستند  طبیعی  پرترین  بادی  اسپری های  می شوند.  استفاده  بالغ 
می شوند. ساخته  ارگانوفسفاتها  یا  بوتوکسید25  پیپرونیل  افزایی  باهم 

طعمه:

در مواردی که جمعیت مگس ها کم است می توان از طعمه ها استفاده کرد. 
در  طعمه ها  این  هستند.  مؤثر  مگس ها  کم  جمعیت  حفظ  برای  طعمه ها 
ایستگاه های طعمه یا در بعضی موارد به صورت اسپری یا رنگ آمیزی پخش 
می شوند. بیشتر طعمه ها حاوی جاذب جنسیت)Z( -9- تریکوزن26 و یک 
نئونیکوتینوئید )رده شیمیایی( هستند. فرمول بندی طعمه در به دام انداختن 
و از بین بردن مگس های بالغ بسیار مفید است ، اما ایستگاه های طعمه باید 
شود. جلوگیری  حیوانات  آب  و  غذا  آلودگی  از  که  بگیرند  قرار  به گونه ای 

طعمه های اسپری:

یک  به عنوان  می گیرد  قرار  سطوح  روی  هنگامی که  اسپری  طعمه های 
آن  یک سوم  یک سطح،  درصد  از 100  اسپری  است.  مؤثر  نقطه ای  روش 
جاذب  یک  شامل  به طورمعمول  اسپری  طعمه های  می دهد.  پوشش  را 
)نئونیکوتینوئید(  دفع کننده  غیر  حشره کش  و  تریکوزن   -9-  )Z( مانند 
به سطح اسپری شده جذب می شوند  بالغ توسط جاذب  است. مگس های 
می شود. کنترل  جمعیتشان  و  می کنند  مصرف  را  طعمه  سپس  و 

طعمه های رنگ:

قرار  آویز  تخته های  مانند  سطوحی  روی  هنگامی که  رنگ  طعمه های 
می گیرند مؤثر هستند. آن ها با حل شدن یک پودر محلول در آب ساخته 
شبیه  رنگی  طعمه  مواد  کنند.  ایجاد  رنگ  غلیظ  محلول  یک  تا  می شوند 
از  پس  مگس ها  که  می کند  عمل  بالغ  مگس های  با  اسپری  طعمه های 
می شوند. جذب  شده  اسپری  سطوح  به  و  می روند  بین  از  طعمه  مصرف 

الروکش ها

مواد خوراکی 
الروکش یا محلول 

مایع:

مواد خوراکی الروکش مثل سیرومازین27 مواد افزودنی خوراکی هستند که 
کود را برای الرو مگس سمی می کنند. مزیت بزرگ این است که این کار 

به کارگر نیاز ندارد.

اسپری الروکش یا 
محلول های مایع

برای از بین بردن الرو مگس ، اسپری الرو کش یا محلول های مایع همانند 
سیرومازین و اسپینوساد28 به طور مستقیم بر روی سطح کود اعمال می شود. 
الرو  زیادی  تعداد  برای  نقطه ای  روش  یک  به عنوان  فقط  می شود  توصیه 
استفاده شود تا اثر سمی را روی جمعیت حشرات مفید در کود کاهش دهد.

گرانول های 
الروکش:

این مواد را می توان در مناطق دشوار برای تولیدمثل به کار برد. پخش کننده 
کود کوچک گرانول ها را به فضاهای بین تخته سنگ ها می ریزد و این امر باعث 
می شود تا در مناطق تولیدی زیر تخته سنگ ها یک سازگاری به وجود آید.

شکل ۳- الروهای مگس ها در محل های نگهداری گاوهای شیری شرایط ایده آلی را 
برای رشد و نمو پیدا می کنند. تعداد آن ها از تعداد مگس های بالغ بسیار بیشتر است
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دستیابی  به منظور   ، این  بر  عالوه 
نماتد  گونه های  بالقوه  توانایی های  به 
کنترل  عوامل  به عنوان  آنتوموپاتوژنیک33 
مطالعات  مگس؛  برابر  در  بیولوژیکی 
نماتد  گونه  چندین  روی  بر  گسترده ای 
آنتوموپاتوژنیک صوت گرفته است که نشان 
بیماری  ایجادکننده  میکروارگانیسم  می دهد 
در  زیستی  کنترل کننده  عامل  حشرات؛ 
کنترل مگس ها می باشند. همچنین، تالش بر 
این است تا با غربال کردن ایزوله های سمی؛ 
استراتژی های  و  مناسب  فرموالسیون های 

کاربردی گسترش داده شود.

هـ( کنترل شیمیایی
یک  حشره کش ها34  از  استفاده  اگرچه 
مؤلفه مهم در برنامه کنترل مگس است ولی 
استفاده از مواد شیمیایی در اطراف گاوهای 
از  قبل  بنابراین  باشد.  محدود  باید  شیری 
و  برچسب ها  باید  شیمیایی  مواد  از  استفاده 
به دقت  آن ها  مصرف  نحوه  دستورالعمل های 
مگس ها  همه  کردن  ریشه کن  شود.  مطالعه 
غیرممکن است ، بنابراین اقدامات کنترلی در 
جهت کاهش جمعیت مگس ها برای رسیدن 
)به  می گیرد  انجام  تحمل  قابل  سطوح  به 
برای  تولیدکنندگان  کنید(.  توجه   3 جدول 
ارزیابی برنامه مدیریت مگس و تصمیم گیری 
به طور  باید   ، حشره کش ها  به  نیاز  مورد  در 
کنند.  کنترل  را  مگس ها  جمعیت  منظم 
میزان  و  شیمیایی  مواد  از  استفاده  سوابق 
شوند.  ثبت  به دقت  باید  مصرف شده  دوز 
از  بی رویه  استفاده  و  نامناسب  زمان بندی 
 ، کود  ضعیف  مدیریت  با  همراه  حشره کش 
بهداشتی  اقدامات  و  رطوبت  ضعیف  کنترل 
نیاز  و  آفات  افزایش جمعیت  باعث   ، ضعیف 

به کاربردهای اضافی حشره کش ها می شود.
برابر  در  احتمالی  مقاومت  مدیریت  برای 
غیرضروری  استفاده  از  باید   ، حشره کش ها 
حشره کش ها پرهیز شود، به جای آن می توان 
یا  فیزیکی  کنترل  روش های  از  استفاده 
بیولوژیکی استفاده کرد و مراقب مناطقی که 
حشره کش ها نفوذ نمی کنند و آفات در خطر 
شرایطی  در  ولی  بود  هستند؛  ماندن  زنده 
که استفاده از سموم دفع آفات به تنها ابزار 
کنترل تبدیل شود، باید نحوه پخش و انتشار 
دورانی سموم دفع آفات مدیریت شود و انواع 
روش های پخش و انتشار سموم به کار گرفته 
طبقات  و  درزها  تمام  بین  سموم  تا  شود 

مختلف پاشیده شود.
از  جایگزین  استفاده  همچنین، 
 ، ارگانوفسفاتها36   ، پیرتروئیدها35 
 ، ها38  اسپینوسین   ، نئونیکوتینوئیدها37 
تنظیم کننده های رشد حشراتIGR( 39( و 
سایر گروه های حشره کش ها توصیه می شود.

شکل 5 نمونه ای از طرح استفاده چرخشی 
شامل  که  می دهد  نشان  را  حشره کش ها 
موجود  حشره کش های  اصلی  انواع  از  برخی 
در بازار است. توجه به این نکته ضروری است 
که چرخش بین پیرتروئیدها و ارگانوفسفاتها 

این  بین  متقاطع  مقاومت  پتانسیل  دلیل  به 
دو گروه ، احتماالً مربوط به عملکرد آنزیمی 
استرازها40 یا مونوکسیژنازها41 است و توصیه 

نمی شود.
 )IGR( حشرات  رشد  تنظیم کننده های 
با سطوح مختلف شیمیایی می توانند  تقلبی 
برای  و  انتشار  و  با شیوه های مختلف پخش 
در  ولی  شوند  استفاده  بالغ  حشرات  تمام 
)ثبت شده(  تأییدشده  حشره کش های  مورد 
باید طبق دستورالعمل های برچسب استفاده 

شوند.
حشرات  حشره کش های  کاربردهای 
شیمیایی  مواد  انتخابی  به کارگیری  بالغ42: 
نگهداری  محل  سقف های  و  دیواره ها  در 
طیور که مگس ها در آن استراحت می کنند 
و همچنین استفاده از تخته های آویز طعمه 
مکان های طعمه  در  و طعمه های مگس  دار 
با عوامل بیولوژیکی سازگار  قرار می گیرند و 
به کارگیری  این  که  شرطی  به  هستند، 
کود  آلودگی  از  شیمیایی  مواد  انتخابی 
جلوگیری کنند. استفاده از طعمه های مگس 
برای  شیمیایی  مواد  از  انتخابی  استفاده  و 
داخل  باالیی  قسمت های  در  مگس  کنترل 
مرغداری ها که مگس ها در آن آرام می گیرند 
با عوامل کنترل بیولوژیک سازگار می باشند.

کاربردهای الرو کش ها43: الروُکش ها 
مواد شیمیایی هستند که برای از بین بردن 
استفاده  کود  روی  مستقیم  به طور  کرم ها 

اسپری  به عنوان  می توانند  آن ها  می شوند. 
مخلوط  کود  با  گرانول  به صورت  یا  نقطه ای، 
تغذیه  هنگام  در  را  آن ها  الروها  تا  شود 
 IGR اول  درجه  در  ها  کش  الرو  بخورند. 
ها هستند که حاوی سیرومازین ماده اصلی 
فعال می باشد. استفاده از سیرومازین به عنوان 
مستقیم  به طور  خوراکی  افزودنی  ماده  یک 
زیرا  است  قبول  قابل  دامی  کودهای  برای 
این ماده شیمیایی برای کنه ها و سوسک های 

مستعد نسبتاً غیر سمی است. 
به منظور  اصطبل:  مگس  درمان 
مگس  گزش  از  دام  موقتی  کردن  راحت 
روی  مستقیماً  را  اسپری ها  می توان  اسطبل 
کنترل  روش  این  ولی  پاشید  حیوان  بدن 

کوتاه مدت است.

معضالت اجتماعی
مزاحمت  یک  می توانند  مگس ها  انبوه 
مجاور  جوامع  و  مزرعه  اطراف  در  جدی 
همسایگان  دلیل،  همین  به  باشند  یکدیگر 
جدید اغلب  به کشاورزان فشار زیادی وارد 
به  را  خانگی  مگس  جمعیت  تا  می کنند 

حداقل برسانند.
حیوانات44  تغذیه  کردن  محدود  عملیات 
)CAFO( نوع خاصی از تغذیه در تأسیسات 
است  بزرگ  مقیاس  در  صنعتی  کشاورزی 
فشرده  دوره  یک  در  را  حیوانات  معموالً  که 
برای تولید گوشت ، تخم مرغ یا شیر پرورش 

مگس ها  جمعیت  مکان ها؛  این  در  می دهد. 
در  طیور  و  دام  پرورش  مزارع  به  نسبت 
مقیاس متوسط یا کوچک، بسیار بیشتر است.
خود  رقابت  حفظ  برای  مزارع  ازآنجاکه 
جوامع  بین  درگیری هایی   ، بزرگ تر شده اند 
است.  آمده  وجود  به   CAFO متصدیان  و 
محلی  ساکنان  و  ها   CAFO بین  درگیری 
آن ها  محله های  به  مگس ها  حمله  هنگام 
ازجمله  عمومی  بهداشت  اقدامات  به  منجر 
موارد  به  توجه  با  است.  شده  دادخواهی 
برنامه  یک  باید  ها   CAFO  ، ذکرشده 
آن  و  دهند  توسعه  را   IPM موفقیت آمیز 
مگس ها  جمعیت  درنتیجه؛  کنند،  حفظ  را 

کاهش می یابد.

پی نوشت ها:
1�House fly (Musca domistica)
2�Stable fly (Stomaxys calcitrans)
3�Proboscis
4�Bovine mastitis
5-Mechanical vector
6-Paramyxovirus
7�Newcastle disease
8�Avian influenza virus
9-Shigella spp.
10�Vibrio kolerae
11-Escherichia coli
12�Staphylococcus aureus
13�Salmonella spp.
14�Klebsiella spp.
15-Enterobacter spp.
16-Aeromonas spp.
17�Campylobacter spp.
18-Listeria spp.
19-Spot cards
20�Sticky ribbons
21�Scudder grid
22�Baited Jug Traps
23�Integrated pest management 

)IPM(
24�Mist sprays
25�Piporonyl butoxide
26�(Z)�9� Tricosene
27�Cyromazine
28�Spinosad
29�Electrocuting Traps
30�Parasitoid wasps
31�Predatory beetles
32�Mite
33�Entomopathogenic nematodes
34�Insecticides
35�Pyrethroids
36�Organophosphates
37�Neonicotinoids
38�Spinosyns
39�Insect growth regulators (IGRs)
40�Esterases
41�Monodygenases
42�Adulticide
43�Larvicidal
44�Confined Animal Feeding 
Operation )CAFO(
45�Antibiotic resistant bacteria

Reference:
1-International Dairy Topics , 

2019,  Volume 18 Number 2,13�15.
2�International Poultry Production , 

2019, Volume 27 Number 3, 27�31.

شکل ۴- مگس ها می توانند باعث آلودگی خوراک و شیوع بیماری های طیور شوند

شکل ۵- طرح استفاده چرخشی از  حشره کش ها.
واژگان کلیدی:

دلیل  به  آفریقا  در  خانگی  مگس های   ●
برای  مستعد  و  مناسب  مناطق  وجود 
تولیدمثل،  یک آفت عمده محسوب می شوند.

مانند  بیماری هایی  خانگی  مگس های   ●
و  مرغی  آنفلوانزای   ، نیوکاسل  بیماری 
منتقل  را   E. coli به  مربوط  بیماری های 

می کنند.
● جمعیت مگس های خانگی و مگس های 
و  بوده  زیاد  رشد  دارای  سرعِت  اسطبل 

غیرقابل کنترل می شوند.
● مگس های خانگی و مگس های اسطبل 
به دلیل وجود مناطق تولیدمثل ، از آفت های 

اصلی در محصوالت لبنی هستند.
● مگس های خانگی ناقل بیماری هستند و 
مگس های اسطبل از خون تغذیه می کنند که 

ضررهای اقتصادی را به بار می آورند.
● حتی در میزان کم مگس های اسطبل 
را کاهش  تولید شیر  و  دام  بهره وری  بازهم 

می دهند.
به  از CAFO ها که  ● جمعیت مگس 
همسایگان اطراف حمله می کنند ، می تواند با 
به مخاطره انداختن بهداشت عمومی منجر به 

اقدامات قانونی شود.
جمعیت   ،  IPM موفق  برنامه  یک   ●
کاهش  تحمل  قابل  سطوح  به  را  مگس ها 

می دهد.
از  چرخشِی  استفاده  برنامه  اجرای   ●
مختلف  گروه های  از  حشره کش هایی 
شیمیایی در جلوگیری از مقاومت مگس ها 
کلیدی  راهکار  یک  به حشره کش ها  نسبت 

است.
● رعایت اصول بهداشتی ، حذف یا کنترل 
برنامه  یک  در  موفقیت  کلید   ، تولیدمثل 

مدیریت مگس است.
● کنترل مگس باید به عنوان روشی جهت 
کاهش پخش و توزیع بیماری در مزارع در 
نظر گرفته شود و درنتیجه  کاهش نیاز به 
استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان چنین 
بیماری ها. کنترل کردن این مگس ها می تواند 
به کاهش توزیع و پخش باکتری های مقاوم به 

آنتی بیوتیک45 منجر شود.
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مقدمه:
فناوری نانو علم تولید و استفاده از ذرات در 
توانسته ایم  اخیراً  فقط  است.  نانومتر  مقیاس 
رویکردهای مربوط به درک و کنترل خواص 
)حدوداً  دهیم  توسعه  نانو  ابعاد  در  را  مواد 
محدوده  این  در  ذرات  نانومتر(.   1-100
هموار  که  دارند  بی نظیری  خواص  سایز  از 
 .]1[ است  نوین  کاربردهای  برای  راه  کننده 
نانو مواد را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم 
که  نانو  ریز  فوق العاده  ذرات  اول  گروه  کرد، 
به  و  دارند  وجود  طبیعت  در  به طورمعمول 
و  نشده اند  مهندسی  و  تولید  خاصی  قصد 
مشخصی  هدف  با  که  نانوذراتی  دیگر  گروه 
نانوپزشکی2   .]2[ می شوند  کنترل  و  تولید 
کاربرد نانوفناوری در هر دو محدوده پزشکی 
درگیر  علم  این  است  دامپزشکی  و  انسانی 
برای  ابزار  نانو  و  نانوذرات  مصرف  و  طراحی 
 .]3[ می باشد  زیستی  پزشکی  کاربردهای 
بکار  پزشکی  در  نانوذرات  از  زیادی  اشکال 

رفته اند ]4[ )به جدول 1 مراجعه شود(.
ابعاد  در  کروی  ذرات  که  نانوسفرها3  مثاًل 
و  اندازه  علت کوچکی  به   ]5[ نانو می باشند 
در  می تواند  دارویی  ماده  یک  وسیع،  سطح 
سطح آن ها توزیع شده تا انتقال دارو تسهیل 
برای  می توانند  همچنین  نانوسفرها  شود. 

بازسازی بافت استفاده شوند ]6[. 
شکل دیگر نانوذرات نانو کپسول ها4 هستند 
اندازه  با  خارجی  پوسته  یک  از  متشکل  که 
هسته  می باشند.  داخلی  هسته  یک  و  نانو 
می تواند فاز روغن یا آب باشد که یک داروی 
درحالی که  می دهد  جای  خود  در  را  خاص 
و  تخریب  از  دارو  محافظت کننده  پوسته 
ها  لیپوزوم  مثال،  برای   .]7[ است  هیدرولیز 
نانو سایز نظیر غشای  و  ذرات کروی دوالیه 
به  و  هستند  اوکاریوت  سلول های  سلولی 
هر  انتقال  برای  ویژه شان،  ساختمان  علت 
آب دوست  و  چربی دوست  داروهای  نوع  دو 
از  دیگری  شکل   .]3 و   8[ می باشند  ایدآل 
پزشکی  مصارف  در  فراوانی  به  که  نانوذرات 
بکار می رود نانولوله های کربنی5 هستند )تک 
داشتن یک  با  این ها  دیواره(.  یا چند  دیواره 
به  باال  نفوذ  توانایی  و  سطحی  وسیع  ناحیه 
که  می گردند  معرفی  سلولی  غشای  داخل 
و  کرده  عمل  ریز  سوزن  یک  مثل  می تواند 
داروهای  انتقال  باالخص  دارورسانی،  برای 
ضد تومور به داخل سلول ایدآل باشند ]9[. 
که  داده شده  نشان  مطالعه ای  در  بااین وجود 
آن ها خطر باالیی در ایجاد ترومبوز در داخل 

رگ های خونی دارند ]10[. 
دندریمرها6  نانوذرات،  فرم  چهارمین 
هستند که ساختارهای سه بعدی در مقیاس 
نانو بوده و متشکل از واحدهای شاخه شاخه، 
مانند درخت است که از یک هسته مرکزی 

منشعب می شوند. در اینجا یک سطح بسیار 
منشعب شاخه ای و چندکاره با وزن مولکولی 
آن ها  عملکرد  تسهیل کننده  که  داریم  کم 
یا  انتقال دارو، واکسن  به عنوان یک سیستم 
ژن و همچنین به عنوان عوامل ضد میکروبی 
برای  به عنوان داربستی  نیز می توانند  بوده و 

ترمیم یک بافت عمل کنند ]11-13[. 
در  استفاده شده  نانوذرات  انواع  تاکنون 
ذرات  نانو  یا  کره  نانو  به  غالباً  پزشکی  آبزی 
سایر  کاربرد  است.  بوده  محدود  پلیمری 
در  است.  نشده  بررسی  چندان  هنوز  اشکال 
استفاده شده  مختلف  کاربردهای  بررسی  این 
و بالقوه نانوذرات در آبزی پزشکی نشان داده 
به عنوان  آن ها  مصرف  شامل  این  و  می شود 
و  ژن  و  دارو  انتقال دهنده  ضدمیکروب، 
ماهی  های  پاتوژن  برای  ویژه  تشخیص های 

می شود.

ساخت نانوذرات
سنتز  برای  اساسی  رویکرد  دو  به طورکلی 
نانوذرات وجود دارد که شامل باال به پایین7 و 

پایین به باال8 است.
سایش  فرایند  شامل  پایین  به  باال  روش 
مقیاس  از  آن  تبدیل  برای  فله  فلز  مکانیکی 
که  می باشد،  نانو  مقیاس  به  خرد  یا  کالن 
عوامل  مثل  پایدارکننده  عوامل  افزودن  با 
از  پیشگیری  برای  کلوئیدی  محافظت کننده 
اکسیده شدن نانوذرات یا تجمع دوباره آن ها 
می گیرد  صورت  خرد  فرم  به  برگشت  برای 
]15[. روش های پایین به باال شامل ساخت 
روش های  مختلف  انواع  توسط  نانوذرات 
کاهش  ازجمله  فیزیکی،  و  شیمیایی 
آن ها  تجزیه صوتی  و  فلزات  الکتروشیمیایی 

است ]16[.

ساخت شیمیایی و فیزیکی
از  استفاده  با  می تواند  نانوذرات  ساخت 
تجزیه حرارتی در حالل های آلی انجام شود 
شیمیایی  سنتز  فلزی  نانوذرات  برای   .]17[
برودتی، نانو ذرات را در محدوده قطر 5 تا 80 
نانومتر تولید می کند ]18[. سنتز فیزیکی با 
استفاده از امواج میکرو برای نانو ذرات نقره 
استفاده شده است که شامل کاهش فیزیکی 
ذرات نقره با استفاده از فرکانس های مختلف 
روش  این   .]19[ است  مایکروویو  تابش 
سریع تر و بهره دهی باالتری در مقایسه با یک 
روش حرارتی با همان دما را داشت. ژیانگ و 
همکاران همچنین دریافتند که هر چه غلظت 
نیترات نقره استفاده شده بیشتر باشد مدت 
زمان واکنش طوالنی تر خواهد بود و هر چه 
دما باالتر شود ذرات بزرگ تری تولید خواهند 
پلی  باالی  از غلظت های  استفاده  شد ]19[. 
وینیل پیرولیدونPVP( 9( سبب سنتز ذرات 

نانونقره با سایز کوچک بین 25-15 نانومتر 
نانوذرات  سنتز  دیگر  روش های  شد.  خواهد 
فلزی عبارتند از: فرسایش لیزر پالسی ]20[، 
آبی  نقره در محلول  نیترات  الکتریکی  احیاء 
تخلیه   ،]21[ گلیکول  پلی اتیلن  حضور  در 
برای  امولسیون  میکرو  الکتریکی22[  جرقه 
کاهش   ،]23[  Ag-Fe3O2 نانوذرات  تهیه 
تری  از  استفاده  با  نقره  نیترات  شیمیایی 
بوروهیدرید  سدیم  با  همراه  سیترات  سدیم 
به عنوان عامل احیاکننده برای سنتز نانوذرات 
پیرولیداین  وینیل  پلی  پوشش   با  نقره 

 .]42-45[ )PVP(
روش های مختلفی نیز برای سنتز نانوذرات 
غیرفلزی نظیر نانوپلیمر های کیتوسان بیان 
یک  یونوتروپیک  ژل  مثال  برای  است.  شده 
اسید  در  کیتوزان  انحالل  روش ساده شامل 
پلی  فسفات  تریون  پلی  افزودن  با   ، استیک 
تعامل  به  روش  این  است.   )TPP( آنیون10 
کیتوزان  آمین  گروه  بین  الکترواستاتیک 
دارد  بستگی  پلیمر  آنیون   پلی  گروه های  و 
به  الکترولیت  پلی  پیچیده  روش  ]27و26[. 
تعامل الکترواستاتیک بین گروه های کاتیونی 
با  که  دارد،  بستگی   DNA و  کیتوزان  در 
می کند  خنثی  را  بارها   ، نانو  ذرات  تشکیل 
افزودن  از  میکروامولسیون  روش   .]26[
معایبی  اما   ، می کند  استفاده  سورفاکتانت 
حالل های  زیاد  مصرف  ازجمله  که  دارد  نیز 
آماده سازی طوالنی و پیچیدگی  ، زمان  آلی 
فرایندهای شستشو است ]28[. متداول ترین 
روش   PLGA نانوذرات  سنتز  برای  روش 
حالل  دو  تبخیر   با  همراه   ]29[ رسوبی 

امولسیونی می باشد ]30،31[.

ساخت بیولوژیک )سنتز سبز(
عالقه زیادی در یافتن روش های اقتصادی 
و دوستدار محیط زیست برای سنتز نانوذرات 
به عنوان  زیستی  روش های  دارد.  وجود 
می شوند  محسوب  رویکرد  این  کلیدهای 
استفاده  با  نانوذرات  بیولوژیک  سنتز   .]32[
می شود،  انجام  ارگانیسم ها  از  گروه  سه  از 

گیاهان، باکتری ها، قارچ ها. بیوسنتز نانودرات 
می شود  محسوب  باال  به  پایین  روش  یک 
احیا  اکسیداسیون/  واکنش های  با  غالباً  که 
همراه است ]33[. آنزیم های میکروبی یا مواد 
آنتی اکسیدانی  خواص  با  گیاهی  شیمیایی 
ساز  پیش  ترکیبات  روی  احیاکنندگی  یا 
تولید  را  مطلوب  نانوذرات  تا  می کنند  عمل 
کنند. سه جز اصلی از یک سیستم بیوسنتز 
برای  حالل  محیط  یک  شامل،  نانوذره ای 
دوستدار  احیاکننده  عامل  یک  سنتز، 
غیر  پایدارکننده  عامل  یک  و  محیط زیست 
با  که  نقره  نانوذرات   .]33[ می باشند  سمی 
استفاده از عصاره برگ گیاه مرزنگوش11سنتز 
اثرات  و  باکتریایی  ضد  فعالیت  شده اند 
سلول های  رده  علیه   را  سیتوتوکسیک 
 .]34[ داده اند  نشان  انسان  ریه  در  سرطانی 
برای  بادام زمینی  آجیل  پوسته  مایع  از 
نقره  و  طال  نانوذرات  دوی  هر  سبز   سنتز 
علیه   باکتریایی  فعالیت ضد  استفاده شد که 
 .]34[ می دادند  نشان  را  ماهی  پاتوژن های 
نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره 
برابر  را در  باکتری  فعالیت ضد  برگ چای12 
باالی  دوزهای  در  فقط  البته  روی  ویبریوها 
گوشت  آب  از   .]36[ داد  نشان  نانوذره  این 
عصاره برگ آلوئه ورا برای سنتز سبز نانوذرات 
اکسید روی، که فعالیت ضد باکتری بیشتری 
روش  به  تهیه شده  نانوذرات  به  نسبت  را 
شد  استفاده  دادند،  نشان  استاندارد  شیمی 
نانوذرات  سنتز  برای  نوین  روش  یک   .]37[
آئروموناس  باکتری  از  استفاده  روی  اکسید 
هیدروفیال به عنوان عامل احیاکننده بود. این 
از  همچنین  و  محیط زیست  با  سازگار  روش 
به  منجر  و  است  امکان پذیر  اقتصادی  نظر 
ضد  اثرات  با  روی  اکسید  نانوذرات  تولید 

باکتریایی و ضد قارچی می شود ]38[.

در  باکتری ها  آنتی بیوتیکی  مقاومت 
آبزی پروری

مبارزه  جهت  دهه ها  برای  آنتی بیوتیک ها 
شده اند.  استفاده  باکتریایی  عفونت های  با 

از آن ها منجر  بااین وجود استفاده بیش ازحد 
که  است  مقاومی شده  باکتری های  ظهور  به 
دیگر حساسیتی به این عوامل ندارند ]39-42[. 
باکتری های  متحرک  ژنوم  بین  ازآنجاکه 
وجود  مشترکی  عناصر  آبزی  و  زی  خشکی 
آن ها  بین  می توانند  مقاومت  ژن های  دارد، 
تبادل شوند، که تأثیرات عمده ای بر سالمت 
]43و42[.  می گذارد  باقی  دام  و  انسان 
درباره  بررسی هایی  همکاران  و  توسولجک 
مزارع  در  میکروبی  ضد  مواد  از  استفاده 
آبزی پروری 25 کشور دنیا انجام دادند ]44[. 
بیشترین  تتراسایکلین  که  دریافتند  آن ها 
مزارع  در  شده  استفاده  آنتی بیوتیکی  عامل 
آبزی پروری جهان است. یک رابطه قوی بین 
و  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های  ظهور 
تجویز بیش ازحد آنتی بیوتیک در آبزی پروری 
باکتری های  بسیاری  ظهور  دارد.  وجود 
مقاوم  اورئوس،  استافیلوکوک  نظیر  مقاوم 
به  مقاوم  و   )MRSA( سیلین13  متی  به 
است  )MDR( گزارش شده  دارو14  چندین 
]46و45[. برخی آئروموناس های جدا شده از 
تیالپیای پرورشی، مقاوم به آنتی بیوتیک های 
تتراسایکلین،  مثل  الطیف  وسیع 
بودند  اریترومایسین  و  استرپتومایسین 
در  همچنین  آنتی بیوتیکی  مقاومت   .]47[
آئروموناس سالمونیسیدا، فتوباکتریوم دامسال 
ویبریو،  روکری،  یرسینیا  پیسیدا،  گونه  زیر 
لیستریا، گونه های ادواردزیال و پسودوموناس 
و  سزار  دی  ]48و43[.  است  شده  مشاهده 
مزارع  در کف  رسوب کرده  لجن  از  همکاران 
ماهی انتروکوک های مقاوم را جدا کردند که 
با توجه به احتمال انتقال ژن مقاومت آن به 
باکتری،  این  انسانی  سویه های  عفونت های 
اهمیت  حائز  بسیار  انسانی  بهداشت  نظر  از 

می باشد]50 و 49[.

میکروبی  ضد  مواد  به عنوان  نانوذرات 
نوین در آبزی پزشکی

استفاده از نانوذرات به عنوان جایگزین مواد 
مقاومت  ظهور  با  مبارزه  برای  میکروبی  ضد 
آبزی پروری  در  آنتی بیوتیک ها  به  باکتریایی 
نانوذرات  ]48و37[.  است  شده  بررسی 
علیه  را  باالیی  میکروبی  ضد  فعالیت  فلزی 
باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها نشان داده اند. 
نانوذرات  کاربرد  درباره  آینده،  بخش های  در 

علیه  پاتوژن های ماهی بحث خواهیم کرد.

)Ag-NPs( نانوذرات نقره )الف
بیشترین عوامل ضد میکروبی نانو هستند 
است.  پرداخته شده  آن  به  گزارشات  در  که 
مختلف  مکانیسم های  با  می توانند  آن ها 
طریق  این  به  و  کنند  عمل  باکتری ها  علیه 
از مقاومت باکتریایی بگریزند ]52[، در برابر 
از طریق یک  فقط  آنتی بیوتیک ها که عمدتاً 
مکانیسم عمل می کنند ]54-52[ آزادسازی 
یون های نقره )+Ag( یکی از این مکانیسم ها 
غشای  پروتئین های  به  یون ها  این  که  است 
نهایتاً  غشا  تخریب  با  و  شده  متصل  سلولی 

نانوذرات و کاربرد آن ها در آبزی پزشکی 
)DVM , PhD( دکتر حمید پورمقیم

خالصه:
فناوری نانو به دلیل خواص منحصربه فرد نانوذرات ، به یک زمینه تحقیقاتی گسترده تبدیل شده است،که کاربردهای جدید را امکان پذیر می سازد. نانوذرات 

در بسیاری از کاربردهای پزشکی ازجمله تشخیص ، واکسیناسیون و انتقال دارو و ژن راه یافته اند. در این مقاله مروری ، به ویژه بر روی اثرات ضد میکروبی 
نانوذرات با تأکید بر مسئله باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در آبزی پروری تمرکز شده است. کاربرد واکسن های مبتنی بر نانوذرات علیه بسیاری از عوامل 
 ، باکتریایی  بیماری های  برای تشخیص  ابزاری خاص و حساس  به عنوان  نانوذرات  آبزیان درحال توسعه است.  بیماری زای ویروسی در زمینه تحقیقات پزشکی 
قارچی و ویروسی آبزیان مورد توجه زیادی واقع شده اند. بررسی ما همچنین مصارف زیادی از نانوتکنولوژی را که در حال تحقیق در آبزی پزشکی۱ می باشند 

بیان می کند.
کلمات کلیدی: نانوذرات، بیماری های ماهی، ضد میکروب، واکسن های ماهی

جدول 1- اشکال و کاربردهای مختلف نانوذرات در پزشکی زیستی

کاربرد پزشکیساختماننوع نانوذره

انتقال دارو، بازسازی )ترمیم( بافتکروی شکلنانوسفر

انتقال کنترل شده داروهامتشکل از هسته و پوستهنانوکپسول ها

انتقال داروها، ضد سرطان هالوله های سیلندری شکلنانولوله های کربنی

انتقال داروهای آب دوست و آب گریزسلول های لیپیدی دو الیهلیپوزوم ها

 واجد یک هسته مرکزی، انتهاهای شدیداً دندریمرها
منشعب و شاخه ای

سیستم انتقال دارو، مهندسی بافت، ضد میکروب ها

سیستم انتقال دارو، بازسازی بافتپلیمرهایی نظیر کیتوسان و PLGAنانوذرات پلیمری
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 .]57[ می شوند  باکتری  سلول  مرگ  باعث 
به  نقره  یون  نیز  سلولی  داخل  مسیر  از 
و  شده  متصل  نوکلوئیک  اسید  و  سیتوکروم 
با صدمه به آن ها از تقسیم سلولی جلوگیری 

می کند ]58[.
که  دادند  گزارش  همکاران  و  پراکاش 
بسیار  میکروبی  ضد  اثرات  نقره  نانوذرات 
دارو  چند  به  مقاوم  باکتری های  علیه  قوی 
 .]55[ داشتند  شده  جدا  ی   )MDR(
تأثیرات باکتری کش این ذرات همچنین علیه 
اورئوس مقاوم به متی سیلین  استافیلوکوک 

)MRSA( گزارش شده است ]56[.
از  استفاده  با  شده  سنتز  نقره  نانوذرات 
عامل  یک  به عنوان  لیمو15  مرکبات  عصاره 
علیه  باکتری شان  ضد  فعالیت  احیاکننده، 
سیانو  و  تاردا  ادواردزیال  اورئوس،  استاف 
اوما   .]48[ است  شده  اعالم  باکتری ها 
جوانه  عصاره  از   )59( همکاران  و  شانکاری 
برگ گیاه حرا 16برای سنتز بیولوژیک ذرات 
ضد  اثرات  سپس  کردند،  استفاده  نقره  نانو 
میکروبی آن را علیه پسودوموناس فلورسنس، 
اعالم  فالووبکتریوم  و  پروتئوس  گونه های 
سنتز شده  های  نانونقره  این  کارایی  کردند. 
آنتی بیوتیک های  همان  نظیر  سبز،  روش  به 
تجاری بود. در یک مطالعه بر روی میگوهای 
ویبریو  با  آلوده شده  نوجوان سفید هندی17 
مدت  به  ذرات  این  با  درمان  تحت  هاروی 
میزان  و  گرفتند  قرار  باال  دوز  با  و  طوالنی 
مرگ ومیر را تا 71% کاهش نشان داد ]36[.

نانوذرات  قارچ،  ضد  عامل  یک  به عنوان 
بر ضد  را  باالیی  اثرات پیشگیری کننده  نقره 
مشابه  که  دادند  نشان  کاندیدا  گونه های 
 61[ بود   B آمفوتریسین  تجاری  قارچ  ضد 
نقره  نانوذرات  قارچی  ضد  فعالیت  و60[. 
علیه درماتوفیت نیز گزارش شده است ]62[. 
نقره  نانوذرات  ضدویروسی  اثرات  همچنین، 
در شرایط برون تنی )in vitro( با باند شدن 
مشخص  ویروس  پروتئین های  به  ذرات  این 
و  نقره  نانوذرات  دوی  هر   .]63[ است  شده 
کامپوزیت نانوذرات نقره با کیتوسان فعالیت 
نشان  را   A تیپ  آنفلوانزای  ضدویروس  بر 
داده اند ]65 و64[. البته درمجموع کار زیادی 
ضدویروسی  و  قارچی  ضد  اثرات  روی  بر 
پزشکی  حوزه  در  انحصاراً  نقره  نانوذرات 

آبزیان انجام نشده است.

)Au-NPs( نانوذرات طال )ب
پایین  سمیت  خاطر  به  حاضر  حال  در 
اوکاریوت،  سلول های  روی  بر  طال  نانوذرات 
تمایل زیادی به انجام تحقیقات ضد میکروب 
این   .]66[ است  شده  آغاز  مواد  این  با 
غیر  و  پروتئینی  ترکیبات  با  می توانند  ذرات 
پروتئینی )مثل لیپو پلی ساکاریدها( زیستی 
واکنش داده و عملکردهای بیولوژیک داشته 
زئولیت  روی  بر  طال  نانوذرات   .]67[ باشند 
و  تیفی  سالمونال  علیه  باکتریایی  ضد  اثرات 
نانوذرات   .]68[ دادند  نشان  کولی  اشرشیا 
باکتری های  رشد  از  شده،  عملکردی  طالی 
جلوگیری   )MDR( دارو  چند  به  مقاوم 
به  شده  سنتز  طالی  نانوذرات   .]66[ کردند 
از  باکتری های جدا شده  بر روی  روش سبز 
ماهی اثرات ضد باکتریایی نشان دادند ]35[.
سه مسیر برای اعمال اثرات ضد باکتریایی 
نانوذرات طال وجود دارد، مسیر اول اختالل 
تغییر  با  اکسیداتیو  فسفریالسیون  فرایند  در 
پتانسیل غشای سلول باکتری است که نهایتاً 
به کاهش فعالیت تیپ F، ATP سنتاز ختم 
شده و با کاهش خالص در تولید و متابولیسم 
تداخل  دوم  مسیر  می شود.  همراه   ATP
تحت  ریبوزوم  دو  با   tRNA شدن  باند  با 
افزایش  از طریق  مسیر سوم  می باشد.  واحد 

کموتاکسی حاصل می شود ]69[.

فعالیت ضد قارچی علیه گونه های کاندیدا 
توسط این نانوذرات گزارش شده است. تأثیر 
آن ها بر روی قارچ ها وابسته به سایز بوده که 
اثرات  باشند  نانوذرات طال کوچک تر  هر چه 

ضد قارچی شدیدتری دارند )71و70(.

)ZnO-NPs( نانوذرات اکسید روی )ج
ضد  تأثیرات  علت  به  روی  نانوذرات 
توجهات  خود،  قارچی  ضد  و  باکتریایی 
را جلب کرده اند ]48و37[. خواص  بیشتری 
نانوذرات  این  صدمه  از  ناشی  باکتریایی  ضد 
به غشای سلولی باکتری می باشد، که منجر 
از سلول  به خروج سیتوپالسم و محتویاتش 

صدمه دیده می شود ]72[. 
روی  نانوذرات  پزشکی،  آبزی  حوزه  در 
هیدروفیال،  آئروموناس  رشد  از  توانسته اند 
برانکیوفیلوم،  فالووباکتریوم  تاردا،  اواردزیال 

اورئوس،  استاف  سیتروباکتر،  گونه های 
و  سرئوس  باسیلوس  ویبریو،  گونه های 
کنند  جلوگیری  آئروژینوزا  پسودوموناس 
این  اثرات  همکاران  و  راماهورتی   .]48[
نانوذره را علیه پاتوژن ویبریو هاروی بررسی 
را  باالتری  باکتریایی  ضد  اثرات  و  کردند 
مشاهده  روی  اکسید  متداول  فرم  به  نسبت 
دیگر،  جالب  مطالعه  یک  در   .]73[ کردند 
نانوذرات اکسید روی که به روش بیولوژیک 
شده  سنتز  هیدروفیال  آئروموناس  توسط 
علیه  خوبی  باکتریایی  ضد  فعالیت  بودند، 
همان باکتری- آ. هیدروفیال- و سایر گونه ها 
شامل پسودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کولی، 
آسپرژیلوس  قارچ های  و  فکالیس  انتروکوک 
فالووس و کاندیدا آلبیکانس نشان دادند که 

در شکل 1 نمایش داده شده است ]38[.

اکساید  دی  تیتانیوم  نانوذرات  د( 
)NPs-TiO٢(

نانوذرات تیتانیوم دی اکساید وقتی با نانوذرات 
 )NPs-Fe3O4( مغناطیس  آهن  اکسید 
علیه  باکتریایی  ضد  اثر  یک  گردید  همراه 
و  تاردا  ادواردزیال  اینائی،  استرپتوکوکوس 
با  شدن  فعال  از  بعد  دامسال،  باکتریوم  فتو 
نور نشان داد ]75 و74[. این ذرات می توانند 
وقتی  چون  روند  بکار  آب  ضدعفونی  برای 

پاتوژن ها با نانوذرات باند می شوند می توانند 
جدا  آب  از  آهن ربا  یک  به وسیله  به راحتی 
و  جووانویک  بااین وجود،  و74[   75[ شوند 
نانوذرات  که  کردند  نتیجه گیری  همکاران 
ضد  فعالیت  کاهش  با  اکساید  دی  تیتانیوم 
سیستم  بر  ماهی،  نوتروفیل های  میکروبی 
تأثیر منفی گذاشته و ماهی را  ایمنی ماهی 
درنتیجه  که  می کند  مستعدتر  عفونت  برای 
می شود  واگیری ها  در  تلفات  افزایش  سبب 

]77 و76[.

نانوذرات به عنوان حاملین انتقال دارو 
و ژن:

یک سیستم انتقال داروی ایدآل ویژگی های 
کلیدی زیادی دارد که شامل سالمتی، زیست 
به عالوه  زیست تخریب پذیری،  و  سازگاری 
اثرات  و  مناسب  دهی  انتقال  دارو،  پایداری 
جانبی کم یا بدون اثرات جانبی می باشد ]4[.

نانوذرات به عنوان سیستم های انتقال دارو، به 
علت اندازه کوچکشان و اینکه می توانند از سدهای 
 )BBB(18 مغزی  خونی-  سد  مثل  بیولوژیک 
عبور کنند، جذابیت زیادی به دست آورده اند. 
نسبت  به  وسیعی  سطح  آن ها  همچنین 
با  می سازد  قادر  را  آن ها  که  دارند،  حجم 
ترکیبات دیگر واکنش نشان داده و کونژوگه 
پزشکی  در  باالخص  ]79و78و4[.  شوند 

پی-ال-جی-آ  و  کیتوسان  نانوذرات  آبزیان، 
)PLGA( بیشترین بررسی ها را برای انتقال 

دارو شامل شده اند.

برای  کیتوسان  نانوذرات  الف( 
انتقال دارو

منحصر  ویژگی های  کیتوسان  نانوذرات 
دارو  انتقال  حاملین  به عنوان  به  فردی 
سمی،  غیر  پلیمر  یک  از  آن ها  دارند. 
تشکیل  سازگار  زیست  و  زیست تخریب پذیر 
شده اند، که به آسانی از کلیه ها دفع می شوند 
]4[. ویژگی های چسبندگی مخاطی19 آن ها 
رهش  برای  انطباق  قدرت  تا  می شود  سبب 

آهسته و پیوسته داروها داشته باشند ]80[.
نانوذرات  با   C ویتامین  مثال،  برای 
قزل آالی  روی  بر  مطالعاتی  برای  کیتوسان 
شده  کونژوگه   )O. mykiss( رنگین کمان 
مصرف  از  پس  ساعت   48 تا  ویتامین  بود. 
سبب  و  شد  آزاد  ماهی،  توسط  خوراکی 
ماهی  ذاتی  ایمنی  سیستم  قوی  تحریک 
و  کیتوسان  بین  هم افزایی  اثر  از  ناشی 
دیگر،  مطالعه ای  در   .]81[ گردید  ویتامین 
نانو ذرات کیتوسان به عنوان یک انتقال دهنده 
مطالعه  معمولی20  کپور  ماهی  در  هورمون 
شدند. در این مطالعه سه گروه ماهی با هم 
هورمون  دریافت کننده  گروه  شدند،  مقایسه 

 )LHRH( آزادکننده لوتئوالیزینگ هورمون
بودند،  شده  باند  کیتوسان  ذرات  نانو  به  که 
به صورت  هورمون  همین  دریافت کننده  گرو 
گروه  و  کیتوسان- طال  نانوذرات  با  کونژوگه 
تزریق شده  هورمون  دریافت کننده  که  سوم 
با  تیمار  گروه  دو  هر  در  بود.  تنهایی  به 
دریافت کننده  گروه  با  مقایسه  در  نانوذرات 
هورمون به تنهایی، افزایش بیشتری در سطح 
پیوسته  و  پایدار  به صورت  در خون  هورمون 
تخم  باروری  نرخ  همچنین  گردید.  مشاهده 
در گروه های سه گانه پس از یک دوز تزریق 
هورمون-  دریافت کننده  گروه  در  ترتیب  به 
دریافت کننده  گروه  در   ،%87 کیتوسان 
گروه  در  و   %83 طال  کیتوسان-  هورمون- 
بود   %74 تنهایی  به  هورمون  دریافت کننده 

.]82[

الکتیک-کو-  پلی  نانوذرات  ب( 
گلیکولیک اسید )PLGA( برای انتقال 

دارو
یک  اسید  گلیکولیک  الکتیک-کو-  پلی 
اسید  الکتیک  پلی  از  متشکل  کوپلیمر 
زیست  می باشد.  اسید  گلیکولیک  پلی  و 
سمی  غیر  و  زیست تخریب پذیر  سازگار، 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  توسط  و  بوده 
از  بنابراین خیلی  است.  کرده  دریافت  مجوز 

 .)B( و اثرات ضد قارچ آن علیه آسپرزیلوس فالووس )A( شکل 1- نمایش اثرات ضد باکتریایی نانوذرات روی علیه باکتری پسودوموناس
)Jayaseelan et al. 2012 منبع(

شکل ٢- )A, B, C, D( نمای جانبی که تشکیل گرانولومای مارینوم در جنین های ماهی گورخری را نشان می دهد. )E ، F ، G ، H( نمایش هدف قرار گرفتن گرانولومها 
)Fenaroli et al. 2014 پس از تزریق نانوذرات در ورید دمی خلفی می باشد. )منبع  PLGA-با نانوذرات ریفامپیسین
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حامل  به عنوان  را  آن  امکان سنجی  محققان 
دارو بررسی کرده اند ]84 و83[.

ماهی  جنین  در  اخیر  مطالعه  یک  طی 
گورخری21، داروی ضد باکتریایی ریفامپیسین 
بارگذاری  پی-ال-جی-ای  نانوذرات  روی  بر 
این  جنین  چون  شد.  تزریق  سپس  و  شده 
ماهی شفاف است تأثیر درمان فوق بر روی 
باکتریوم مارینوم می توانست با تصویربرداری 
نانوذرات  شود.  ارزیابی  غیرتهاجمی22 
گلیکولیک  الکتیک-کو-  پلی  ریفامپیسین- 
تنهایی  به  ریفامپیسین  با  مقایسه  در  اسید 
مایکوباکتریوم  علیه  درمانی  اثر  افزایش  یک 
نشان دادند که باعث نرخ باالتر بقای جنین ها 

گردید ]85[.

واکسن های ماهی بر پایه نانوتکنولوژی:
فرموالسیون های  در  نانوذرات  گنجاندن 
واکسن یک ایده مهیج در تحقیقات پزشکی 
زیادی  میزان  به  پلیمری  نانوذرات  می باشد. 
مزایای  چون  شده اند  بررسی  امر  این  در 
واکسن  آزادکننده  حاملین  به عنوان  زیادی 
اطمینان  برای  توانایی شان  ازجمله  دارند. 
آنزیمی،  تخریب  علیه  آنتی ژن  پایداری  از 
آزادسازی  آنتی ژن و  ایمنی زایی  از  محافظت 
 87[ می باشد  آنتی ژن  پایدار  و  پیوسته 
و86[. نانوواکسن ها با رهش آهسته به عنوان 
به عنوان  یا  ایمنی  محرک  ادجوانتهای 
یا  و  آنتی ژن ها  هدفمند  انتقال  سیستم های 
برای هر دو مورد فوق استفاده شده اند ]87[. 
دیگر اشکال نانودرات که برای انتقال واکسن 
ویروس،  شبه-  ذرات  شامل:  رفته اند  کار  به 
ایمنی،  محرک  کمپلکس های  ها،  لیپوزوم 
نانوذرات فلزی و نانوذرات پلیمری می باشند 
واکسن ها  نانو  مورد  در  نگرانی  و87[.   88[
اساساً به سمت مشکالت فنی در تولید آن ها 
سمیت  پتانسیل  آنتی ژن،  پایداری  حفظ  با 
توزیع  درباره  اطالعات  فقدان  و  زایی شان 
 .]88[ است  شده  معطوف  آن ها  بیولوژیکی 
عمده تحقیقات انجام شده در امر واکسن های 
ماهی تاکنون با استفاده از نانوذرات پلیمری 
گرفته  صورت  آ  پی-ال-جی-  و  کیتوسان 

است.
نانوذرات کیتوسان برای توسعه واکسن های 
ویروس  مثال  برای  شده اند،  استفاده  ماهی 
کم خونی  عفونی  بیماری  شده  غیرفعال 
ادجوانت  به عنوان  که   ،)ISAV( قزل آال23 
DNA رمزگذاری شده برای کپی ویروس را 
در خود جای داده، تا 77% علیه این بیماری 

محافظت ایجاد کرده است ]89[.
دیگر واکسن DNA خوراکی با بارگذاری 
خارجی  غشای  به  مربوط   K پروتئین  ژن 
روی  بر  پاراهمولیتیکوس  ویبریو  باکتری 
است.  یافته  توسعه  کیتوسان  ذرات  نانو 
شده  ژنتیک  مهندسی  واکسن  نانو  این 
علیه  محافظت کننده  ایمنی  پاسخ  یک 
بریم  سی  ماهی  در  ویبریوپاراهمولیتیکوس 
نانو  کارایی   .]91[ است  کرده  ایجاد  سیاه24 
ژنتیک  مهندسی   DNA کیتوسان-  ذرات 
میگو  در  ایمنی  حفاظت  ایجاد  برای  شده 
علیه ویروس بیماری لکه سفید بررسی شده 
است. مشاهده شده است این واکسن هنگام 
ایمنی  پاسخ  یک  میگو  در  خوراکی  تجویز 

محافظت کننده ایجاد می کند ]93و92[.
کارایی نانوذرات پی- ال- جی- آ به عنوان 
ادجوانت  به عنوان  و  ویروس   DNA حامل 
و30[.  و94   95[ است  شده  گزارش 
شیالت  در  تاکنون  نانوذرات  این  از  استفاده 
در   DNA واکسن  یک  است.  بوده  محدود 
بیماری  ویروس  علیه  ژاپنی25  فالندر  ماهی 
 .]96[ است  یافته  توسعه  لمفوسیستیس26 
در یک مطالعه متفاوت، یک تجویز خوراکی 
قزل آالی  در  ایمنی  برای   DNA واکسن 

نکروز  عفونت  ویروس  علیه  رنگین کمان 
هماتوپویتیک27 استفاده شده و پاسخ ایمنی 

مشاهده شده است ]31[.

نانوذرات در تشخیص  پاتوژن های ماهی
نانوذرات در تشخیص سریع و با حساسیت 
روش های  و   شده اند  گرفته  کار  به  باال 
تشخیص28  نانو  آن ها  اساس  بر  جستجوی 
نام گذاری شده است ]97[. یکی از نانوذرات 
آن  از  تشخیص  در  زیادی  میزان  به  که 
در  استفاده  برای  مناسب  و  شده  استفاده 
می باشد  تشخیصی  مختلف  روش های 

نانوذرات طال هستند ]99 و98[.

الف( تشخیص  پاتوژن های باکتریایی 
و قارچی در بیماری های آبزیان

نانوذرات  کاربرد  از  گزارش  نخستین 
با  ماهی  پاتوژن های  جستجوی   برای  طال 
نانوذرات کونژوگه طال- آنتی بادی آئروموناس 
اختصاصی  تشخیص  برای  سالمونیسیدا 
گرفت  انجام  ماهی  بافت های  در  فورونکولوز 
جستجوی  برای  همکاران  و  کوآن   .]100[
یک  ماهی،  در  اینوادانس29  آفانامایسس 
پایه  بر  الکتروشیمیایی  دنای  بیوسنسور 
کونژوگه نانوذرات طال با یک دنای کاوشگر- 
گزارشگر را طراحی کردند ]101[. این روش 
در  را  قارچ ها   ،PCR با  مقایسه  در  می تواند 

سطح مقادیر پایین تر هم تشخیص دهد.

ویروسی  پاتوژن های  تشخیص   ب( 
در بیماری های آبزیان

تشخیص  برای  همکاران  و  جاروانرام 
طال  نانوذرات  با  میگو  در  زرد  کله  ویروس 
"تقویت  روش  با  سنجی  رنگ  روش  یک 
لمپ30  یا  حلقه"  واسطه  با  ایزوترمال 
این   .]102[ کردند  طراحی  را   )LAMP(
حساسیت  دارای  و  اختصاصی  سریع،  روش 
باال بود. یک ترکیب مشابه از نانوذرات طالی 
 )LAMP( لمپ  با   DNA شده  دار  عامل 
برای تشخیص ویروس سندروم لکه سفید31 
این  ایجاد شد ]103[.  )WSSV( در میگو 
روش نیز اختصاصی، حساس و مناسب برای 

کاربردهای مزرعه ای بود.
همکاران   و  توباناکی  دیگر  مطالعه ای  در 
برای تشخیص اسید نوکلوئیک ویروس نکروز 
با  جستجو  روش  یک  با   )NNV( عصبی 
نانوذرات  پایه  بر  بیوسنسورهای  از  استفاده 
طال پس از تقویت با  RT-PCR را توسعه 
به صرفه  کاماًل  روش  این   .]104[ دادند 
اقتصادی بود چون نیاز به آنتی بادی کونژوگه 

نداشت.
یانگ و همکاران  یک آزمایش تشخیصی 
از  استفاده  با  ایمنومغناطیسی  احیای 
آنتی بادی  با  که  مغناطیسی  نانوذرات 
 )NNV( عصبی  نکروز  بیماری  ضدویروس 
تشخیص  برای  بود  شده  پوشیده  خرگوش 
دادند  انجام  هامور32  ماهی  در  ویروس  این 
مغناطیسی  میدان  یک  هنگامی که   .]105[
خارجی اعمال شد، تشخیص ایمنی بر اساس 
گرفت  انجام  نانوذرات  مغناطیسی  تحرک 
داده  پوشش  نانوذرات  اگر  که  بدین صورت 
متصل  ویروسی  آنتی ژن  به  آنتی بادی  شده 
می شد، سپس خوشه هایی تشکیل می گردید 
که از تحرک آن ها می کاست و کندتر حرکت 
یک  از  استفاده  با  ویروس  تیتر  می کردند. 
محاسبه  مغناطیسی  ایمنی  سنجش  آناالیزر 

گردید.
یک روش تشخیص بر اساس رنگ سنجی 
ماهیان33  کپور  بهاره  ویرمی  ویروس  برای 
)SVCV( با استفاده از نانوذرات اصالح نشده 
این  شد.  داده  توسعه  طال  )تغییرنیافته( 
کاوشگر که مکمل ویروس بهاره کپور ماهیان 

اضافه می شود و سپس در مرحله  ابتدا  بود، 
اگر  می شوند.  افزوده  طال  نانوذرات  بعدی 
با  باشد  داشته  وجود  هدف  ویروس   RNA
تثبیت  از  ترتیب  بدین  ترکیب شده،  کاوشگر 
می شود،  ممانعت  طال  نانوذرات  در  کاوشگر 
درنتیجه نانوذرات طال می توانند مجتمع شده 
که باعث تغییر رنگ محلول، از قرمز به آبی 
ویروسی  نوکلئیک  اسید  هیچ  اگر  می شود. 
وجود نداشته باشد، کاوشگر می تواند آزادانه 
به سطح نانوذرات طال جذب شده و با ممانعت 
از تجمع آن ها، تغییر رنگ در محلول نیز رخ 
این  4و3  اشکال  در  می ماند.  قرمز  و  نداده 
روش  این   .]106[ می شود  مشاهده  فرایند 
تقویت  به  نیاز  بدون  سریع،  و  خاص  بسیار 

می باشد.  ویروسی  نوکلئیک  اسیدهای  قبلی 
روش  یک  توسعه  برای  اساس  همین  بر 
حساسیت  با  و  اختصاصی  سریع،  تشخیصی 
پس  هر  ویروس  دنای  تشخیص  برای  باال 
کپور ماهی تیپ 3 مجوز دریافت کرده است 

 .)CyHV�3(

خالصه نتیجه گیری و مسیرهای آینده
جاری  کاربردهای  مروری،  مقاله  این  در 
نانوذرات برای تشخیص و درمان  پاتوژن های 
روش های  از  طیفی  بود.  ماهی خالصه شده 
به کار گرفته  نانوذرات  مختلف که در سنتز 
به تازگی  روش  تشریح  همراه  به  می شوند 
ظهور یافته سنتز زیستی یا سبز که به نظر 

سالم تر، زیست سازگارتر و با تولید ذرات مؤثرتر 
می باشد در این متن بررسی شده اند ]32-38[. 
نشان  میکروبی  ضد  اثرات  فلزی،  نانوذرات 
به  مقاوم  باکتری های  با  مقابله  برای  و  داده 
استفاده  مورد  آبزی پروری  در  آنتی بیوتیک 
و   66 و   59 و   48 ]38-36و  گرفته اند  قرار 
ویژگی های  برای  زیادی  نانوذرات   .]73-75
منحصربه فردشان به عنوان حاملین فوق العاده 
برای انتقال دارو، ژن و واکسن بکار رفته اند. 
این  در  شده  استفاده  ذرات  بیشترین 
و  کیتوسان  پلیمری  نانوذرات   تحقیقات 
پی-ال-جی- آ )PLGA( بوده اند ]86و 84-
83و 80-78و4[. هر دوی نانوذرات کونژوگه 
شده و تغییر نایافته می توانند برای تشخیص 

شکل ۳- اصول جستجوی مستقیم RNA ویروس ویرمی بهاره کپور ماهیان با استفاده از نانوذرات تغییرنیافته طال. در سمت 
راست، ویروس ویرمی بهاره وجود داشته و با کاوشگر مکمل ویروس واکنش می دهد لذا نانوذرات طال فرصت تجمع یافته و 

رنگ محلول ناشی از این تجمع آبی می شود. در سمت چپ واکنشی بین کاوشگر و ماده ژنتیکی ویروس رخ نداده )عدم وجود 
ویروس( لذا کوشگر با جذب به سطح نانوذرات طال از تجمع آن ها جلوگیری کرده و رنگ قرمز باقی می ماند.

 )Saleh et al., 2012( 

شکل ۴- نتایج یک ارزیابی بر اساس نانوذرات بر پایه طال برای ردیابی ویروس ویرمی بهاره کپور ماهیان. در یک تست مثبت 
رنگ محلول از قرمز به آبی تغییر می کند و در عدم وجود ویروس یا تست منفی رنگ محلول بدون تغییر قرمز باقی می ماند.

 )Saleh et al., 2012(
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برای   اختصاصی  و  مناسب  قیمت  با  سریع، 
پاتوژن های ماهی استفاده شوند ]100-107[.

بااین وجود، شکاف های زیادی در تحقیقات 
آبزیان  در  نانوذرات  کاربردهای  پیرامون 
مثل  نانوذرات  مختلف  اشکال  دارد.  وجود 
نانو  و  دندریمرها  ها،  لیپوزوم  نانوکپسول ها، 
تیوب ها از نظر تئوریک می توانند در تحقیقات 
باشند.  آبزیان کاربردی  بیماری های  پیرامون 
نانوذرات  قارچی  ضد  و  تأثیرات ضدویروسی 
چندان  هنوز  آبزیان  بیماری های  علیه 
برای  بیشتر  مطالعات  است.  نشده  بررسی 
تا  است  آبزیان ضروری  در  واکسن ها  توسعه 
رویکردهای نانوفناوری به طور گسترده در این 
برای  اندکی  مطالعات  شوند.  کاربردی  حوزه 
باکتریایی  و  قارچی  بیماری های  تشخیص 
با  است.  شده  انجام  نانوذرات  از  استفاده  با 
نیاز  نانوذرات،  اثبات شده  پتانسیل  به  توجه 
زمینه های  در  هدفمندتری  مطالعات  به 
تشخیص  از  اعم  آبزیان  بیماری های  مختلف 
و درمان می باشد تا به نیازهای در حال رشد 

بیماری های آبزیان پاسخ داده شود.

*تشکر و قدردانی:
بزرگ  حداد  آقای  زحمات  از  بدین وسیله 
نیا، مسئول بخش کامپیوتر شرکت پاک صید 
شیالت در انجام امور نرم افزاری سپاسگزاری 

می نماید.
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به  میکروبی  مقاومت  توسعه  تاریخچه 
اگرچه  برمی گردد.  بیستم  نخست سده  نیمه 
ویژگی های  مورد  در  توجهی  قابل  شناخت 
مقاومت  ژنتیکی  اساس  و  بیوشیمیایی 
کنترل  در  ولی  است  به دست آمده  میکروبی 
کردن  متوقف  یا  میکروبی  مقاومت  توسعه 
انتقال این روند به دیگر سویه های باکتریایی، 
عدم  با  ناامیدکننده ای  به طور  پژوهشگران 
موفقیت،  عدم  این  بوده اند.  همراه  موفقیت 
شاید، حضور همه جایی و همه گاهی ژن های 
یادآوری  محیط  در  را  میکروبی  مقاومت 

می کند.
به  یا  و  گسترش  در  باکتری ها  قابلیت 
ژنتیکی  شاخص های  گذاشتن  اشتراک 
برای  دامپزشکی  بیمارستان های  در  مقاومت 
انجام امور تحقیقاتی از موردهای بسیار مهم 

است.
توسعه مقاومت میکروبی در اثر ایجاد تغییر 
بر  گذاشتن  اثر  و  باکتری  سود  به  تعادل  در 
از  حالت  این  می پیوندد.  وقوع  به  دارو  روی 
سال 1967 در مورد پدیده مقاومت میکروبی 

توسط برخی پژوهشگران تأکید شده است.
کونژوگاسیون و ترانسداکشن، سازوکارهای 
مقاومت  گسترش  و  انتقال  برای  معمول 
میکروبی بوده و موقعیت های مناسبی را برای 
در  به ویژه  درمانگاهی  عملیات  در  ژن  انتقال 

روده فراهم می کند.
مقاومت  پالسمید  راه  از   DNA انتقال 
دارای  دلیل  این  به  ها،  ترانسپوزون  یا 
تولیدمثل  کوتاه  زمان  که  است  اهمیت 
ژنتیکی  مواد  تبادل  توانایی  و  باکتری ها 
مقاومت   توسعه  به  اجتناب ناپذیری  به طور 
توسط  ترکیب های ضدمیکروبی  به  میکروبی 

باکتری های حیوانی زیادی منجر می شود.
مشاهده شده است که سویه های باکتریایی 
نما  و  نشو  انسان  گوارش  دستگاه  در  که 
می کنند، عوامل مقاومت میکروبی را در خود 
روده  فلورباکتریایی  اگرچه  می کنند.  حفظ 
این  ولی  نشده  بیماری  باعث  طبیعی  به طور 
مخزن  باکتری ها  این  که  دارد  وجود  خطر 
ازاین رو،  و  میکروبی شده  مقاومت  عامل های 
شوند  مقاومت  این  شانس  افزایش  باعث 
بیماری زا  باکتری های  به  است  ممکن  که 

انتقال یافته و باعث بیماری شوند.
درمان  با  بیماری  دام  هنگامی که 

آنتی بیوتیکی از درمان کنار گذاشته می شود 
از  شدن  ناپدید  به  گرایش  مقاوم  سویه های 
این  بر  داللت  موضوع  این   می کنند.  روده 
امر داشته که در برخی موردها دست کم دارا 
بودن یک پالسمید مقاومت شاید سبب زنده 
ماندن طوالنی تر در غیاب آنتی بیوتیک شود .

کرد  پیشنهاد  لوی«  »استوارت  به تازگی 
)انجمن  بود  تعامل  در  باکتری ها  با  باید  که 
بوستون،  ماساچوست،  عفونی  بیماری های 
2012( و راهی به جز هم زیستی با باکتری ها 
در  زندگی  ندارد.  وجود  مقاوم(  )شکل های 
و  مداوم  مطالعه  به  باکتری ها  با  هماهنگی 
افزایش دانش در این خصوص نیاز دارد. باید 
برای توانایی در امر کنترل گسترش باکتری ها 
در  حیوان  و  انسان  سالمت  به منظور  مقاوم 
از  داشت  ضرورت  که  مکان  هر  و  زمان  هر 

آنتی بیوتیک و واکسن استفاده شود.
ناشی  میکروبی  مقاومت  گسترش  تأثیر 
به  غذا  در  مقاوم  بیماری زای  باکتری های  از 
انسان به احتمال بسیار کم بوده ولی مطالعات 
را  بزرگی  میکروبی  مقاومت  ژنی  اخیر خزانه 
غذا  به وسیله  ناقل  هم زیست  باکتری های  در 
در اغذیه فروشی ها ازجمله بسیاری از غذاهای 
آماده مصرف و غذاهای موجود در رستوران ها 

آشکار کرده است.
عامل مهم در گسترش مقاومت میکروبی، 
ژن های  که  انتقال اند  قابل  پالسمیدهای 
مسبب آنزیم های غیرفعال کردن را دارا بوده 
باکتریایی به گونه دیگر عمل  از یک گونه  و 

می کنند.

فرایندهای گسترش مقاومت میکروبی
این فرایندها، پدیده پیچیده ای بوده که در 

سه مرحله به وقوع می پیوندد.
مقاومت  ویژگی  کسب  نخست:  مرحله 
که ممکن است به دلیل ایجاد کم اثر کردن 
داروهای  دیگر  به وسیله  تراوش  ژن های 
ضدمیکروبی بوده یا اکتساب ژن های متحرک 
یا  ها(  اینتگرون  یا  ترانسپوزون  )پالسمیدها، 

جهش.
به تقریب  و  بوده  نادر  جهش خودبه خودی، 
تشکیل  واحد   7 توان  به   10 در  مورد  یک 
پرگنه در هر میلی لیتر است. در تقسیم سلولی 
استاندارد، 10 به توان منفی 6 تا 10 به توان 
منفی 8 واحد تشکیل پرگنه در میلی لیتر به 

عنوان کمتر حساس یا مقاوم به آنتی بیوتیک 
مورد توجه قرار می گیرد.

سویه های مقاوم
عوامل  ردیابی  توانایی  مقاوم  سویه های 
شیمیایی )داروها( و فیزیکی را داشته و این 
می کنند.  جدا  جامد  محیط  از  را  ترکیبات 
مناسب  سمی  یا  مهاری  مواد  محیط،  این 
اجازه  که  داشته  را  گوناگون  غلظت های  در 
می دهد تنها سویه های مقاوم به این ترکیبات 

رشد کنند.
سهولت  میزان  با  را  مقاومت  گسترش 
روی  از  درمان  حین  در  مقاومت  افزایش 
غلظت  کمترین  مقاومت،  افزایش  سرعت 
می توان  ردیفی  انتقال  آزمایش  در  بازدارنده 

به دست آورد.
میکروبی،  مقاومت  میزان  اصلی  عوامل 
جهش جدید ژن ها نبوده ولی به طور کل فشار 
انتخابی آنتی بیوتیک ها و انتقال آن از عوامل 
فلور  است.  مقاومت  میزان  خصوص  در  مهم 
طبیعی یک دام، شامل میلیون ها سویه حساس 
و مقاوم است. مصرف یک آنتی بیوتیک برای 
بیماری زای  عوامل  بر  تنها  نه  عفونت  درمان 
اختصاصی عامل بیماری اثر گذاشته؛ بلکه به 
جمعیت ارگانیزم های حساس در بدن دام نیز 
توسعه یافته  مقاوم،  سویه های  می زند.  صدمه 
آینده  را در  بیمار  و گسترش می یابند و دام 
در برابر عفونت مقاوم در وضعیت مخاطره آمیز 

قرار می دهد.
مواد دارای ذرات ریز منتقل شده از راه هوا، 
وارد هوا می شوند. در یک بررسی انجام شده در 
آمریکا، مشخص گردید در واحدهای پرورش 
مقاوم  باکتری های   DNA و  باکتری ها  گاو، 
به آنتی بیوتیک ها یافت می شود. آزمایش های 
محیطی در مورد گسترش آنتی بیوتیک ها در 
نخستین  برای  ولی  بود  شده  انجام  گذشته 
مقاوم  باکتری های  انتشار  پژوهشگران،  بار 
بررسی  این  در  هوا  راه  از  را  آنتی بیوتیک  به 
داد  نشان  بررسی  این  بودند.  کرده  آزمایش 
هوا،  راه  از  مقاوم  باکتری های  انتقال  که 
ممکن است در  مورد مشکل جهانی مقاومت 
درمان  که  جایی  در  بروز  حال  در  میکروبی 
فزاینده ای  مشکالت  با  خطرناک  عفونت های 

مواجه بودند، مؤثر واقع شود.
که  است  علت  این  به  دانشمندان  نگرانی 

شاید جهان وارد عصر »پس از آنتی بیوتیک« 
داروهایی که  دورانی که  تعبیری،  به  یا  شود 
اکنون توانایی از بین بردن عفونت های کشنده 
را داشته، زمان زیادی طول نکشد که دیگر بر 

این عفونت ها اثر نکنند.
آنتی بیوتیک هایی که به هر دلیل در دام ها  
راه  از  دام  توسط  دفع  از  پس  استفاده شده، 
کود  گسترش  و  خاک  تصفیه  آب،  زهکشی 

حیوانی وارد محیط می شوند.
تگزاس،  دانشگاه  در  بررسی  یک  در 
به وسیله  منتقل شونده  میکروبی  مقاومت 
 6 دوره  یک  در  کردند.  شناسایی  را  محیط 
منتقل شونده  ریز  ذرات  به صورت  مواد  ماهه 
که  گاو  پرورش  واحد  از 10  را  هوا  به وسیله 
ظرفیت نگهداری 20.000 تا 50.000 رأس 
تگزاس  مایلی   200 فاصله  در  داشته  را  گاو 

جمع آوری کردند.
به سرعت  که  درآمده،  ذرات  به صورت  مواد 
جمع آوری شده و در جهت باد محل نگهداری 
خوراک دام قرار داشتند. به طور توجه برانگیزی 
با مواد جمع آوری شده در خالف جهت باد در 
هوای  آنالیز  بودند.  متفاوت  علوفه،  انبار  هر 
برخالف  هوای  با  مقایسه  در  باد  جهت  در 
جهت باد، نشان داد که هوای در جهت باد، 
دارای آنتی بیوتیک، باکتری و میزان زیادی از 
باکتری های حاوی ژن های باکتری های مقاوم 
تتراسیلکلین،  به ویژه  بررسی،  این  در  بودند. 
در  را  تتراسیکلین  اکسی  و  کلرتتراسیکلین 
باد  وزش  جهت  در  نمونه های  درصد   60
درحالی که  بودند.  مقاوم  که  کردند  ردیابی 
آنتی بیوتیک  غالب ترین  تتراسیکیلین،  اکسی 
ردیابی شده در بین 3 آنتی بیوتیک بود. همه 
نمونه های در جهت باد نیز این  آنتی بیوتیک 
را دارا بودند. بااین حال، 30 درصد نمونه های 
را  آنتی بیوتیک  این  نیز  باد  مسیر  خالف  در 

دارا بودند. 
بر این مبنا، محققان یادآور شدند که قابلیت 
آنتی بیوتیک ها،  گسترده  انتشار  برای  مهمی 
باکتری ها و مواد ژنتیکی که مقاومت میکروبی 
دارد،  وجود  هوا  راه  از  درمی آورند  رمز  به  را 
به طوری که توده وسیعی از ذرات ریز، روزانه از 

انبارهای مواد غذایی دام ها آزاد می شود.
باکتری های  که  شدند  یادآور  افراد  این 
ازجمله  گاو،  پرورش  اصطبل های  در  موجود 
باکتری های دارای مقاومت میکروبی، شاید به 

محل های دیگری منتقل شوند.
مانند  آنتی بیوتیک هایی  کم  مقدار  مصرف 
مکمل  به عنوان  پنی سیلین  و  تتراسیکلین 
غذایی در تغذیه دام و طیور به منظور تسریع 
مقاوم  باکتری های  که  شده  موجب  رشد، 
از  گروه  آن  به ویژه  آنتی بیوتیک ها  برابر  در 
باکتری هایی که دارای عامل های پالسمیدی 
فوق العاده  افزایش  و  انتخاب شده  مقاومت اند، 
یابند. این امر به خصوص در بین باکتری های 
دارای  حیوانات  این  روده ای  فلور  منفی  گرم 

اهمیت است.
عامل مهم در گسترش مقاومت میکروبی، 
ژن های  که  بوده  انتقال  قابل  پالسمیدهای  
را  دارو  کردن  غیرفعال  آنزیم های  مسبب 
حمل  دیگر  گونه  به  باکتریایی  گونه  یک  از 

می کنند.

مقاومت میکروبی )قابل انتقال(، هنگامی که 
دزاکسی  پالسمید  از  مقاومت  عوامل 
یا  کروموزومی   DNA و  ریبونوکلئویک 
متعدد  داروهای  به  مقاومت  برای  دو  هر 
جمعیت  به  و  رمزگشایی شده  به سرعت  بوده 

باکتریایی منتقل می شوند.

نشانه های گسترش مقاومت میکروبی
می توان  یادشده،  شاخص  دو  بر  افزون 
باکتری های مقاوم و گسترش  گسترش خود 
نیز  را  مقاومت  خصوصیات  سلول  به  سلول 
به حساب آورد. جای تعجب نیست که محیط 
می تواند به سرعت با انواع مختلف باکتری های 

مقاوم دارای جمعیت شود.
مسیرهای  یا  احتمالی  راه های  نشانه های 
مخاطره انتقال مقاومت میکروبی ممکن است 
و  دلیل  اگرچه  کند.  بروز  مسیرها  برخی  در 
نشانه مطلقی وجود نداشته که داللت بر یک 
راه انتقال ویژه برای مقاومت میکروبی کند و 
به این خاطر، شاید الگوهای مقاومت میکروبی 
در انسان، همان الگوهای به کاررفته در برخی 
بین  مشابه  پیوند  است.  حیوانی  گروه های 
مصرف آنتی بیوتیک در جمعیت های حیوانی 
و مقاومت میکروبی  در انسان، بیانگر ارتباط 
بوده  میکروبی  مقاومت  احتمالی  انتقال  و 
انتقال  اختصاص  روش های  نشان دهنده  ولی 

مقاومت میکروبی نیست.
که  غذایی  مواد  تولید  واحدهای  در 
ضدعفونی کننده  مواد  با  به طورمعمول 
بیشتری، گندزدایی می شوند، سویه های مقاوم 
گسترش بیشتری دارند. همچنین، افرادی که 
در این مکان ها کار می کنند ممکن است فلور 

میکروبی مقاوم را انتقال دهند.
آنتی بیوتیک مصرف می شود،  هر زمان که 
می پیوندد.  وقوع  به  ذاتی  انتخاب  فرایند 
مواجه  آنتی بیوتیک  با  باکتری  که  جایی  در 
مهار  یا  و  رفته  بین  از  یا  باکتری  می شود 
زنده  شاید  باکتری ها  معدود  ولی  می شود 

بمانند.
در یک مطالعه که در شیلی بر روی 124 
جدایه باکتریایی دریایی محل پرورش ماهیان 
در  آبزیان  بدون  محل  از  جدایه   79 و  آزاد 
مقاومت  گرفت،  انجام  کیلومتری   8 فاصله 
در  آنتی بیوتیک ها  بیشتر  تعداد  یا  یک  به 
81 درصد جدایه ها، قطع نظر از محل اخذ 
نمونه ها مشاهده شد. در این بررسی، مقاومت 
در  البته  بود.  غالب  تتراسیکلین  به  میکروبی 
تری متوپریم، سولفامتاسول، آموکسی سیلین 

و استرپتومایسین هم مقاومت دیده شد.
از  جدایه  دو  به  آزمایش شده  جدایه   9 از 
مقاومت  شاخص های  آبزیان  پرورش  محل 
میزان  منتقل شد.  اشرشیاکلی  به   میکروبی 
دریایی  رسوبات  در  میکروبی  مقاومت  زیاد 
محل های پرورش آبزیان و غیرآبزیان داللت بر 
توزیع میزان زیاد آنتی بیوتیک مصرف شده در 
محل های پرورش ماهی آزاد داشته که فشار 
محل  از  دور  دریایی  محیط های  در  انتخابی 
می دهد.  نشان  را  عوامل  این  مصرف  اولیه 
باکتری های مقاوم توانایی این را داشته که از 
سطح گوشت حرکت کرده و به اطراف منتقل 
شوند ولی این تنها یکی از راه های خروج از 

واحدهای پرورش است.
خوراک  در  خطرناک  باکتری های  این 
آلوده  دام  که  کارکنانی  بدن  روی  بر  یا  دام 
دیده  نیز  می کنند  جابجا  را  آلوده  گوشت  یا 
و  خاک  راه آب،  از  شاید  باکتری ها  می شود. 
آلوده  فضوالت  با  تماس  در  و  هوا خارج شده 

حیوانی قرار گیرند.
مقاومت  انتقال  قابلیت  مقاوم،  باکتری های 
این  دارند.  را  باکتری ها  دیگر  به  میکروبی 
به  بی ضرر  باکتری های  تبدیل  باعث  پدیده 

گسترش مقاومت میکروبی در دام 
و چالش های بهداشتی

نویسنده: دکتر سیدمصطفی عزیزیان
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باکتری های بیماری زا می شود.
فرگشت )تکامل( سویه های مقاوم، پدیده ای 
است در هنگامی که میکروارگانیزم ها به صورت 
و  کرده  نسخه برداری  یا  تکثیر  نادرست 
بین  مقاومت  ویژگی های  که  زمانی  در  یا 
وقوع  به  می شود،  منتقل  میکروارگانیزم ها 

می پیوندد.
مصرف و سوءمصرف داروهای ضدمیکروبی، 
می کند.  تسریع  را  مقاوم  سویه های  بروز 
و  عفونت  کنترل  نامناسب  اقدامات 
بیشتر  گسترش  غیربهداشتی،  وضعیت های 

مقاومت میکروبی را تقویت می کند.
عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم اغلب 
به درمان های رایج، پاسخ نداده و به بیماری 
به  احتمال  بیشتر و  طوالنی مدت، هزینه های 

 زیاد، خطر مرگ منجر می شود.
روند  به  توجه  با  پژوهشگران  برخی 
مقاومت  دلیل  به  میکروبی،  مقاومت  کنونی 
از  پس  عصر  به   آنتی بیوتیک ها  به  گسترده 
به طوری که  می کنند.  اشاره  آنتی بیوتیک ها 
نیز  خفیف  عفونت های  و  جزیی  زخم های 

غیرقابل درمان می شوند.
گسترش  در  هم زیست  باکتری های  تأثیر 
در  حیاتی  جزء  به مثابه  میکروبی  مقاومت 
قدرت  چطور  که  است  نکته  این  شناخت 

آنتی بیوتیک ها حفظ می شود.
بقای  اصلی  محل  در  که  باکتری ها  برخی 
خود به عنوان هم زیست تلقی می شوند مانند 
در  روده  در  اشرشیاکلی  گونه های  برخی 
عامل  ادراری،  مجاری  مانند  دیگر  محل های 

بیماری زای فرصت طلب می شوند.
درصورتی که راهبردهای مؤثر در برابر روند 
این  نشود  اتخاذ  میکروبی  مقاومت  افزایش 
سه  از  دامپزشکان  یافت.  خواهد  ادامه  روند 
راه بر استفاده آنتی بیوتیک ها می توانند تأثیر 
آنتی بیوتیک  تأمین  برای  توصیه  با  بگذارند. 
)تجویز شفاهی( با نسخه نویسی و یا تجویز و 

توزیع و فروش مستقیم دارو.
تصور می شود که خوددرمانی ها اغلب اشتباه 
نامطلوب  داروهای  به  دامپزشکان  زیرا  است 
درمان  دوره  یا  و  نامناسب  مقادیر  انتخابی، 
غلط و البته مصرف شایع تر آنتی بیوتیک هایی 

که ضروری نبوده، آگاهی دارند.
راهکار ساده و از نظر حقوقی سخت گیرانه 
کردن  قدغن  آن  و  بوده  آسان  مشکل،  این 
دامپزشک  تجویز  بدون  آنتی بیوتیک  فروش 

است.
خدمات  به  دسترسی  که  نقاطی  در 
مورد  زمان  در  یا  و  ندارد  وجود  دامپزشکی 
خود  شاید  نبوده،  امکان پذیر  عمل  این  نیاز 

آنتی بیوتیک  به  دستیابی  راه  تنها  تجویزی، 
است.

تجویزی  خود  با  نمی دانیم  ازآنجایی که 
آنتی بیوتیک ها چه تعداد حیوان از مرگ نجات 
آزاد  فورش  کردن  ممنوع  ازاین رو،  می یابند، 
بالقوه  مخاطره  است  ممکن  داروهایی  چنین 
صدمه  ایجاد  با  را  افزایش  حال  در  مقاومت 
داروهای  به  دسترسی  از  جلوگیری  و  واقعی 

ضروری، افزایش دهد.
ردیابی  از  پس  میکروبی،  مقاومت  شیوع 
گونه های  و  گرفته  صورت  موارد  نخستین 
تأثیر  می یابند.  گسترش  به سرعت  مقاوم 
مقاومت  گسترش  در  هم زیست  باکتری های 
میکروبی به مثابه جزء حیاتی در شناخت این 
موضوع دارای اهمیت است که چطور می توان 

قدرت آنتی بیوتیک را حفظ کرد.
جدایه  درصد   75 حدود  ایاالت متحده  در 
های درمانگاهی، ارگانیزم های هم زیست بوده 
که ممکن است به مثابه عامل های بیماری زای 
و  استرپتوکوکوس  )اشرشیاکلی،  فرصت طلب 

استافیلوکوکوس( عمل کنند.

راه های انتقال مقاومت میکروبی
بین  میکروارگانیزم ها  حرکت  به واسطه 
تماس های  مراقبت،  مراکز  کارکنان  بیماران، 
دام های  در  آنتی بیوتیک  و مصرف  خانوادگی 
و  مجزا  به طور  انفرادی  مخاطرات  بیمار، 
می شود.  منتقل  جهانی  جامعه  به  درنهایت 
مستقیم،  تماس  راه  از  مقاوم  ارگانیزم های 
منتقل  غذا  و  فاضالب ها  محیطی،  سطوح 

می شوند.
مقاوم  باکتری های  انتقال  راه های  ازجمله 
از  می توان  میکروبی  مقاومت  بالطبع  و 
فراورده های لبنی، مواد غذایی با منشأ دامی، 
انسانی  مدفوع  و  مرداب ها  آب  حیوانی،  کود 
آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های  دارای  که 

زیادی بوده، نام برد .

1- فراورده های لبنی
واحد   104 تا   102 غالب  به طور 
به  مقاوم  باکتری های  پرگنه  تشکیل دهنده 
آنتی بیوتیک در هر میلی لیتر نمونه شیر خام 
ردیابی شده است. گونه های استافیلوکوکوس، 
گرم  باکتری های  از  )جنسی  لوکونوستوک 
استرپتوکوکوس  ها،  الکتوکوکوس  مثبت(، 
ترموفیلوس،  استرپتوکوکوس  اوربیس، 

انتروکوکوس و پسودوموناس از این جمله اند.
شیر  از  تهیه شده  تخمیری  فراورده های 
خام به طور بالقوه  این قابلیت را داشته که به 
باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک آلوده شوند 

و در فرایند ساخت زنده بمانند.
پنیر  از  پالنتاروم  الکتوباسیولس  جدایه 
پالسمید  یک  دارای  خام  شیر  از  تهیه شده 
بوده  اریترومایسین  به  مقاومت  کدکننده 
ازجمله  میزبان ها  از  وسیعی  دامنه  که 
الکتوکوکوس  رامنوسوس،  الکتوباسیلوس 
الکتیس، لیستریا اینوکپوآ، عامل بیماری زای 
و  فیکالیس  انتروکوکوس  فرصت طلب 
لبستریامونوسیتوژنزای بیماری زا را دارا است.

2- فراورده های غذایی
عوامل  از  میکروبی  مقاومت  انتشار  اثر 
مواد  در  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  بیماری زای 
غذایی به انسان، به احتمال بسیار کم است ولی 
مقاومت میکروبی  ژنی  اخیر، خزانه  مطالعات 
قابل مالحظه ای را در باکتری های هم زیست 
ناقل به وسیله غذا در اغذیه فروشی ها ازجمله 
غذاهای  و  مصرف  آماده  غذاهای  از  بسیاری 
این  از  برخی  است.  کرده  آشکار  رستوران ها 
ژن های  از  پرگنه   108 اندازه  به  غذایی  مواد 
عامل مقاومت میکروبی در هر گرم غذا را با 
طیف گسترده ای از باکتری های حاصل از غذا 
به مثابه حامل های ژن های مقاومت میکروبی 

حمل می کنند.
در یک بررسی کشتارگاهی که در کشورمان 
صورت گرفته از نمونه های گرفته شده از گوشت 
قرمز، باکتری لیستریامونوستوژنزا جداشده که 
به آنتی بیوتیک های کلیندامایسین، آمیکاسین 

و کلرامفنیکل مقاوم بودند.
باکتری های  میکروبی  مقاومت  ژن های 
منتقل شده به وسیله مواد غذایی در آزمایشگاه 
با  میکروبی  فلور  و  بیماری زا  باکتری های 
افقی  طبیعی  مقاومت  انتقال  سازوکارهای 
در  اکتسابی  مقاومت  به  و  منتقل شده  ژن، 

سویه های گیرنده منجر می شود.
ازآنجایی که بسیاری از این مواد غذایی بدون 
فراوری بعدی مصرف می شوند، ازاین رو شمار 
آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های  از  زیادی 
غذا  روزانه  جذب  راه  از  مستقیم  به طور 
ثابت  مخزن  که  انسان  می شوند.  بدن  وارد 
به طور  و  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های 
راه  از  بوده  هم زیست  باکتری های  عمده 
انتقال  ایجاد کلنی و روند  با  دستگاه گوارش 
روی  به  شاید  و  یکی شده  ژن  افقی طبیعی 
مقاومت میکروبی میکروفلور روده انسان تأثیر 

بگذارد.
باکتری های  در  مقاومت  فرگشت  و  تکامل 
بیماری زا و هم زیست با نوع تماس آنتی بیوتیک 
محیطی  عوامل  دیگر  و  میکروبی  با جمعیت 

میزبان تحت تأثیر قرار می گیرد.
در خالل سال های اخیر افزایش وسیع شمار 
گونه های  توسط  افراد  غذایی  مسمومیت های 
است. شیر خام پس  کمپیلوباکتر دیده شده 
مسمومیت  عامل  شایع ترین  مرغ  گوشت  از 
باکتری  به وسیله  افراد  در  ایجادشده  غذایی 
امکان پذیر  همیشه  اگرچه  است.  نظر  مورد 
نبوده که باکتری را از شیر عامل بیماری جدا 
عامل  کم  غلظت  امر  این  علت  شاید  کنند. 
در  باکتری  میزان 2-3  به  شیر  در  بیماری زا 
غلظت  چنین  هرچند،  باشد.  میلی لیتر  هر 
کمی مخاطرات بهداشتی برای انسان را نشان 
می دهد. در یک بررسی از 7 نمونه شیر، 14/2 
سیپروفلوکساسین  و  تتراسیکلین  به  درصد 
حساس  سایکلین  داکسی  به  درصد   28/5 و 
کلرامفنیکل،  آمپی سیلین،  به  همگی  و  بوده 

اریترومایسین و جنتامایسین حساس بودند.
و  شیر  در  که  باکتری هایی  دیگر  از 
بهداشتی  نگرانی  باعث  لبنی  فرآورده های 
در  کلستریدیا  می شود،  مصرف کننده  برای 
شیر است. شیر و فرآورده هایش منبع خطرات 
بالقوه کلستریدیوم پرفرینجنز بوده که نه تنها 
برای بهداشت عمومی تهدید است؛ بلکه برای 

اقتصاد نیز زیان بار می باشد.
های  جدایه  روی  بر  مطالعه  یک  در 
کلستریدیوم پرفرینجنز مشخص شد که 100 
درصد این جدایه ها به کلستین و آمپی سیلین 
لینکومایسین  مورد  در  و  بوده  مقاوم 
 ،)%75/5( اریترومایسین   ،)%91/8(
 ،)%69( آمپی سیلین   ،)%71/7( نئومایسین 
تتراسیکلین  و   )%67/34( استرپتومایسین 

)53%( مقاومت گزارش شده است.

راه های انتقال باکتری های مقاوم
1- انتقال باکتری های مقاوم از دام 

به انسان
می شود  بحث  راه هایی  مورد  در  اینجا  در 
که مقاومت میکروبی ممکن است در محیط 
دام  از  بالقوه  به طور  بنابراین  و  کرده  گردش 
البته شواهدی وجود  انسان منتقل شود.   به 
داشته که قابلیتی نیز وجود دارد که مقاومت 

میکروبی از انسان به حیوان منتقل می شود.
انسان  در  آبزیان  مقاوم  باکتری های  بلع 
باکتری های  میزان  می کند.  بیماری  ایجاد 
مقاومی که از دام به انسان منتقل شده موضوع 

بحث قابل توجهی است.
ارتباط  که  می کنند  اشاره  مؤلفین  برخی 
شفافی بین بروز مقاومت میکروبی در عوامل 
بیش ازحد  استفاده  و  انسانی  بیماری زای 
شاغلین  توسط  ضدمیکروبی  ترکیبات  از 
پزشکی وجود دارد. عده ای از پژوهشگران ادعا 
می کنند که چنین مصرفی تأثیر عمده ای در 
برای  داشت.  نخواهد  میکروبی  مقاومت  روند 
مثال، در مورد عفونت های سالمونالیی مقاوم 

به آنتی بیوتیک.
مقاوم  باکتری های  تعداد  که  باوجودی 
با  ولی  بوده  کم  بسیار  عفونت  ابتدای  در 
و  یافته  تکثیر  باکتری ها  این  زمان  گذشت 
به  حساس  باکتری های  از  تعدادشان  حتی 

آنتی بیوتیک نیز بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، باکتری های مقاوم از راه های 
مختلف به خارج از مراکز پرورش دام و طیور 
به وسیله  باکتری ها  این  می شوند.  منتقل 
پالسمیدها،  مانند  متحرک  ژنتیکی  عناصر 
ترانسپوزون ها و اینتگرون ها به باکتری های 
این،  بر  افزون  می شوند.  منتقل  دیگر 
باکتری های مقاوم نیز ممکن است از راه های 

دیگری ازجمله فضوالت واحدهای آلوده، باد، 
حشرات و پرندگان مهاجر منتقل شوند.

ردیابی اپیدمیولوژیکی نشان داده است که 
پالسمیدی  اختصاصی  زمینه  با  ارگانیزم های 
مؤثر بر انسان شاید در گذشته در عفونت های 
فرآورده های  راه  از  یا  و  شده  ردیابی  گاو 
گوشتی یا کارکنان دامپروری ردیابی شده اند.

در بررسی انجام شده در هلند مشخص شده 
که مقاومت به کینولون ها در کمپیلوباکتر که 
در انسان و طیور افزایش مشابهی داشته است 
)از سال 1982 تا 1989 میالدی( هم زمان با 
افزایش استفاده از فلورکینولون ها در انسان و 
دام در خالل این دوره بوده است. بااین وجود، 
استدالل  چنین  ولی  نشده  ثابت  اگرچه 
تقریب  به طور  انسان  می شود که مقاومت در 
کمپیلوباکتر  انتقال  دلیل  به  اختصاصی  و 
مقاوم از طیور به انسان است. همچنین، امکان 

آنتی بیوتیک های  برخی  به  میکروبی  مقاومت 
مورد استفاده در دام ها که مقاومت را اگرچه 
مورد  آنتی بیوتیک های  به  مشابه  به طور  نه 
مصرف در انسان نیز منتقل کرده، وجود دارد.
استفاده  مورد  این  در  اختصاصی  مثال 
باکتری،  که  بوده  دام ها  در  آپراماسین  از 
می کند.  منتقل  جنتامایسین  به  را  مقاومت 
از  مقاوم  باکتری های  انتقال  نوع  هر  ازاین رو، 
دام به انسان ممکن است مشکالت اساسی در 

شیمی درمانی انسان ایجاد کند.
انتقال  که  آشکاری  شواهد  باوجوداین، 
با  را  انسان  به  دام  از  مقاوم  ارگانیزم های 
بروز پیاپی اثبات کند، کافی نبوده و اهمیت 
مقاومت در باکتری ها در جمعیت های انسانی 
که از دام ها منشأ گرفته اند، موضوع آشکار و 

روشنی نیست.
فشار  که  کرد  فراموش  را  نکته  این  نباید 
ایجاد سویه های  برای  انتخابی به طورمعمول 
ویژگی های  به ندرت  و  بوده  مقاوم  باکتریایی 
بقاء و زنده ماندن مانند سویه وحشی اصلی 
کلی  افزایش  باوجوداین،  داشت.  خواهد  را 
وجود  محیط  در  مقاوم  ارگانیزم های  در 
باکتری های دارای  به  بیشتر مربوط  و  داشته 

پالسمیدهای مقاومت است.
در ژاپن مطالعات گسترده ای انجام شده که 
پالسمیدهای  که  است  مطلب  این  از  حاکی 
از  درواقع  آبزیان  بیماری زای  عوامل  مقاومت 
بر  مؤثر  باکتری های  مقاومت  پالسمیدهای 
انسان و دام متفاوت بوده که نشان دهنده بعید 
از  بودن گسترش مستقیم مقاومت میکروبی 

ماهی به انسان است.
خروجی  آب  از  که  است  شده  گزارش 
درمان  حال  در  که  آبزیان  پرورش  مراکز 
مقاوم  باکتری های  آنتی بیوتیکی اند، 
از  پس  به سرعت  گرچه  است.  شناسایی شده 
قطع دوره درمان، این باکتری ها کاهش یافتند 
ولی هیوسواگ و همکاران مشاهده کردند که 
توجهی  قابل  زمان  برای  مقاوم  باکتری های 
افزایش  آنتی بیوتیک  از  استفاده  از قطع  پس 

نشان داده اند.
 3 با  را  ژن ها  است  ممکن  باکتری ها 
و  ترانسفورماسیون  ترانسداکشن،  سازوکار 

کونژوگاسیون )پیوستگی( منتقل کنند .

2- انتقال مقاومت میکروبی از دام
گوارش  دستگاه  در  که  باکتری هایی 
با  است  ممکن  می کنند  زندگی  حیوانات 
آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های  ژن های 
را  باکتری ها  این  که  افرادی  شوند.  معاوضه 
از  سالمونال  شیوع  مورد  مانند  می کنند،  بلع 
واحدهای فراوری گوشت طیور در کالیفرنیا به 
بسیاری از داروهایی که برای درمان بیماری 

داده شده، پاسخ نمی دهند .
مقاومت  توسعه  مهم  عوامل  از  یکی 
میکروبی، گسترش سویه های مقاوم باکتری ها 

از حیوان به حیوان است.
انتقال  روی  بر  شده  انجام  مطالعه  یک  در 
سال  در  انسان  به  دام  از  میکروبی  مقاومت 
در  بیمار  اسب  رأس   11 میالدی،   1999
عفونت  همگی  دامپزشکی،  بیمارستان  یک 
استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین 

و  دام  پرورش  مراکز  از  خارج  به  مختلف  راه های  از  مقاوم  باکتری های   
متحرک  ژنتیکی  عناصر  به وسیله  باکتری ها  این  می شوند.  منتقل  طیور 
مانند پالسمیدها، ترانسپوزون ها و اینتگرون ها به باکتری های دیگر منتقل 
می شوند. افزون بر این، باکتری های مقاوم نیز ممکن است از راه های دیگری 
ازجمله فضوالت واحدهای آلوده، باد، حشرات و پرندگان مهاجر منتقل شوند.

شکل ٢- نحوه گسترش مقاومت میکروبی
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مشخص  مطالعه  این  در  دادند.  نشان  را 
نوع  این  به  اسب  مراقب  افراد  از  یکی  شد 
یافته های  و  بوده  آلوده   استافیلوکوکوس 
این  به  سویه،  تیپ  تعیین  و  اپیدمیولوژیکی 
دامپزشکی  بیمارستان  که  کرده  اشاره  نکته 

منبع عفونت است.
انتقال  مورد  یک  میالدی،  سال 2004  در 
مقاومت میکروبی از انسان به سگ در رابطه با 
استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین  
از  این سویه حاکی  تیپ  تعیین  تشریح شد. 
این بود که استافیلوکوکوس کشت داده شده 
از بینی سگ سالم، مشابه کلنی کشت داده 

شده از صاحب حیوان بود.
در یک مطالعه مقطعی بر روی باکتری های 
مقاوم در اسب، از 650 نمونه مدفوع و 678 
اسب   692 از  جمع آوری شده  بینی  سواب 
حمل  شیوع  میزان  محل،   525 در  واقع 
 69/5 آنتی بیوتیک  به  مقاوم  اشرشیاکلی 
استافیلوکوکوس  شیوع  میزان  و  بود  درصد 
آرئوس مقاوم به متی سیلین بینی 0/6 درصد 
به  مقاوم  آرئوس  استافیلوکوکوس  بود. حمل 
نظر  به  جامعه  در  اسب  توسط  سیلین  متی 
باکتری های  نادر بوده ولی میزان شیوع زیاد 
مقاوم به آنتی بیوتیک ممکن است نگرانی های 
بهداشتی قابل توجهی را برای جمعیت اسب 

در انگلستان به بار بیاورد.
نکته  این  به  مزبور  بررسی  نتیجه گیری  در 
استافیلوکوکوس  بودن  حامل  که  اشاره شده 
اسب ها  در  سیلین  متی  به  مقاوم  آرئوس 

به ندرت در جامعه بروز کرده ولی میزان شیوع 
اشرشیاکلی مقاوم به آنتی بیوتیک زیاد است.

 2007 سال  در  که  دیگری  گزارش  در 
منتشر شد، انتقال مقاومت میکروبی از انسان 
به سگ در آمریکای شمالی مشاهده و اثبات 

شده است.
کمپیلوباکتر  و  سالمونال  های  جدایه 
انسان  در  عفونی  عوامل  به مثابه  که 
شناخته شده اند از دام های ناقل سالم )به ویژه 
طیور و گاو( منشأ گرفته و از راه مدفوع از راه 

زنجیره مواد غذایی منتقل می شود.
بین  مقایسه ای  بررسی  یک  در  چین،  در 
های  جدایه  در  ها  کینولون  به  مقاومت 
اشرشیاکلی از 5 واحد پرورش طیور و خوک، 
کارکنان  نمونه های  و  محیطی  نمونه های 
واحدهای دامپروری، الگوهای مشابهی داللت 
بر میزان بیشتر بروز مقاومت میکروبی در همه 
گروه های پرورش خوک و عدم وجود مقاومت 
میکروبی در کارکنان واحدهای پرورش طیور 
داشته است. به طورکلی، مجموع جدایه های 
مقاوم و تعداد موارد ثبت شده برای حیوانات 
43 مورد از 98 مورد )44%(، برای محیط 18 
مورد از141 مورد )44%( و برای کارکنان 11 

مورد از 33 مورد )33%( بوده است.
کارکنان  این  که  است  این  مهم  نکته 
درمان  سابقه  هیچ گونه  پرورشی  واحدهای 
بیمارستان  به  ورود  یا  آنتی بیوتیک  با  قبلی 
اشاره کردند  ازاین رو، پژوهشگران  نداشته اند. 
دام های  از  انتشار  دلیل  به  مقاومت  این  که 
موجود در واحدهای پرورش دام و طیور است.

مقاومت   مورد  در  داده ها  ایاالت متحده  در 
نشان دهنده  جنتامایسین  به  انتروکوکوس 
این موضوع است که شباهت هایی در مقاومت 
فرآورده های  دام،  انتروکوکوس  جدایه  به 
خام دامی خرده فروشی ها و انسان از مناطق 
شواهد  که  دارد  وجود  گوناگون  جغرافیایی 
به  مقاوم  انتروکوکوس  گسترش  موجود، 
زنجیره  راه  از  انسان  به  دام  از  جنتامایسین 

غذایی را نشان می دهد.

محیط های  در  میکروبی  مقاومت   -3
شهری

معرض  در  ثابت  به طور  محیط های شهری 
داشته  قرار  آنتی بیوتیک ها  از  وسیعی  میزان 
جامعه  و  بیمارستان ها  در  عمده  به طور  که 
استفاده می شوند و مخزن های بسیار مهمی از 
مقاومت میکروبی اند. روزانه آنتی بیوتیک های 
زیادی به صورت غیرقابل استفاده وارد سیستم 
فاضالب،  تصفیه  می شود.محل های  فاضالب 

محیط های مناسبی برای تبادل ژن ها است.
با مطالعه پالسمیدهای مقاوم به آنتی بیوتیک 
باکتریایی واحدهای تصفیه  از کشت های  که 
 DNA فاضالب جدا شده اند با قرابت ژن های
است  شده  داده  نشان  خالص شده  پالسمید 
نوترکیب  از  پیچیده ای  بسیار  های  ژنوم  که 
مواد ژنتیکی تشکیل شده است، به طوری که 
ثابت کرده اند با ترکیب ژن ها، عوامل انتقال، 
ترانسپوزون ها، اینتگرون ها، اینتگراس های 
مربوطه و بقایای باکتریوفاژها و دیگر عناصر 

بالقوه متحرک شکل می گیرد.
دارای  آنتی بیوتیک ها  تمام  تقریبی،  به طور 
اثر جانبی هستند که در موارد زیادی به پایش 

دقیق نیاز دارند.
تأثیر اساسی و غالب فعالیت های انسان در 
میکروبی  مقاومت  محیطی  مخزن های  ایجاد 
را نمی توان انکار کرد. از دهه 1940 میالدی 
مقادیر  شدند  کشف  آنتی بیوتیک ها  که 
برای  ترکیبات  این  افزایش  حال  در  همواره 
به صورت  است که  دام ساخته شده  و  انسان 
و  آزادشده  محیط  در  و  مصرف  درمانگاهی، 
بنابراین،  شده اند.  منتشر  گسترده ای  به طور 
این آنتی بیوتیک ها، یک انتخاب ثابت و فشار 
نگهداری برای جمعیت های سویه های مقاوم 

در همه نقاط را فراهم کرده اند.
می توان تخمین زد که طی بیش از 70 سال 
گذشته، میلیون ها تن آنتی بیوتیک در بیوسفر 
آزاد شده است. بسیاری از فعالیت های مربوط 
)انتروپوژنیک(  طبیعت  با  انسان  تماس  به 
کشاورزی  در  آنتی بیوتیک ها  مصرف  ازجمله 
در  آنتی بیوتیک ها  کاربرد  آبزی پروری،  و 
بخش های غیرانسانی و در معرض قرار دادن 
عمده  مخزن های  آنتی بیوتیکی،  ضایعات 
محیطی مقاومت میکروبی را به وجود آورده 
و به احتمال زیاد، ژن های حدت و ارگانیزم ها را 

نیز در این مخزن ها جای داده است.
ثابت شده است که تغییر مکان بین المللی 
افزایش  باعث  غذایی  مواد  و  حیوانات  افراد، 
نمونه،  می شود.برای  میکروبی  مقاومت 
مطالعات ژنتیکی و ژنومیکی فاضالب گیاهان 

درمان شده با آنتی بیوتیک ها، غنی از ژن های 
ارگانیزم های مقاوم است. ژن ها، اغلب به مثابه  
انتقال  قابل  پالسمیدهای  در  ژنومیک  جزایر 
و منابع آماده، شاخص های مقاومت را تأمین 

می کنند.
مقاومت  ژن های  وجود  جدید،  مطالعات 
کدکننده  های  اینتگرون  حتی  را  میکروبی 
مقاومت در فلور روده افرادی که در مکان های 
مجزا و بدون تماس با جوامع متمدن امروزی 
بوده و هرگز درمان آنتی بیوتیکی نشده اند را 

آشکار کرده است.
به طورکلی، آنچه در عرصه مقاومت میکروبی 
در زندگی ما در حال وقوع است، بیشتر یک 
فرایند تکاملی تشدید شده به وسیله تأثیرات 
آرام  تکامل  تا  بوده  بشر  تماس  به  مربوط 

طبیعی میکروارگانیزم ها.
فرایندهای اکتسابی، انتقالی، اصالح و تغییر 
و بروز ژن های موجود در حال گسترش یافتن 
عامل  بیوسفرند. ژن های  در  و شتاب گرفتن 
طبیعی  محیط های  در  میکروبی  مقاومت 
ترکیبات  گیاهان،  دارند.  وجود  همه جا 
در  را  باکتریایی  رشد  که  کرده  تولید  زیادی 
به طور  از خاک که  باریکی  )منطقه  ریزوسفر 
و  گیاهان  ریشه  ترشحات  به وسیله  مستقیم 
میکروارگانیزم های مرتبط در خاک زیر تأثیر 

قرار می گیرد( مهار می کنند.

تماس انسان با ارگانیزم های مقاوم
هلند،  در  شده  انجام  بررسی  یک  در 
مقاوم  کمپیلوباکتر  گونه های  بروز  میزان 
درصد   14 به  صفر  از  ها،  فلورکینولون  به 
دامداری  کارکنان  در  و  گوشتی  جوجه  در 
که  بود  یافته  افزایش  درصد   11 به  صفر  از 
 این موضوع به دنبال عرضه انروفلوکساسین و 
ساکسی فلوکساین در واحدهای پرورش طیور 

بود.
از  تهیه شده  غذاهای  راه  از  انسان 
غذا  فراوری  خالل  در  و  دامی  فراورده های 
در  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های  به 
افزایش  درنتیجه  و  آلوده شده  فراورده ها  این 
مقاومت میکروبی را در محیط باعث می شود.

به  مقاوم  های  جدایه  پیاپی  جداسازی 
این  بیانگر  غذایی،  منابع  از  آنتی بیوتیک 
واقعیت است که ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک 
در گونه های وسیع باکتریایی گوناگون در غذا 

یافت می شوند.
محققان  توسط  که  تحقیقی  در 
جنز  دانشگاه  عمومی  بهداشت  دانشکده 
شده  مشاهده  شد،  انجام  هاپکینزیلومبرگ 
است که کارکنان واحدهای دامپروری میزان 
باالیی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را 

حمل می کنند.
که  است  شده  مشخص  بررسی  یک  طی 
حدود یک سوم آمریکایی ها بدون بروز هیچ 
می کنند  حمل  را  مقاوم  باکتری ها  نشانه ای، 
نگرانی  و  ترس  بیشترین  میان،  این  در  ولی 
مربوط به  استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به 

متی سیلین است.
در تحقیقی که در کارولینای شمالی انجام 
شده است، 40درصد کارگران شاغل در مرکز 
حمل  را  استافیلوکوکوس  خوک،  پرورش 
از موارد،  این میان، تعدادی  از  می کردند که 

استافیلوکوکوس مقاوم به وانکومایسین بود.
دامپزشکی،  در  آنتی بیوتیک ها  از  استفاده 
آبزی پروری،  و  کشاورزی  در  استفاده  مشابه 
می شود.  مقاوم  باکتری های  انتخاب  باعث 
در  آسانی  به  که  جایی  در  باکتری ها  این 
محیط  وارد  داده شده  نشان  حیوانات  مدفوع 
و  آب  خاص،  غذایی  اقالم  برخی  می شوند. 
باکتری ها  این  است  ممکن  مستقیم،  تماس 
را از میکروفلور حیوانی به میکروفلور انسانی 

گسترش دهد. حذف شاخص های مقاومت از 
این میکروفلور آهسته بوده به ویژه اگر مخزن 
باکتری حساس موجود برای شناسایی حیوان 

میزبان در اختیار قرار نگیرد.
است که  این   پرسشی که مطرح می شود 
را  قابلیت  این  هم زیست  باکتری های  با  آیا 
دارند که از مواد غذایی با ژن های مقاومتشان 
انتقال  خالل  در  انسانی  میکروفلور  به 
منطقی  مصرف  باید  یا  شود  منتقل  روده ای 
زمانی  تا  باید  و  شود  توصیه  آنتی بیوتیک ها 
کمی  مشارکت  مورد  در  دقیقی  آمار  که 
مقاومت  خطر  در  کشاورزی  و  دامپزشکی 

میکروبی به دست آید، دنبال شود.
دیفیسیله  کلستریدیوم  باکتری  انسان  در 
آئروسل  و  وسایل  اشخاص،  از  به سرعت 
حالت،  این  می شود.  منتقل  بیمارستانی 
آنتی بیوتیک هایی  گسترده  مصرف  پیامد 
طیف،  گسترده  های  سفالوسپورین  مانند 
پنی سیلین های جدیدتر و فلوروکینولون ها در 
بیمارستان ها بوده که باعث کاهش قابل توجه 
به  می شود.  روده ای  منفی  گرم  میکروفلور 
دنبال این روند، ایجاد کلنی های این باکتری، 
عفونت ها  این  به عبارت دیگر  یا  یافته  افزایش 

پیامد مستقیم مصرف آنتی بیوتیک اند.
انتقال  که  است  داده  نشان  بررسی ها 
باکتری  به  باکتری  یک  از  میکروبی  مقاومت 
دیگر نه تنها در فلور طبیعی روده دام )برای 
مثال گوساله، خوک و طیور( صورت گرفته؛ 
نیز  محیط  در  آنتی بیوتیک ها  نبود  در  بلکه 

انتقال  تناوب  و  تکرار  به وقوع می پیوندد که 
تشکیل  که  زمانی  در   )In Vivo( درون تن 
پیوسته،  وقوع  به  روده ها  در  باکتری  پرگنه 
است  ممکن  انتقال  این  بود.  خواهد  بیشتر 
بین باکتری های متعلق به همان جنس )برای 
یک  از  یا  اشرشیاکلی(  به  اشرشیاکلی  مثال 
جنس مرتبط به دیگر جنس )برای نمونه از 
اشرشیاکلی به سالمونالتیفی موریم( به وقوع 

بپیوندد.
ژن های  اکتساب  در  باکتری ها  توانایی 
آشکار  به طور  ژن ها  این  گسترش  و  مقاومت 
عامل اصلی گسترش مقاومت میکروبی بوده 
فرگشت  و  نگهداری  در  درگیر  عوامل  ولی 
قرار  نظر  مد  باید  مقاومت،  ژن های  )تکامل( 

گیرند.
با  بوده  قادر  پالسمیدها،  و  ژنتیکی  مواد 
ترانسفورماسیون  ترانسداکشن،  روش های 
یابند. انتقال  )پیوستگی(  کونژوگاسیون  و 

یا  کونژوگاسیون  به وسیله  پالسمیدها  انتقال 
میکروبی  مقاومت  به سرعت  ترانسفورماسیون 
می کند. منتقل  میکروبی  فلور  میان  در  را 
در  است  ممکن  پالسمیدها  ازآنجایی که 
عوامل  شوند،  منتقل  متفاوت  گونه های  بین 
فلور  از  را  مقاومت  عوامل  شاید  بیماری زا 
باکتری  کنند.اشرشیاکلی،  کسب  طبیعی 
عوامل  است  بوده که ممکن  روده ای  بی ضرر 
مقاومت میکروبی را به عامل های بیماری زایی 
عوامل  به  یا  و  شده  خونی  اسهال  باعث  که 
فرصت طلبی مانند پسودوموناس منتقل کنند.

اجازه  پالسمیدها  در  بی قاعدگی  چنین 
گسترش وسیع مقاومت میکروبی در سراسر 

یک جمعیت هتروژنوس را می دهد. 
به  اختصاصی  مقاومت  هنگامی که 
از آن وجود داشته،  آنتی بیوتیک ها که پیش 
می شد  تصور  آغاز  در  شد  داده  تشخیص 
سویه های  در  که  خاصی  ویژگی  قابلیت  که 
باکتریایی توسعه یافته به دیگر نسل های همان 
به تازگی  ولی  می شود  منتقل  باکتری  سویه 
ژنتیکی  ویژگی های  این  که  داده شده  نشان 
را می توان  از یک سری سلول ها  تعریف شده 
همان  در  که  غیرمرتبط  سلول های  دیگر  به 
ممکن  که  کرد  منتقل  داشته  وجود  محیط 
گونه های  یا  سویه ها  دسته بندی  در  است 
موضوع  این  دارند.  قرار  دیگری  متفاوت 
به خصوص در حال حاضر برای آنتروباکتریاسه 

های گرم منفی آشکار است.
عوامل مختلف میکروبی ممکن است در این 
نوع انتقال درگیر بوده و این فرایند به مقاومت 
قابل انتقال یا مقاومت عفونی به دارو نسبت 

داده شده است.

ژنتیکی  انتقال  اهمیت  دلیل های 
باکتریایی  گونه های  دیگر  به  مقاومت 

به غیراز گونه اصلی
در  نیز  و  گونه ها  بین  است  ممکن  انتقال 
گونه ها به وقوع بپیوندد. بنابراین، ممکن است 
انتقال از یک سویه غیربیماری زای اشرشیاکلی 
به سویه های سالمونال که شاید برای انسان و 

دام تهدیدکننده بوده، به وقوع بپیوندد.
مقاومت  است  ممکن  پالسمید  یک  انتقال 
آنتی بیوتیک های  از  وسیعی  گستره  از  را 
پالسمیدها، همچنین  کند.  غیرمرتبط حمل 
توانایی  مانند  یک،  شاخص های  از  شماری 
تولید سموم توسط باکتری ها را که به احتمال 
می دهند.  انتقال  شده،  بیماری  باعث  بیشتر 
حدت،  شاخص  دارای  پالسمیدهای  این 
آنتی بیوتیکی،  انتقال مقاومت  با  ممکن است 
پیوستگی  بدون  یا  و  بوده  پیوستگی  دارای 

عمل کند.
یک  فقط  مقاومت  پالسمیدهای  انتقال 
داده شده  نشان  و  نبوده  آزمایشگاهی  پدیده 

که در دام و انسان به وقوع می پیوندد.
اهمیت این نوع مقاومت قابل انتقال باعث 
که  باکتریایی  جمعیت های  برخی  که  شده 
نداشته اند،  تماس  آنتی بیوتیک  با  هرگز 

مقاومت میکروبی را تجربه کنند.
به طورکلی هر عنصر ژنتیکی مکمل یا فرعی 
موجود  کروموزوم های  )به غیراز  باکتری  در 
در هسته(، قادر به کسب ژن های مقاومت و 

ارتقای انتقال این ژن های مقاومت اند.
با  پیوستگی  ژن،  انتقال  راه های  از  یکی 
گونژوگاسیون است. آزمایش ها نشان داده که 
تعداد انتقال ژن از راه پیوستگی در طبیعت 

بسیار بیشتر و قوی تر از آزمایشگاه است.
ها  منینگوکوکسی  ها،  استرپتوکوکوس  در  
ژن های  تبادل  مربوطشان،  های  جنس  و 
ولی  بوده  بی قاعده  بیماری زایی،  و  حدت 

بررسی ها نشان داده است که انتقال مقاومت میکروبی از یک باکتری 
به باکتری دیگر نه تنها در فلور طبیعی روده دام )برای مثال گوساله، خوک 
و طیور( صورت گرفته؛ بلکه در نبود آنتی بیوتیک ها در محیط نیز به وقوع 
می پیوندد که تکرار و تناوب انتقال درون تن )In Vivo( در زمانی که تشکیل 
انتقال  این  بود.  خواهد  بیشتر  پیوسته،  وقوع  به  روده ها  در  باکتری  پرگنه 
ممکن است بین باکتری های متعلق به همان جنس )برای مثال اشرشیاکلی به 
اشرشیاکلی( یا از یک جنس مرتبط به دیگر جنس )برای نمونه از اشرشیاکلی 

به سالمونالتیفی موریم( به وقوع بپیوندد

راه های بالقوه زیادی برای انتقال مقاومت میکروبی از دام به انسان، 
شاید مشابه انتقال خود باکتری های مقاوم وجود دارد. این راه ها شامل انتقال 
بین  آئروسل(  مثال،  )برای  نزدیک  تماس  یا  مستقیم  دست کاری  به وسیله 

حیوانات مبتال )ازجمله حیوانات آبزی( و انسان ها است.
ولی  آلوده  دامی  فرآورده های  به وسیله  به ویژه  میکروبی  مقاومت  انتقال 
که  محیط  آلودگی  راه  از  انتقال  و  خوراکی  فراورده های  راه  از  خاص  به طور 
ممکن است به طور مستقیم از حیوان بوده )ترشحات و مواد دفعی( یا به طور 
یا  آب  مجاری  آلودگی  آبکی،  مواد  انتشار  مانند   راه هایی  از  غیرمستقیم 

درگیری اشیاء برای انتشار باکتری ها انجام می شود.
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 DNA مولکول  انتقال  برای  اصلی  سازوکار 
ترانسفورماسیون است.

انتقال مقاومت میکروبی
انتقال افقی ژن یکی از راه های مهم انتقال 
و گسترش مقاومت میکروبی است. بین یک 
غالب ترین  حساس،  باکتری  و  مقاوم  باکتری 
سازوکار انتقال، اکتساب مقاومت آنتی بیوتیکی 

توسط باکتری است.
متحرک  ژنتیکی  عناصر  از  وسیعی  دامنه 
کلید  که  بوده  درگیر  ژن  افقی  انتقال  در 
جالب  نکته  این  یادآوری  باکتری اند.  تکامل 
با  باکتریایی  عفونت های  درمان  در  که  است 
افقی  انتقال  با  بیماری  عامل  آنتی بیوتیک ها، 
عفونت،  محل  در  زیرا  نمی شود  روبرو  ژن 
عفونت  این که  )مگر  ندارد  وجود  ژن  دهنده 
در دستگاه گوارش به وقوع بپیوندد( برعکس، 
میکروارگانیزم های  بین  ژن  افقی  انتقال 
هم زیست ممکن است به مثابه یک اثر جانبی 

درمان آنتی بیوتیکی به وقوع بپیوندد.
در موارد نادر، عامل بیماری زا ممکن است 
بوده  حساس  آنتی بیوتیکی  درمان  شروع  در 
پایان  در  یا  خالل  در  باکتریایی  جدایه  ولی 
دوره درمان به صورت مقاوم درآید که توضیح 

این حالت به دو دلیل زیر است:
1-عامل بیماری زا  دارای سازوکار قابل القاء 
قابل  سفالوسپورینداز  آنزیم  مانند  مقاومت، 
القاء با یک مقاومت قابل القاء به ماکرولیدها و 

لینکوزآمیدها است.
شده  درمان  آنتی بیوتیک های  با  بیمار   -2
ریفامپین،  اسیدفوسیدیک،  مثال،  )برای 
مقاومت  میزان جهش  که  ها(  فلوروکینولون 
این  بیشتر. در  یا  زیاد داشت، 109  میکروبی 
حالت، اثرات جهش، هدف اصلی آنتی بیوتیک 
حساس  سویه  توسط  مقاومت  کسب  است. 
وجود  ژن،  افقی  انتقال  پیامد  است  ممکن 
سازوکار  دو  هر  یا  گوناگون  جهش های 

محسوب شود.
شاخص های  است  ممکن  باکتری ها 
مستقیم  تماس  بدون  را  میکروبی  مقاومت 
با آنتی بیوتیک ها از راه عناصر متحرک افقی 
ها  اینتگرون  کونژوگه،  پالسمیدهای  مانند 
عناصر  این  کنند.  کسب  ها  ترانسپوزون  و 
ژن های  سادگی  به  است  ممکن  متحرک، 
مقاومت میکروبی را از یک باکتری به باکتری 

دیگر منتقل کنند.
باکتری ها و ژن های مقاوم از راه های مختلف 
بین انسان و دام منتقل می شوند. انتقال ژن ها 
سازوکار  مهم ترین  و  شایع ترین  باکتری ها،  و 
انتقال مقاومت میکروبی بوده و با این فرایند، 

مواد ژنتیکی منتقل می شوند.

راه های مختلف انتقال ژن و باکتری بین 
انسان و دام

بین  مقاومت  ژن های  افقی  انتقال   -1
در خالل  بار  چندین  است  ممکن  باکتری ها 
حرکت باکتریایی از محل بروز تا روده انسان و 

دام به وقوع بپیوندد.
دام،  و  انسان  بین  متقاطع  آلودگی   -2
وقوع  به  بزرگ  اپیدمی های  در  که  همچنان 
پیوسته، باعث تسهیل تغییرات الگوی مقاومت 

سویه باکتریایی می شود.
و  مقاوم  باکتری های  جمعیت  پایداری   -3
 ، به منظور گسترش  توانایی شان  و  ماندگاری 

به چند سازوکار و فرایند مرتبط بوده است.

تردستی ژنتیکی
بتا-الکتاماز  آنزیم  تولید  مسئول  ژن های 
شاید جهانی ترین ژن ها در توزیع ژن مقاومت 
به  ژن های  تصادفی  جهش های  میکروبی اند. 
های  کاتالیست  آنزیم ها،  کننده  درآوری  رمز 
تغییر کرده با طیف فزاینده گسترده مقاومت 

را ارتقا داده اند.
سویه ای  صدها  روی  بر  بررسی  یک  در 
خاک های  نمونه   11 از  تصادفی  به طور  که 
شهری و روستایی جداشده و به منظور تعیین 
توانایی زنده ماندن یا رشدشان با یک تا تعداد 
به مثابه  مختلف  آنتی بیوتیک  از 18  بیشتری 
آزمایش  مورد  کربن  و  نیتروژن  تأمین  منابع 
قرار گرفتند. با کمال تعجب، مشاهده کردند 
به طور  جداشده  سویه های  از  بسیاری  که 
اصلی  آنتی بیوتیک های  کنار  در  مؤثری 
ها  فلوروکینولون  آمینوگلیکوزیدها،  ازجمله، 

و دیگر دسته های آنتی بیوتیکی رشد کردند.
و  هضم  مسئول  کاتابولیک،  مسیرهای 
تخریب آنتی بیوتیک در طبیعت بوده که منبع 
بالقوه مقاومت میکروبی  غنی از شاخص های 

را تأمین می کنند.
یک نمونه دیگر از تردستی ژنتیکی مربوط 

به فلورکینولن ها است که از بروز یک سازوکار 
ها  فلورکینولون  به  میکروبی  مقاومت  جدید 

ناشی می شود.

راه های انتقال مقاومت میکروبی
شد،  اشاره  پیش ازاین  که  همچنان 
انتقال  برای  بالقوه ای  مخاطره آمیز  مسیرهای 
به طوری که  دارد.  وجود  میکروبی  مقاومت 
به  انسان  از  ژنتیکی  مواد  یا  باکتری  توسط 
دیگر گونه ها، منتقل می شوند. بسیاری از این 
مسیرهای بالقوه، به طور اساسی، برگشت همان 
مقاومت میکروبی از حیوانات به انسان است. 
محیطی،  راه های  و  مستقیم  تماس  ازجمله 
فاضالب بیمارستان ها یا دیگر مؤسسات بزرگ 
که ممکن است به سیستم فاضالب زهکشی 
شده را شامل می شود.از این محل به آبراهه ها 
یا دریاها سرازیر شده و حیوانات دریایی نیز در 

تماس با این مواد قرار می گیرند.
روی  بر  شده  انجام  بررسی  یک  در 
دریایی  مهره داران  در  مشترک  ارگانیزم های 
آب های ساحلی آتالنتیک غربی – شمالی از 
797 جدایه برای شناسایی مقاومت میکروبی، 
از  میزانی  کم  دست  نمونه   )0/59(  468

مقاومت میکروبی را نشان دادند.
نتیجه ای که از این بررسی حاصل شد این 
بود که اگرچه پستانداران دریایی و پرندگان 
بیماری زای  عوامل  مخزن  است  ممکن 
میکروبی  مقاومت  ولی  شوند  بالقوه  مشترک 
به  آلوده  ساحلی  آب های  از  دارد  امکان 
بخش  فاضالب  نیز  و  بیمارستان ها  فاضالب 

کشاورزی منشأ بگیرد.
با توجه به مطالب باال، نسبت دادن بسیاری 
از دشواری های مرتبط با مقاومت میکروبی در 

انسان به مصرف آنتی بیوتیک در دامپزشکی، 
بسیار  پیامد  یک  بیش ازحد  کردن  ساده 

پیچیده است.

انتقال مقاومت میکروبی از خاک
پدیده  میکروبی،  مقاومت  محیطی  ردیابی 
این  گواه  و  نبوده  خاصی  مکان  به  محدود 
نقاط  از  میکروبی  مقاومت  گزارش های  امر، 
مختلف جهان است. در یک بررسی در استان 
محیطی  های  جدایه  چین،  دونگ«  »گوانگ 
ها  کینولون  به  مقاومت  برای  اشرشیاکلی 
خاک،  طیور،  از  نمونه ها  شدند.  آزمایش 
اخذ  استخر  آب  و  آشامیدنی  آب  فاضالب، 
شده بود که در مورد جدایه های طیور %29 

نمونه های آزمایش شده، مثبت بودند.
در بررسی دیگری که بر روی واحدهای گاو 
واحدها  این  حیوانی  کود  شد،  انجام  شیری 
به طور قابل توجهی دارای باکتری های مقاوم 
های  جدایه  بود.  مکان ها  دیگر  به  نسبت 
گاو  پرورش  واحدهای  آب  مجاری  باکتریایی 
باغ های  یا  بیمارستانی  حوضچه های  شیری، 
واحدهای  کود  با  )که  مسکونی  مناطق 
میکروبی  مقاومت  بود(  شده  غنی  دامپروری 
بروز  میزان  دادند.  نشان  را   %70 از  بیش 
باکتری ها  همه  در  تتراسیکلین  به  مقاومت 
جدایه   200 درصد   47-89 بود.  شایع تر 
باکتری هایی   – پسودوموناس  بررسی شده، 
و  انتروباکتر  گونه های  انتروکوکوس،  مانند 
برخولدریا بودند که مخزن های غالب مقاومت 
تشکیل می دادند.  را  زیاد  میزان  به  میکروبی 
با  میکروبی  مقاومت  گرایش  به طورکلی، 
در  موجود  باکتری های  گونه  نوع  و  فراوانی 

محل تطابق دارد.
مخزن های محیطی مقاومت میکروبی شامل 
نگرانی های  و  بوده  فرصت طلب  عامل های 

بهداشت محیط را باعث می شوند.
هر  به  است  ممکن  ارگانیزمی  هر 
قابلیت  دهد.  نشان  مقاومت  آنتی بیوتیکی 
به  زیادی  مقدار  به  مقاومت  این  انتقال 
افزایش مشکل های راه های احتمالی تماس با 
به  انسان و حیوان  باکتری های مقاوم که در 

وقوع می پیوندد، بستگی دارد.
میکروبی  مقاومت  انتقال  تئوری،  به صورت 
عناصر  که  مجموعه ای  هر  در  است  ممکن 
میزان  و  داشته  وجود  میکروبی  مقاومت 
کافی اختالط باکتری ها وجود دارد، به وقوع 
به  میکروبی  مقاومت  عامل  بپیوندد.ژن های 
آسانی بین باکتری های حیوانات خشکی زی، 
ماهیان و دام ها منتقل شده و این پدیده ممکن 
ازجمله  گوناگون  اختالط  در محل های  است 
نگهداری  محل های  آشپزخانه ها،  آب،  منابع 

دام و مزارع به وقوع بپیوندد.
مجاورت  در  )اکوسیستم(  زیست بوم های 
مزارع آبزی پروری و نیز پایداری DNA فاقد 
پوشش در خاک نیز شاید هر دو در تسهیل 

چنین انتقالی عمل کنند.
از  است  ممکن  محیطی  آلودگی  گسترش 
راه اشیاء نیز به وقوع بپیوندد. در یک مطالعه 
انجام شده است، مشاهده  که در هندوستان 
گردید استافیلوکوکوس آرئوس که آلوده کننده 
مکان های  از  جمع آوری شده  اسکناس های 
بیمارستان ها  مغازه ها،  ازجمله  گوناگون 
اسکناس  روی  روز   8 تا  بود  رستوران ها  و 
حساسیت  و  دار  حدت  ژن های  ماندند.  زنده 
بررسی  مطالعه  این  در  نیز  آنتی بیوتیک  به 
ژن های  همه  با  بررسی  مورد  نمونه های  شد. 
نشان دهنده  نتایج،  و  آزمایش شده  حدت دار 

میزان زیاد میکروبی در جدایه ها بود.
مناسبی  محیط  حیوانات،  گوارش  دستگاه 
سویه های  بین   DNA افقی  انتقال  برای 
حامل  پالسمیدهای  انتقال  و  کمپیلوباکتر 

داده  نشان  و  بوده  ژن های مقاومت میکروبی 
شده است که در رِوده طیور این اتفاق به وقوع 

می پیوندد.
در باکتری های روده گاو، تحت فشار انتخاب 
ارتباط  و  پیوند  آنتی بیوتیکی، دست کم یک 
ممکن است بین ژن های مقاومت میکروبی و 
محل یا ویژگی های مناسب رشد وجود داشته 
باشد که اجازه می دهد باکتری های مقاوم به 
چنین  شوند.  ساکن  آنجا  در  طوالنی  مدت 
پایداری و دوامی ممکن است احتمال اختالط 

باکتری های فرصت طلب را افزایش دهد.
مقاومت  ژن های  اغلب،  ها  انتروکوکوس 
عناصر  از  زیادی  شمار  بر  افزون  را  میکروبی 
ازاین رو،  می کنند.  حمل  متحرک  ژنتیکی 
دارای قابلیت زیادی برای انتقال ژن مقاومت 

میکروبی اند.
گسترش  برای  مقاوم  باکتری های  قابلیت 
یافتن  با  می توان  را  محیطی  راه های  از 
مختلف  محل های  در  مقاوم  ارگانیزم های 

محیطی ثابت کرد.
در ایتالیا مطالعه ای بر روی مدفوع طیور از 
کشتارگاه ها که محل تهیه و تأمین مواد اولیه 
مراکز تهیه غذا بود، انجام شد. نمونه های مورد 
در  مؤثر  مختلف  مقاومت  ژن   11 برای  نظر 
برابر دامنه وسیعی از آنتی بیوتیک ها آزمایش 
که  شد  مشخص  بررسی،  این  در  شدند. 
نمونه های مدفوع طیور دست کم دارای برخی 

ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک ها بودند.

آبزیان  متراکم  پرورش  جهانی،  سطح  در 
افزایش  به  امر  این  و  بوده  افزایش  حال  در 
افزایش  درنهایت  و  باکتریایی  عفونت های 
درمان آنتی بیوتیکی در خوراک آبزیان منجر 

شده است.
ماهیان، مانند دام ها قادر به متابولیزم کامل 
آنتی بیوتیک ها نبوده و این حالت، باعث شده 
در  تغییر  بدون  آنتی بیوتیک ها  این  که  است 
استخرها و مخازن ذخیره شوند و نشان دهنده 
به طور  محل ها  این  آب  که  است  مطلب  این 
پخش  را  ترکیبات  این  آسانی  به  و  گسترده 
می کند. این منابع ممکن است اثراتی بر روی 
شاید  که  داشته  انسانی  بهداشت  و  محیط 
آنتی بیوتیک های  پیامدهای  از  بیشتر  یا  برابر 

مصرف شده در دام ها است.
در یک بررسی که بر روی مقاومت میکروبی 
انجام  دامپروری  واحدهای  باکتری های  در 
منتشرشده  میالدی   2006 سال  در  و  شده 
است، نتایج حاکی از این بود که در زیست بوم 
مقاوم  ژن های  و  باکتری ها  محیطی،  مزارع 
ممکن است از راه منابع انسانی و حیوانی وارد 
محیط های آبی شوند. جایی که این محیط ها 
باکتری های  به  ژن هایشان  گسترش  به  قادر 

بومی و طبیعی بوده اند.
از دیگر راه های انتقال، محیط های تهیه غذا 
دارای  پالسمیدهای  انتقال  قابلیت  که  بوده 

مقاومت متعدد را دارند.
مثال های این نوع انتقال، انتقال بین سویه 
ماهی  از  سالمونیسیدا  ائروموناس  مقاوم 
حساس  اشرشیاکلی  سویه  یک  و  سالمون 
و  آشپزخانه  برش  تخته  روی  بر  انسانی 
مقاوم  گاوی  بیماری زای  اشرشیاکلی  بین 
حوله  روی  بر  انسانی  حساس  اشرشیاکلی  و 

مواد  انتقال  است.  گاو  شیر  به  آلوده  دستی 
ژنتیکی مرتبط با مقاومت به وانکومایسین از 
درمانگاهی  جدایه  به  فیکالیس  انتروکوکوس 
شده  ثابت  ارئوس  استافیلوکوکوس  انسانی 
است که این موضوع حاکی از اهمیت بالقوه 
انتقال افقی ژن در مراکز درمانی انسانی است.
این مثال ها، انتقال عناصر ژنتیکی مقاوم بین 
باکتری های حیوانات در محیط های گوناگون 
ازجمله واحد پرورش دام و طیور، مراکز تهیه 
غذا، نهرهای آب و مراکز درمانگاهی انسانی را 
گسترش  زیادی  مقدار  به  که  می دهد  نشان 
مقاومت میکروبی را تسهیل کرده و دشواری 
گسترش  الگوهای  نشانه های  تفسیر  در 

مقاومت میکروبی را افزایش می دهد.
توجه  قابل  و  طبیعی  بخش  باکتری ها، 
حیوانی  گونه های  همه  در  روده  محتویات 
برخی  به طوری که  است  داده  تشکیل  را 
مقاومت های میکروبی ذاتی در این باکتری ها 
به طورکلی  اکنون  باوجوداین،  دارد.  وجود 
پذیرفته شده که استفاده از آنتی بیوتیک ها به 
افزایش مقاومت میکروبی منجر  به  هر دلیل 

خواهد شد.
به  توجه  با  که  است  مهم  بسیار  نکته  این 
و  دام  مدفوع  در  موجود  زیاد  باکتری های 
تمایز  برای  کمی  قابلیت  اطرافش،  محیط 
وضعیت باکتری های موجود در دام ها و محیط 
این که  مگر  است،  داشته  وجود  اطرافشان 
نمونه های مدفوع به طور مستقیم از حیوانات 

اخذ شود.
توسط  شده  انجام  بررسی های  در 
پژوهشگران، نتیجه گرفته اند که کود حیوانی، 
ازاین رو،  است.  مقاوم  باکتری های  مخزن 
کشاورزی  خاک  در  حیوانی  کود  کاربرد 
به  مقاوم  ژن های  میزان  توجهی  قابل  به طور 
آنتی بیوتیک و درنتیجه انتخاب جمعیت های 
باکتریایی مقاوم را در خاک افزایش می دهد. 
این افراد تصریح کردند که انتقال افقی عناصر 
ژنتیکی متحرک مانند پالسمیدهای با دامنه 
قابل  عناصر  و  ها  اینتگرون  میزبان ها،  وسیع 
انتقال ترانسپوون به باکتری های سازگار شده 
با خاک انتقال محیطی مستقلشان از میزبان 
را تقویت کرده و این که افراد مواجه با مقاومت 
میکروبی ناشی از خاک به احتمال زیادی دست 

کم گرفته می شوند.
در  است  ممکن  میکروبی  مقاومت  انتقال 
انتقال  بپیوندد.  وقوع  به  نیز  اطراف  محیط 
کلرامفنیکل،  به  مقاومت  )برای   H پالسمید 
سولفونامیدها، استپتومایسین و تتراسیکلین( 
توجهی در  قابل  به طور  به رمز درآوری شده 
کاهش  سانتی گراد  درجه   34 از  بیش  دمای 
در  که  می شود  تصور  بنابراین،  است.  یافته 
بیرون بدن حیوان این انتقال به وقوع بپیوندد.
 H2 پالسمید  انتقال  موجود،  بررسی های 
های  سروتیپ  از  دامنه ای  و  سالمونال  بین 
را  گوساله  مدفوع  در  موجود   اشرشیاکلی 
انتقال مقاومت  راه های  داده اند.از دیگر  نشان 
تخمیر  لبنی  فراورده های  مصرف  میکروبی، 
اشرشیاکلی،  فراورده ها،  این  در  است.  شده 
حامل عمده ژن مقاومت میکروبی نبوده ولی 

باکتری های تولیدکننده اسیدالکتیک.....

باکتری ها، بخش طبیعی و قابل توجه محتویات روده در همه گونه های 
حیوانی را تشکیل داده است به طوری که برخی مقاومت های میکروبی ذاتی 
در این باکتری ها وجود دارد. باوجوداین، اکنون به طورکلی پذیرفته شده که 
منجر  میکروبی  مقاومت  افزایش  به  دلیل  هر  به  آنتی بیوتیک ها  از  استفاده 

خواهد شد

شمار زیادی از باکتری ها روزانه از ترشحات حیوانات دفع می شوند. 
ادرار   و  مدفوع  میکروبی اند.  مقاومت  ژن های  حامل  باکتری ها  این  از  برخی 
دام ها همچنین دارای باقی مانده آنتی بیوتیکی است. برای مثال، ۹۰-۵۰ درصد 
اریترومایسین در مدفوع و ۱۰ درصد در  ادرار دفع می شود که هنوز قابلیت 

اثرگذاری داشته و مقاومت میکروبی را در کود افزایش می دهد

ادامه در صفحه ۴۹
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مقدمه:
کسب  عمل  به  که  است  تغذیه:عنوانی 
موادی که از بیرون گرفته شده باشد تا نیاز 
کند،  مرتفع  را  حیات  حفظ  برای  انرژی  به 
داده شده است. درست مثل هرگونه زنده ای، 
نیازمند مواد  بقاء  برای حفظ  زنبورعسل هم 
زنبورعسل  که  طبیعی  غذای  است.  مغذی 
جمع آوری و تولید می کند شامل ژل رویال، 
حشره ای  زنبورعسل،   است.  شهد   و  گرده 
سوپر  به عنوان  اغلب  و  بوده  اجتماعی 
بنابراین  می شود،   گرفته  نظر  در  ارگانیسم 
تغذیه می تواند در سه سطح مورد تحقیق   ،
و ارزیابی قرار گیرد که شامل تغذیه کلونی، 

تغذیه زنبورهای بالغ و تغذیه الرو می باشد. 

ژل رویال : 
ژل رویال ترکیبی است که در غدد بخش 
تشکیل  کارگر  زنبورهای  هیپوهازینکس 
کلونی  الروهای  همه  ماده  این  می شود 
در  تغییر  ایجاد  باعث  و  می کند  تغذیه  را 
سیستم سلسله مراتب می شود. اگر الرو فقط 
کند  تغذیه  زندگی خود  در کل  ماده  این  از 
سطح  این  می شوند.  ملکه  به  تبدیل  الروها 
از تفاوت از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگر 
نظر  از  ملکه ها  می باشد.  بزرگ  تکامل،  طی 
کوتاه تر  نمو  رشد  زمان  بزرگ تر،  بدن  اندازه 
دارای  و  بوده  دارا  را  کارگر  زنبورهای  از 
زمانی  حتی  و  بوده  طوالنی تر  زندگی  دوره 
توان  استریل هستند،  که کارگرها در حالت 

تولیدمثل دارند. 
جدای از آب،  مواد سازنده ژل رویال شامل 
مقادیر  شامل  خام  پروتئین  درصد   12/5
اسید های  و  مختلف  آمینواسیدهای  از  کم 
می رسد.  هم  درصد   5 تا  که  است  چرب 
1-هیدروکسی2- اصلی  آمینواسیدهای 
می باشد   )10�HDA(اسید دیسنوئیک 
شناسایی  آمینواسید  این  با  رویال  ژل  که 
زنبور  و  ملکه  بین  دمورفیسم  علت  می شود. 
کارگر به خاطر تغذیه از ژل رویال می باشد، 
کاماکورا  ژنتیکی. در سال 2001،  تفاوت  نه 
خاطر  به  تنوع  این  که  شد  مدعی  ماساکی 
نام  به   57KDA اندازه  با  پروتئین  وجود 
کوتاه  عامل  ماده  این  است.  رویاالکتین 
طی  در  زنبورعسل  نمو  و  رشد  دوره  کننده 
افزایش اندازه بدن و رشد نمو بچه های نارس 
می باشد. درحالی که دیدگاه های مختلفی در 
مورد صحت کارکرد رویاالکتین وجود دارد، 
دروسوفیال مالنوگاستر، تأثیرات مشابهی را با 

رویاالکتین داشت. 

گرده:
زنبورهای کارگر فقط تا 3 روز می تواند از 
ژل رویال تغذیه کنند درحالی که زنبور ملکه 
بقیه عمر خود را با این ماده سپری و تغذیه 
می کند. بعد از ظاهر شدن از شان های عسل، 
گرده،   می باشد.  پروتئین  شامل  اصلی  غذای 
زنبورعسل  کلونی های  برای  طبیعی  منبع 
فرمی  ده  کلونی  دو  برای  گرده  نیاز  است. 
هرسال  ازای  به  کیلوگرم   17/8 13/4الی 

می باشد. 
الی 37/5  به 25  نیاز  برای رشد یک الرو 
از  مهم  درصد  است.  پروتئین  از  میلی گرم 
که  زنبور  نان  از  الرو  تغذیه  مورد  پروتئین 
می آید.   دست  به  درمی آید،   گرده  به صورت 
هیپوفارنجیال  غدد  با  پرستار  زنبورهای 
با  زنبور  نان  به  را  گرده  خود،  آنزیم های  و 
گرده  که  بعدازاین  می کنند.  تبدیل  کیفیت 
طبیعی  میکروفلورهای  با  خود  دهان  در  را 
را  آن ها  عسل  زنبورهای  کرد،  آغشته  خود 
در شان ها ذخیره می کنند. باسیلوس جنوس 
مسئول اصلی برای تخمیر آن هاست. ذخیره 
توسط  ها  در شان  زنبور  نان  به صورت  گرده 

باید  زیادی  کارهای  می شود  حاصل  تخمیر 
اینکه چطور فعال بودن اسپورها در  بر روی 
گرده های آلوده شده توسط نوزما تحت تأثیر 

قرار می گیرد، انجام شود. 
و  کوتاه مدت  در  سرانایی  نوزما  اسپورهای 
زمانی که زنبورها با یک رژیم با ارزش غذایی 
باال از قبیل نان زنبور منشأ پلی فلورال تغذیه 
شده اند، در مقایسه با زنبورهایی که با رژیم 
رشد  به سرعت  شده اند،  تغذیه  کم  مقدار  با 
نان  روی  بر  دیگر  مطالعه  یک  در  می کنند. 
زنبور ونوزما سرانائی، نان زنبور به عنوان منبع 
گروه  در  مکمل  پروتئین  و  طبیعی  پروتئین 
منبع  با  تغذیه  در  بود.   شده  استفاده  دیگر 
پروتئین طبیعی،  رشد اسپورها مشهود بود. 

که  زنبورهایی  مورد  در  زنبور  بقای  میزان 
با  بودند در مقایسه  نان زنبور تغذیه شده  با 
آن هایی که با  مکمل های غذایی غیرطبیعی 
نوزما  بود.   باالتر  بسیار  بودند،  شده  تغذیه 
پروتئین  مغذی  مواد  به  وابسته  سرانائی 
رژیم  در  پروتئین  زمانی که محتوای  و  بوده 
میزان  اسپورها  باشد،  باال  عسل  زنبورهای 
زنبور  نان  می دهند.  نشان  را  بیشتری  رشد 
باعث افزایش رشد الروها می شود. زنبورهای 
پرستار الروهای جوان تر را نسبت به الروهای 
مغذی  مواد  و  می کنند  کنترل  بیشتر  مسن 

کمتری را می دهند. 
کلونی های زنبورعسل به طور فزاینده ای به 
مختلف جمع آوری  گیاهان  از  که  گرده هایی 
کالچرها  مونو  درحالی که  وابسته اند.  شده اند 
به دست  زنبورهای عسل در  برابر  در  مانعی 
آوردن همه نیازهای تغذیه ای خود از گرده ها 
انداختن  خطر  به  باعث  این  که  هستند،  
کلونی ها می شود. ذخیره ضعیف گرده ها مانع 
الروها  بالغ،   زنبورهای  که  می شود  این  از 
بلوغ  و  رشد  مانع  حتی  و  کنند  تغذیه  را 
این  بعدی  نسل های  در  لذا  می شود.  الروها 
جمعیت  تضعیف  احتمال  افزایش  باعث  کار 

می شود.  سالمتی  مشکالت  حتی  و  زنبورها 
میزان  به  بالغ  زنبورهای  هم  و  الروها  هم 
ذخیره کلونی وابسته اند، و زنبورها بالغ حتی 
میزان ذخیره  با  را  از الروها  مراقبت  شرایط 
فصل  طول  در  می کنند.  تنظیم  مغذی  مواد 
زمستان، کلونی ها وابسته به این ذخایر بوده 
تغذیه  زنبور  نان  و  ذخیره شده  عسل  از  و 
رشد  باعث  کیفیت،   با  گرده های  می کنند. 
این  لطف  به  و  می شوند  هیپوفارنیجال  غدد 
کار،  زنبورهای پرستار می توانند غذای الرو با 
پروتئین باال تولید کنند که این نیز مستقیماً 
مثبت  به طور  جدید  بچه های  پرورش  بر 
تولید  به  قادر  حتی  آن ها  است.  تأثیرگذار 
ملکه  از  برای محافظت  با کیفیت  رویال  ژل 
پروتئینی،  غذای  نبود  صورت  در  هستند. 
از  را  خواری  همزاد  وحشیانه  رفتار  زنبورها 
شروع  آن ها  یعنی  می دهند.  نشان  خودشان 
 66 می کنند.  بچه ها  و  تخم ها  خوردن  به 
الی 74 درصد از وزن بدن زنبور بالغ شامل 

پروتئین است. 
که  می دهد  نشان   Cage تحقیقات 
از  تغذیه  با  بقا  توانایی  بالغ  زنبورهای 
کربوهیدرات ها را برای طوالنی مدت دارند اما 
تغذیه می کنند طول  از گرده  زنبورهایی که 

عمر بیشتری دارند. 
در زنبورهای بالغ جوان یک سری تغییرات 
فیزیولوژیکی از قبیل بلوغ و رشد ماهیچه های 
پروازی و ذخیره پروتئین رخ می دهد که در 

این دوره بسیار مهم می باشند.  
رژیم های غذایی غنی از پروتئین در اوایل 
یا  کلونی  رشد  برای  گرده  میزان  که  بهار 
دارند،  پروتئین کم وجود  با  زمانی که گرده 
از منابعی  پروتئین  قرار گیرد.  استفاده  مورد 
که  مخمر  جلبک،  شیر،  سویا،  دانه  چون 
بدون  رژیم های  در  پروتئین  منبع  به عنوان 
گرده استفاده می شود، به دست می آید. گرده 
همچنین شامل ویتامین، مواد معدنی و لیپید 

نوزاد  پرورش  و  زنبور  برای سالمت  بوده که 
زنبور مفید است. 

عسل:
عسل تولید زنبورعسل است که نوعی ماده 
غذایی است که از شهد گیاهان یا غذای کمکی 
حشرات از طریق فعالیت آنزیمی و تبخیر آب 
به دست می آید. عسل شامل گلوکز و فروکتوز 
الیگوساکارید  مختلف  نوع   25 دارای  و  بوده 
اساس  بر  می تواند  عسل  ترکیبات  می باشد. 
متفاوت  گیاهی  منشأ  و  جغرافیایی  محدوده 
باشد. زنبورهای عسل تالش می کنند تا از انرژی 
استفاده  پرواز  سوخت وساز  برای  گیاه  شهد 
شامل  که  زنبور  هضم کننده  آنزیم های  کنند. 
اینورتاز، آمیالزودیاستاز می باشد در تولید عسل 
 18 تولد،   اول  روز  سه  در  می کنند.  شرکت 
درصد از غذا، شکر بوده و در دو روز آخر به 45 
درصد می رسد. عسل دارای ماده سمی به نام 
هیدروکسی متیل فورفورال بوده که برای زنبور 
فورفورال  متیل  هیدروکسی  می باشد.   سمی 
طی دهیدراسیون اسید کاتالیز شده شکرهای 
هگزوز از قبیل فروکتوز و یا نگهداری عسل در 

گرما و شرایط نامناسب، تشکیل می شود. 
آزمایش های هیدروکسی متیل فورفورال بر 
روی الروهایی که در شرایط محیط آزمایشگاهی 
از  کمتر  مقادیر  شد.  اجرا  بودند  کرده  رشد 
PPM750 از هیدروکسی متیل فورفورال هیچ 
افزایش مرگ ومیر را در الروها نشان نداد. ولی 
مقادیر بیشتر از PPM750 نرخ مرگ ومیر 100 
درصد بود. برخی قندها چون مانوز، گاالکتوز، 
آرابینوز و الکتوز نیز برای زنبور سمی هستند. 
در HFCS موادی چون فروکتوزیل –فروکتوز 
و برخی ترکیبات کربوهیدراته ناشناخته یافت 
شده اند. وقتی زنبورها به طور طبیعی شهد جمع 
یافت  فروکتوزیل-فروکتوز در عسل  می کنند، 

نمی شود. 
بر اساس NeFFو Simpsonشهدهایی که 

دارای قند هکتوز هستند برای زنبورها بسیار 
ذخیره  دارای  الروها  حتی  هستند.   جذاب 
بالغ  زنبورهای  به  نسبت  بیشتری  گلیکوژن 
هستند. زنبورهای بالغ روزانه تقریباً 4 میلی گرم 
شکر نیاز دارند. میزان شکر20 درصد شهد دو 
از زمانی می شود که زنبور کارگر  برابر بیشتر 
HYDAK  اساس بر  برمی گرداند.  به کندو 

زنبورهای بالغی که با رژیم کربوهیدرات خالص 
را  خود  بچه های  می توانند  می شوند  تغذیه 

پرورش دهند. 

ویتامین ها و مواد معدنی:
برخالف  آب  در  محلول  ویتامین های 
چربی های حالل در گرده بسیار شایع هستند، 
ولی به عنوان مثال، مقدار ویتامین c بر اساس 
منبع گل ها در فصول مختلف متفاوت است. 
c  ارتباطی بین میزان ویتامین تاکنون هیچ 

گرده جمع آوری شده از راه پرواز آزاد و تولیدمثل 
یافت نشده است. مضافاً، PREPURAEهای 
رژیم  به  که  زنبورهای  توسط  پرورش یافته 
بدون ویتامین c محدود شده اند،  در مقایسه 
 c با زنبورهای که با رژیم غنی شده با ویتامین
 c تغذیه شده و پرورش یافته اند،  سطح ویتامین
یکسانی را دارند. بنابراین زنبورها قادر به سنتز 

ویتامین c هستند. 
علی رغم اینکه ویتامین های A.D.E.K جز 
ولی  نمی شوند  قلمداد  ضروری  ویتامین های 
حضور آن ها در رژیم،  میزان تولید نوزاد زنبورها 
را به طور چشمگیری افزایش داد. همین طور در 
صورت استفاده جداگانه ویتامین A.K در رژیم 
غذایی، همان نتیجه را به دست داد. زنبورهای 
به دست  گرده  از  نیز  را  معدنی  عناصر  عسل 
گرده  حضور  بدون  که  زنبورهایی  می آورند. 
با آن هایی که در  پرورش یافته اند در مقایسه 
شرایط مطلوب پرورش یافته اند،  میزان یکسانی 
از اغلب مواد معدنی را داشتند. میزان رشد نوزاد 
زنبورها وقتی HAYDAK به میزان 1 درصد 
از خاکستر گرده را به رژیم سنتزی افزود، به 
میزان زیاد افزایش یافت ولی اگر این میزان از 2 
درصد باالتر برود مضر خواهد بود. نویسندگان 
پتاسیم  از   PPM1000 شامل رژیم  پیشنهاد 
PPM 500  کلسیم PPM 300 منیزیم و 50 
، زینک، منگنز، آهن و مس  از سدیم   PPM
برای تحقیق بیشتر درباره نیازمندی مواد معدنی 

زنبورها را مطرح کردند. 

بحث:
لیپیدها،  پروتئین ها،  ها،  کربوهیدرات 
ویتامین ها و مواد معدنی فاکتورهایی هستند 
سالمتی  و  عمر  طول  ژنوم  تولید  جهت 
زنبورهای بالغ و همچنین بقا و تولید کلونی. 
مغذی  مواد  محدودیت  با  که  کلونی هایی 
ضروری مثل گرده یا یک آمینواسید ضروری 
می شود  باعث  می شوند  مواجه  ویتامین ها  یا 
زنده  و  متوقف شده  جدید  زنبورهای  تولید 

نمانند. 
جهت  را  زیادی  راه های  عسل  زنبورهای 
مقابله با انگل ها و پاتوژنها در راستای تغییر و 
تکامل قرار می دهند ولی اگر به طور طبیعی 
به  مجبور  گیرند  قرار  استرس  معرض  در 
در  موفقیت  به منظور  شد.  خواهند  مبارزه 
ما  شده،   تغذیه  و  سالم  کلونی های  داشتن 
برای کلونی ها  را  پیشنهاد یک رژیم متعادل 
بخصوص وقتی که در یک محیط خشن قرار 
گرده افشانی  برای  وقتی که  یا  و  می گیرند 
استفاده می شوند ارایه می دهیم.  یک تغذیه 
متعادل،  مکمل های رشد و تنوع گسترده ای 
کشاورزی  مناطق  به  نزدیک  گیاهان  از 
گرده هایی را تأمین می کنند که منبع بهینه 
برای  الزم  ویتامین های  و  پروتئین ها  از 

زنبورعسل می باشد.  

اهمیت  تغذیه 
برای سالمت   زنبورعسل

مهندس محمدرضا گنجه ایی)دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، کارشناس مدیریت امور 
طیور سازمان  جهاد کشاورزی استان  آذربایجان شرقی(

مهندس شهرام  محمدزاده ) کارشناس ارشد علوم دامی ،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هشترود(

چکیده:
تغذیه کافی باعث ارتقاء سالمت کلنی های زنبورعسل می شود. کیفیت و محتوای تغذیه ای غذا به سالمت زنبورعسل 
با این واقعیت که آن ها از بیماری ها در امان هستند مورد سنجش قرار  کمک می کند. سالمت کلونی های زنبورعسل 
نمی گیرد. وضعیت سالمت کلونی با حضور اعضایی که به فرزندان جدید به طور منظم غذای سالم می دهند و حتی توانایی 
آن ها در مقاومت نسبت به منابع استرس از قبیل قحطی های دوره ای، بیماری های واگیردار، حشره کش ها و انگل ها مورد 

ارزیابی قرار می گیرد. 

























انواع مکمل های تک عنصری بن زا®

ــی بـــن زا®کـــروم1000 مکمـــل کالتـــه معدـن

مکمـــل کالتـــه معدنـــی بـــن زا®ســـلنیوم1000

مکمـــل کالتـــه معدنـــی بـــن زا®ســـلنیوم2000

مکمــــــل کالتــــــه معدنــــــی بــــــن زا®روی

مکمــــل کالتــــه معدنــــی بــــن زا®منگنــــز

مکمـــــل کالتــــه معدنــــی بـــن زا®کبالـــت

مکمــــل کالتــــه معدنــــی بـــــن زا®مـــــس

مکمــــل کالتـــــه معدنــــی بــــن زا®آهـــــن

مکمــــل کالتـــه معدنـــی بـــن زا®کلسیــــم

مکمـــل کالتـــه معدنـــی بـــن زا®منیزیـــــم

مکمــــل کالتــــه معدنــــی بــــن زا®فســــفر

دارای ثبــــــت اختــــــراع از آمریـــــــکا و اتحادیـــــــه اروپــــــا
عضویـــــــت رســـــــمی در انجمـــــــــن شـــــــیمی آمریـــــــــکا

شــــرکت دانــــش بنیـــان صـــــدور احـــرار شــــرق
مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته
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ســـــــالمت و شـــــــادابـــی گلــــــه
کاهــــش ابتـــالء بـــه بیمـاری هـــا
افزایـش کیفیت و راندمـان تولید
افزایـش مقاومت در برابر تنش ها
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حامل های  استافیلوکوکوس  گونه های  و   ...
ژن مقاومت میکروبی اند.

است  زیادی مشخص شده  بررسی های  در 
طی  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های  که 
گوارش  دستگاه  در  تولد  از  پس  روز  چند 
مستقر می شوند که این امر مستقل  از تماس 
جذب  یا  و  آنتی بیوتیک ها  با  باکتری ها  این 
نتایج  این  است.  باکتری  از  غنی  رایج  غذای 
بارزی  تأثیر  مادر  احتماال  که  می کند  آشکار 
در انتشار  اولیه مقاومت میکروبی به فرزندش 
میزبان  که  است  نکته  این  بیانگر  و  داشته 
باکتری های  گردش  تقویت  در  مهمی  تأثیر 
به  آنتی بیوتیک و خزانه ژنی مقاوم  به  مقاوم 
آنتی بیوتیک در محیط، غذا و دیگر میزبان ها، 

مستقل از فشار انتخابی آنتی بیوتیک دارد.
حتی بدون تماس مستقیم آنتی بیوتیک ها، 
بسیار مهم  منابع  از  و دامی  انسانی  فضوالت 
که  بوده  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های 
تکثیر  و  تقویت  چرخه  در  مستقیم  به طور 
جهانی  زیست بوم  در  میکروبی  مقاومت 

دخیل اند.
باکتری های  از  زیادی  شمار  به طورکلی، 
مقاوم به آنتی بیوتیک در کود و مدفوع به طور 
مستقیم در میزان شیوع باکتری های مقاوم به 
غیره(،  و  در محیط )خاک، آب  آنتی بیوتیک 
مواد خام دامی )گوشت، شیر، مواد گیاهی(، 
انتقال دهنده های  و  غذا  فرآوری  محیط های 

غذا دخیل اند.
مقاومت  انتقال  برای  زیادی  بالقوه  راه های 
میکروبی از دام به انسان، شاید مشابه انتقال 
خود باکتری های مقاوم وجود دارد. این راه ها 
مستقیم  دست کاری  به وسیله  انتقال  شامل 
بین  آئروسل(  مثال،  )برای  نزدیک  تماس  یا 
و  آبزی(  حیوانات  )ازجمله  مبتال  حیوانات 

انسان ها است.
به وسیله  به ویژه  میکروبی  مقاومت  انتقال 
فرآورده های دامی آلوده ولی به طور خاص از 
راه فراورده های خوراکی و انتقال از راه آلودگی 
از  مستقیم  به طور  است  ممکن  که  محیط 
حیوان بوده )ترشحات و مواد دفعی( یا به طور 
مواد  انتشار  مانند   راه هایی  از  غیرمستقیم 
اشیاء  درگیری  یا  آب  مجاری  آلودگی  آبکی، 

برای انتشار باکتری ها انجام می شود.
افزون بر این، باکتری ها ممکن است پیش 
دام ها،  بین  خود،  محیط  از  شدن  دور  از 
حیات وحش و حیوانات همدم گسترش یابند.

یک راه تکمیلی گسترش متفاوت میکروبی، 
است.  ژنتیکی  اطالعات  تبادل  و  انتقال 
که  مکان هایی  در  است  ممکن  حالت  این 
از  مقاوم  باکتری های  با  حساس  باکتری های 
متفاومت  سویه های  و  گونه ها  یا  همان گونه 
مخلوط شده و به طور مستقیم مقاومت را به 
جمعیت های در گذشته حساس، منتقل کنند.

انتقال مقاومت میکروبی در دام ها
مقاومت  روی  به  که  بررسی هایی  در 
میکروبی در گونه های سالمنونال، کمپیلوباکتر، 
در  نشانگر  های  انتروکوکوس  و  اشرشیاکلی 
طیور، گاو و بوقلمون انجام شده، مقاومت به 
شایع  باکتری ها  این  همه  در  آنتی بیوتیک ها 
بوده است ولی تفاوت های زیادی بین کشورها 
)برای برخی ترکیبات آنتی بیوتیکی و گونه ها، 
دامنه مقاومت از صفر تا 100 درصد( وجود 

داشت.
از  دسته  آن  به  توجه  دیدگاه  از 
امر  در  ویژه  اهمیت  دارای  آنتی بیوتیک های 
درمان در پزشکی، مقاومت به فلورکینولون ها، 
به طور عمده در جدایه های کمپیلوباکترژژنوی 
کشورها  برخی  در  و  کمپیلوباکترکولی  و 

مقاومت به سفالوسپورین ها )نسل سوم( در 
مقادیر کم سالمونال و اشرشیاکلی، همچنین 
آنتروکوکوس  در  وانکومایسین  به  مقاومت 
فیسیوم و انتروکوکوس فیکالیس نشانگر طیور 

و گاو مشاهده شده است.
از  زیادی  شواهد  پایش،  سیستم های  این 
فراهم  دام ها  در  را  میکروبی  مقاومت  وجود 
می کند. بار میکروبی روده به طور طبیعی زیاد 
است. یافته های موجود نشان دهنده این است 
بیش  اغلب  روده  باکتریایی  جمعیت های  که 
هر  در  پرگنه  تشکیل دهنده  واحد   1011 از 
گرم مدفوع است. پژوهشگران دریافته اند که 
شایع ترین باکتری های دستگاه گوارش دام ها، 

اشرشیاکلی و انتروکوکوس است.
شمار زیادی از باکتری ها روزانه از ترشحات 
حیوانات دفع می شوند. برخی از این باکتری ها 
مدفوع  میکروبی اند.  مقاومت  ژن های  حامل 
باقی مانده  دارای  همچنین  دام ها  ادرار   و 
آنتی بیوتیکی است. برای مثال، 90-50 درصد 
اریترومایسین در مدفوع و 10 درصد در  ادرار 
دفع می شود که هنوز قابلیت اثرگذاری داشته 
و مقاومت میکروبی را در کود افزایش می دهد.

در یک بررسی در یک واحد پرورش طیور 
میکروبی  مقاومت  چین،  خلق  جمهوری  در 
وابسته به پالسمید در جدایه های اشرشیاکلی 
به کینولون از تعداد 25 جدایه، 3 جدایه )12 

درصد( مثبت بود.
مقاومت  مقایسه  به منظور  ایاالت متحده  در 
بر  ایالت  و دام ها در شش   میکروبی در غذا 
روی مدفوع طیور، بوقلمون و گاو سالم برای 
در  جنتامایسین  به  مقاومت  دارای  ژن های 
عمل  به  آزمایش  انتروکوکوس  های  جدایه 
آمد و ژن های دارای مقاومت های گوناگون و 
زیاد در همه  دارای مقاومت  موارد  برخی  در 

گونه ها یافت شد.
مانند  همدم  حیوانات  گوارش  دستگاه  در 
و  اشرشیاکلی  طبیعی  باکتری های  دام ها، 
به  به طورکلی  شد.  مشاهده  انتروکوکوس 
باکتری های  منبع  به مثابه  همدم  حیوانات 
مشترک انسان و حیوان مقاوم به آنتی بیوتیک 
باوجوداین،  است.  شده  کمی  توجه 
کارهای  در  آنتی بیوتیک ها  به طورمعمول، 
پیشرفته  کشورهای  در  کم  دست  درمانی 
تجویز می شود. بااین همه، مطالعات نشان داده 
است که سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک های 
همدم  حیوانات  های  جدایه  در  گوناگون 
ازجمله استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی 
سیلین، انتروکوکوس مقاوم به وانکومایسین و 
 ، متعدد  مقاومت  دارای  انتریتیکای  سالمونال 

بروز کرده است.
در یک مطالعه انجام شده بر روی مگس های 
این  در  میکروبی  مقاومت  انتقال  خانگی، 
مگس های  به طورکلی،  شد.  بررسی  حشرات 
خانگی در مواد آلی در حال فساد برای مثال 
کود رشد می کنند. این حشرات به مواد غذایی 
انسانی جذب شده و قادر به پرواز مسافت های 
گوارش  دستگاه  نمونه های  طوالنی اند. 
چهار  از  جمع آوری شده  خانگی  مگس   26
رستوران در کانزاس آمریکا برای انتروکوکوس 
آزمایش شدند. 97 درصد نمونه ها با میانگین 
بیش از 0/03 واحد تشکیل دهنده پرگنه در 
هر مگس مثبت بودند. ارگانیزم غالب موجود، 
روی  بر  آزمایش  بود.  فیکالیس  انتروکوکوس 
گوناگون  ژن های  به منظور  ارگانیزم ها  این 
مقاومت  و  شده  انجام  میکروبی  مقاومت 
اریترومایسین   ،)%66/3( تتراسیکلین  به 
 ،)%11/65( استرپتومایسین   ،)%33/8(
کانامایسین  و   )%9/9( سیپروفلوکساسین 

مشاهده شد.

مصرف  مزایای  به  گذشته،  شماره های  در 
مکمل های کالته معدنی تولیدشده بر اساس 
دام  صنعت  در  پیشرفته  کالت های  فناوری 
فناوری  خصوص  در  و  پرداختیم  طیور  و  
نو  فناوری  یک  به عنوان  پیشرفته  کالت های 
در حوزه  کارآمد  تولید مکمل های  قابلیت  با 

خوراک توضیحاتی ارائه شد. 
به عنوان  پیشرفته  کالت های  فناوری 
ثبت  به  بین المللی  سطح  در  که  دانشی 
به عنوان  را  از کالت ها  نسل جدیدی  رسیده 
طیور  دام،  خوراک  معدنی  کالته  مکمل های 
اساس  بر  که  نموده  معرفی  زا  بن  آبزیان  و 
و  فارمی جذب  نیز  و  دانشگاهی  بررسی های 
ترکیبات  بهترین  به  نسبت  باالتری  عملکرد 
شماره های  در  دارند.  بازار  در  موجود  رایج 
پلکس7  زا  بن  مکمل  خصوص  در  قبل 
)مکمل مخصوص دام(،  بن زا چیکن )مکمل 
)مخصوص  هورس  زا  بن  و  مرغ(  مخصوص 
اسب(،  محصوالت منحصربه فرد تولیدشده بر 
اساس فناوری کالت های پیشرفته توضیحاتی 
موجب  محصوالت  این  از  استفاده  شد.  داده 
ارتقای سطح سالمت، کاهش مصرف داروها و 
آنتی بیوتیک ها، افزایش سـرعت وزن گیـری، 
بهبود قابل توجه شاخص های کمی و کیفی 
و افزایش شادابی و سالمت  حیوان می گردد. 

کالته  مکمل  خصوص  در  شماره  این  در 
معدنی بن زا فیش، مکمل مخصوص آبزیان 

مطالبی خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.

فیش،  بن زا  معدنی  کالته  مکمل 
مخصوص آبزیان

جدید  نسل   ،)Bonzafish( بن زافیش 
مکمل های آبزیان است که بر اساس فناوری 
 8 حاوی  و  تولیدشده  پیشرفته  کالت های 
آهن،  روی، سلنیوم،   ، ریزمغذی مس  عنصر 

کالته  به صورت  ید  و  منگنز  کبالت،  کروم، 
است. این مکمل به دو شکل پودری )جامد( 
مکمل  این  مصرف  می شود.  عرضه  مایع  و 
تا   10 افزایش  آبزیان،  پرورش  ها  فارم  در 
کاهش  و  تلفات  کاهش  تولید،  درصدی   35
چشم گیر هزینه های جانبی را به دنبال دارد.

و  فارمی  بررسی های  از  تعدادی 
دانشگاهی انجام شده روی بن زا فیش

شیالت  کل  اداره  گزارش  اساس  بر   ●
در  فیش  زا  بن  مکمل  مصرف  مازندران 
قزل آالی  ماهی  بچه  پرورش  تجاری  فارم 
 35 حداقل   بهبود  موجب  رنگین کمان 
وزن  و  خوراک   تبدیل  ضریب  درصدی 
افزایش سطح  تلفات،  گیری، کاهش معنادار 
رشد  ژن  بیان  افزایش   ،M ایمونوگلوبولین 
قزل آالی  ماهی  سرمی  آنتی اکسیدان های  و 
کالته  مکمل  فارم  این  در  شد.  رنگین کمان 
با روغن  اختالط  از  زا فیش پس  بن  معدنی 

گیاهی با خوراک مخلوط شد.
دانشگاه  شیالت  گروه  گزارش  طبق   ●
کالته  مکمل  مصرف  اصفهان  صنعتی 
مولد  ماهیان  جیره  در  فیش  زا  بن  معدنی 
مزرعه  در  رنگین کمان  قزل آالی  ماده 
موجب  اصفهان(  )استان  فریدون شهر  نمونه 
شنای  تا  لقاح  از  بقا  درصدی   18 افزایش 

فعال و 40 درصدی تعداد الرو تولیدی از هر 
مولد، بهبود شاخص های خون شناسی و دفاع 
افزایش  نیز  و  مولد  ماهیان  آنتی اکسیدانتی 
شاخص های دفاع آنتی اکسیدانتی الروهای تازه 
این مزرعه،  از مولدین گردید. در  تفریخ شده 
مکمل کالته معدنی بن زا فیش در مرحله تولید 

خوراک )به صورت پلت( به جیره اضافه گردید.
نشان  اصفهان  دانشگاه صنعتی  گزارش   ●
معدنی  کالته  مکمل  از  استفاده  که  می دهد 
ماهیان(   )کپور  کوی  ماهیان  بچه  جیره  در 

بهبود  وزن،  درصدی   14 افزایش  موجب 
شاخص های  افزایش  خوراک،  تبدیل  ضریب 
خون شناسی و دفاع آنتی اکسیدانتی می گردد. 
زا  بن  معدنی  کالته  مکمل  آزمایش  این  در 
)به صورت  خوراک  تولید  مرحله  در  فیش 

پلت( به جیره اضافه گردید.

دستور مصرف
در کارخانجات تولید خوراک آبزیان با مخلوط 
کردن 500 گرم از مکمل بن زا فیش پودری با 
هر تن خوراک )در پلت ، اکسترود و یا گرانول( 
می توان خوراک را با وجود این مکمل ارزشمند 
غنی نمود. در مزارع پرورش آبزیان 10 گرم بن زا 
فیش پودری یا 10 سی سی بن زا فیش مایع را در 
100 میلی لیتر روغن گیاهی یا آب  مخلوط و بر 

روی 10 کیلوگرم خوراک اسپری نمایید. 

نکات مهم در زمان مصرف 
1- مکمل بن زا فیش با داشـتن 8 عنصر مهم 
در فـرم کـالته به شکل سرک )افزودنی غذایی( 
به خوراک اضافه می شود که در این حالت نیازی 
به تغییر اجزای جیره نیست )شامل کم کردن، 
سایر  و  اجزای خوراک  تغییر  یا  و  کردن  زیاد 

مکمل های مرسوم با پایه معدنی(.
در  به درجه حرارت  مقاوم  این مکمل   -2

فرآیند پلت سازی و اکسترودر است.
در  تنش  شرایط  در  می شود  توصیه   -3
فارم ها، بن زا فیش پودری به مقدار 13 گرم و 
بن زا فیش مایع به مقدار 13 سی سی در10 

کیلوگرم خوراک مصرف گردد.
فیش  زا  بن  مکمل  مصرف  صورت  در   -4
ریزمغذی  عناصر  آلی  مکمل های  سایر  نباید 
)مانند کالت های بر پایه اسیدآمینه، پپتیدی، 
منشاء  و  ساکاریدی  پلی  هیدروکسی، 

این  با  هم زمان  به طور  جیره  در  مخمری( 
مکمل استفاده شود. 

پودری  شکل  دو  به  بن زافیش  مکمل   -5
و  کیلوگرمی(   20 و   1 بسته بندی های  )در 
مایع )در بسته بندی 1 لیتری( عرضه می شود. 
6- تاریخ انقضاء این محصول درصورتی که 
از  بعد  سال   2 نشود،   باز  بسته بندی  درب 
تولید آن است و پس از باز شدن و با رعایت 
قابل  ماه   12 تا  نگهداری  مناسب  شرایط 

استفاده می باشد.

مکمل کالته معدنی بن زا فیش، 
نسل جدید مکمل های خوراک آبزیان

جدول ۱- ترکیب بن زا فیش

کبالتکرومیدآهنسلنیوممس منگنزروی

24000120001800180360001200600420

)ppm(  واحد در میلیون به فرم کالته

شکل ۱- تاثیرات مصرف مکمل بن زا فیش

گروه علمی شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق

ادامه از  صفحه ۳۵
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در  سلنیوم  سطح  سلنیوم،  موثر  تامین 
آنتی  محافظت  امکان  و  داده  افزایش  را  دام 
این  می کند.  فراهم  را  مطلوب  اکسیدانی 
امر عملکرد گاوهای شیری و گوساله ها، به 
ویژه در زمان استرس را تضمین می کند. در 
بهینه  میزان  تامین  برانگیز،  چالش  شرایط 
سلنیوم به حفظ بهبود مقدار تولید و کیفیت 

شیر کمک می کند. 
سلنیوم  از  خاصی  شکل  که  گاوهایی 
بهتری  ایمنی  از  می کنند  دریافت  را  آلی 
برخوردارند، چرا که التهاب رحم، شمار سلول 
های سوماتیک و بروز ورم پستان تحت بالینی 
در این گاوها پایین تر بوده، و باروری نیز بهتر 
بدنی سلنیوم  می شود. زمانی که گاو ذخایر 
به  بیشتر  انتقال  توان  باشد،  داشته  باالتری 
را  )آغوز(  کلستروم  طریق  از  خود  گوساله 
ایمنی  بهبود سیستم  این خود موجب  دارد. 
و  ها  چالش  با  رویارویی  در  و  شده  گوساله 

رشد بهتر به او یاری می کند. 

استرس در تولید شیر:
گاوها در معرض انواع مختلف استرس های 
فیزیولوژیکی، بهداشتی، محیطی، تکنولوژیک 
و تغذیه ای قرار دارند. این استرس ها باعث 
تولید  در  اقتصادی  توجه  قابل  خسارات 
فیزیولوژیکی،  های  استرس  می شوند.  شیر 
ولی  می شود،  شامل  را  زایمان  و  باروری 
متداولی  محیطی  چالش  گرمایی  استرس 

به  باکتریایی  و  ویروسی  های  چالش  است. 
تعادل  زننده  هم  بر  عامل  عنوان  به  درستی 
اکسیداسیون و احیاء بدن شناخته می شوند. 
استرس می تواند تاثیر در دوره های حساس 
فیزیولوژیکی مانند دوره انتقال، زمان زایش، 
می تواند  شیر  تولید  اوج  دوره  طول  در  یا 
و  باشد،  داشته  گاوها  بر  بیشتری  تاثیرات 
تحت  پستان  ورم  بروز  افزایش  به  منجر 
بالینی در گاو شیری یا اسهال و ناخوشی در 

گوساله ها شود.
تولید  افزایش  موجب  ها  استرس  این   
رادیکال آزاد، و در نتیجه استرس اکسیداتیو 
باالی  سطح  سلولی،  سطح  در  می شوند. 
باعث   )RNS و   ROS( آزاد  های  رادیکال 
پراکسیداسیون چربی، اکسیداسیون پروتئین 
عملکرد  در  )اختالل   DNA به  آسیب  و 

می شود.  دیده(  آسیب  های  بافت  و  سلول 
واکنشی  های  مولکول  از  دسته  آن  بعالوه، 
که می توانند باعث فعال سازی چندین عامل 
شوند  ای  هسته  های  گیرنده  و  رونویسی 
های  اختالل  و  التهابی  زایی  بیماری  در  که 
مستقیمی بر  منفی  اثر  دارند،  نقش  ایمنی 
وضعیت سالمتی گاو خواهند گذاشت. یعنی 
از لحاظ عملکرد، تولید شیر، رشد و کارایی 
تولید مثلی گله کاهش می یابد. اثرات منفی 
ماده،  نر و هم  باروری، هم در گاوهای  روی 
مشاهده شده  نیز  کلستروم  پایین  کیفیت  و 

است. 

عملکرد آنتی اکسیدانی سلنیوم:
رادیکال  منفی  اثرات  کردن  خنثی  برای 
دارد:  دفاعی  روش  چندین  بدن  آزاد،  های 
مهار رادیکال های آزاد، سم زدایی محصوالت 
مولکول  ترمیم  و  آنها  ساز  و  حاصل سوخت 
تولید  با  ها  سیستم  این  دیده.  آسیب  های 
آنتی اکسیدان های بیولوژیکی از جمله آنزیم 
های  اکسیدان  آنتی  اگر  می کنند.  عمل  ها 
سیستم  شوند،  اضافه  گاو  جیره  به  خوراکی 

دفاع آنتی اکسیدانی تقویت می شود. 
چربی  در  محلول  های  اکسیدان  آنتی 
)ویتامین E(، آنتی اکسیدان های محلول در 
آب )ویتامین C(، آنزیم های آنتی اکسیدانی 
تیوردوکسین،  سیستم  و   )GSH-Px(
هستند.  اکسیدانی  آنتی  سیستم  بازیگران 

اینها باهم به صورت یک تیم برای محافظت 
مدیر  نقش  سلنیوم  و  می کنند،  کار  بدن  از 

اجرایی را ایفا می کند.
 سلنیوم جزء کلیدی دو آمینو اسید، یعنی 
سلنوسیستئین  و   )SeMet( سلنومتیونین 
شکل  سلنومتیونین  می باشد.   )SeCys(
طبیعی ذخیره ای سلنیوم است، که به صورت 
فعال از طریق غشاء روده منتقل می شود. این 
ماده قبل از جذب در روده کوچک و ذخیره 
ترکیب  باکتریایی شکمبه  پروتئین  با  شدن، 
نقش  متیونین،  منبع  یک  عنوان  به  و  شده، 
یک ذخیره سلنیوم امن را در پروتئین بدن 
حیوان ایفا می کند. این ذخایر سلنیوم، بدن 
خون،  در  آن  کافی  سطح  از  اطمینان  برای 
قرار  حیوان  دسترس  در  کلستروم  و  شیر 
فعالی  شکل  سلنوسیستئین  داشت.  خواهند 

است که در محل کاتالیزوری سلنوپروتئین ها 
سلنوپروتئین ها  از  بسیاری  می شود.  یافت 
دارند  اکسیدانی  آنتی  دفاع  مهمی در  نقش 
)مثاًل گلوتاتیون پراکسیداز(. سلنوپروتئین ها 
متابولیسمی تیروئید،  عملکرد  در  همچنین 
التهابی  و  ایمنی  های  پاسخ  و  اسپرماتوزوئا، 

موثرند.
 

اهمیت منابع سلنیوم:
سلنیوم از دیرباز در جیره غذایی حیوانات 
به شکل معدنی سلنیت سدیم مورد استفاده 
قرار می گرفت. استفاده از شکل های آلی آن 
در  تخمیری  سلنیوم  و  سلنومتیونین  شامل 
در  سلنومتیونین  میزان  است.  افزایش  حال 
است  متغیر  بسیار  تخمیری  های  سلنیوم 
نوسان  در  درصد   70 حداکثر  تا   15 بین  و 
را  سلنیوم  کارکرد  نوسان  این  می باشد. 
سلنومتیونین  هیدروکسی  می کند.  محدود 
سلنیوم  از  خالص  شکلی   )OH-SeMet(
آلی است که به صورت سنتز شیمیایی تولید 
همسانی  نیز  دلیل  همین  به  و  است،  شده 
این  ندارد.  تردید  جای  آن  اعتماد  قابلیت  و 
ترکیب همچنین ایمن و پایدار بوده و در تولید 
خوراک دام و طیور به سهولت استفاده می شود.

افزایش  در  سلنومتیونین  هیدروکسی 
ذخیره سلنیوم در بافت ها بسیار موثر نشان 
داده شده است. با باال رفتن سطح سلنیوم در 
بافت ها، ذخیره ای از سلنیوم ایجاد می شود 
دسترس  اکسیداتیو،  استرس  شرایط  در  که 
داده اند  نشان  آزمایشات  بود.  خواهد  حیوان 
نسبت  سلنومتیونین  هیدروکسی  تغذیه  که 
و سلنیوم تخمیری، منجر  به سلنیت سدیم 
به افزایش سطح سلنیوم بیشتری در پالسما، 

شیر و غیره می گردد. 
مانند  نمی تواند  خوراکی  سلنوسیستئین 
سلنومتیونین در بدن ذخیره شود، و نمی تواند 
ترکیب  ها  سلنوپروتئین  با  مستقیم  طور  به 
گردد. برای این منظور باید از نو سنتز شود. 
جیره،  به  سلنوسیستئین  افزودن  بنابراین، 
افزودن سلنیوم معدنی، مانند  از  فایده بیش 
سلنیوم  منابع  بیشتر  ندارد.  سلنیت،  سدیم 
کاهش  با  می شود،  داده  دام  به  که  معدنی 
سلنیوم  اولیه  شکل  به  شکمبه،  محیط  در 
تبدیل می شوند. این شکل نامحلول سلنیوم 
 .)1 )شکل  نیست  دام  برای  استفاده  قابل 
سلنومتیونین  ها،  میش  در  آزمایش  یک  در 
با  سلنیت  سدیم  از  بیشتر  برابر   3/8 
میکروارگانیسم های شکمبه ترکیب شد. این 

تحقیق زیست فراهمی بیشتر سلنومتیونین و 
هیدورکسی سلنومتیونین را نسبت به شکل 

معدنی سلنیوم توضیح می دهد.

کمبود سلنیوم و تاثیر تغییرات اقلیمی:
مکمل،  سلنیوم  تامین  عدم  صورت  در 
نشخوارکنندگان به سلنیوم موجود در علوفه 
و غالت وابسته هستند. سطح سلنیوم موجود 
در این منابع گیاهی خود وابسته به سلنیوم 
محتوای  اگر  حتی  است.  خاک  در  موجود 
باشد،  سلنیوم  کافی  مقادیر  حاوی  خاک 
عواملی شامل pH اسیدی و هوادهی ناقص 
به دلیل آبیاری، منجر به تشکیل ترکیبات نا 
محلول عنصر سلنیوم و سدیم سلنیت همراه 
در  سلنیوم  کمبود  می گردد.  آهن  اکسید  با 
زیر  موارد  به  منجر  می تواند  گاوهای شیری 

گردد:
•باروری ضعیف

باروری  تا  زایش  بین  تر  طوالنی  •فاصله 
مجدد

به  آغوز  طریق  از  سلنیوم  کمتر  •انتقال 
گوساله

•سالمت و رشد کمتر گوساله
•افزایش احتمال ابتال به ورم پستان

شکل ۱- سرنوشت منابع مختلف سلنیوم در شکمبه

شکل ٢- تأثیر هیدروکسین سلنومتیونین بر ماده خشک مصرفی و تولید شیر در طول دوره استرس گرمایی

مترجم:عرفان رستمی )دانشجوی دکترای تغذیه دام(

محققان ثابت کرده اند که رابطه مستقیمی بین سلنیوم پالسما و سطح 
سلول های سوماتیک در تانک شیر گله وجود دارد. گاوهای تغذیه شده 
رحم،  عفونت  به  کمتری  ابتالی  احتمال  سلنومتیونین  هیدروکسی  با 

سلول های سوماتیک و بروز ورم پستان تحت بالینی دارند

اهمیت استفاده از سلنیوم 
در گاوهای شیری
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•مقادیر بیشتر سلول های سوماتیک
•سیستم ایمنی ضعیف تر

زیادی  مناطق  اروپا  در  نمونه،  عنوان  به 
وجود دارد که مقدار سلنیوم در خاک بسیار 
سلنیوم  بهینه  از  کمتر  سطح  و  است  پایین 
شده  گزارش  دام  در  هم  و  انسان  در  هم 
به  خاک  کمتر   pH و  زیاد  بارندگی  است. 
علت تغییرات اقلیمی، باعث افزایش احتمال 
کمبود سلنیوم در دام می شود. یک بررسی 
معتدالنه در باره تغییرات آب و هوایی پیش 
های  زمین  درصد   66 که  است  کرده  بینی 
کشاورزی جهان 8/7 درصد سلنیوم کمتری 

خواهند داشت. 

تاثیر استفاده میزان بهینه سلنیوم بر 
گاوهای شیری:

سلنو  هیدروکسی  با  خوراک  سازی  غنی 
سلنیوم  سطح  افزایش  به  منجر  متیونین 
اکسیدانی  آنتی  محافظت  ایجاد  و  گاو  در 
در  نیز  بیشتری  اثرات  می شود.  بهینه 
هیدروکسی  با  شده  تغذیه  شیری  گاوهای 
تخمیری  سلنیوم  به  نسبت  سلنومتیونین 
اثرات  است.  شده  مشاهده  سلنیت  سدیم  و 
کارکرد  به  را  ما  سلنومتیونین  هیدروکسی 
بهتر گاوهای شیری و گوساله ها، به خصوص 

در زمان بروز استرس، مطمئن می سازد. 
که  گاوهایی  گرمایی،  استرس  هنگام  در 
در  اند،  شده  تغذیه  سلنیوم  هیدروکسی  با 
مصرف  سلنیت  سدیم  که  آنهایی  با  مقایسه 
با وجود افت مصرف ماده خشک،  اند،  کرده 

شیردهی باالتری داشته اند )شکل 2(.
سطح  نیز  و  شیر،  تولید  در  بهبود  این 
پایین تر هیدروژن پراکسید و نیتریک اکسید 

آنتی  ظرفیت  با  مثبتی  همبستگی  پالسما، 
که  اند  کرده  ثابت  محققان  دارد.  اکسیدانی 
رابطه مستقیمی بین سلنیوم پالسما و سطح 
سلول های سوماتیک در تانک شیر گله وجود 

دارد.
هیدروکسی  با  شده  تغذیه  گاوهای   
به  کمتری  ابتالی  احتمال  سلنومتیونین 
بروز  و  سوماتیک  های  سلول  رحم،  عفونت 
 .)3 )شکل  دارند  بالینی  تحت  پستان  ورم 
بیشتری  سلنیوم  بدنی  ذخایر  گاو  که  زمانی 
از  مستقیم  انتقال  در  بیشتری  توان  دارد، 
)شکل  دارد  را  خود  گوساله  به  آغوز  طریق 
4(. این می تواند سطح سلنیوم بدن گوساله 
را بیشتر کند و از این طریق گوساله آمادگی 
بعد  های  چالش  با  رویارویی  برای  بیشتری 
تامین  داشت.  خواهد  رشد  زمان  و  تولد  از 
تامین  در  گاو  به  سلنومتیونین  هیدروکسی 
دوران  طول  در  و  کرده  کمک  بدنی  ذخایر 
اکسیداتیو  استرس  با  می تواند  استرس  بروز 

مبارزه کند. 
عامل  دو  استرس  و  دسترس  در  سلنیوم 
ها  سلنوپروتئین  بروز  کننده  تعیین  اصلی 
اثربخشی  از  اطمینان  حصول  همچنین  و 
سیستم آنتی اکسیدانی، پشتیبانی از سیستم 
ایمنی و باروری هستند. میزان کافی سلنیوم 
ضروری  شیری  گاو  عملکرد  به  کمک  برای 
در  شده  تامین  سلنیوم  شکل  ولی،  است. 
توانایی یک محصول برای کمک به گاوها در 
رسیدن به ظرفیت های کامل خودشان نقش 

کلیدی دارد. 

شکل ۳- تأثیر هیدروکسی سلنومتیونین بر سلول های سوماتیک

 شکل ۴- محتوای کل سلنیوم و نسبت کل سلنیوم تشکیل شده از سلنومتیونین یا سلنوسیستئین در آغوز تلیسه های تازه زا 
)NC کنترل منفی، SS سدیم سلنیت، OH-SeMet هیدروکسی سلنومتیونین(.

افزایش دمای سالن منجر به خشک شدن 
این  و  می شود  ماکیان  پرورش  سالن  بستر 
را  هیستوموناس  است حیات  ممکن  موضوع 

در بستر کاهش بدهد. 

حذف بستر
پرورشی  گله های  بین  بستر  کامل  حذف 
از  پس  علی الخصوص  است،  شده  توصیه 
مراحل  انجام  و  نظافت  از  قبل  و  شیوع  یک 
انجامش  به  الزم  نظر  مورد  مکان  ضدعفونی 
بیماری  به وسیله  که  سالنی  هر  هستیم. 
و  روی  و  زیر  باید  شود،  آلوده  سرسیاه 
شوند،  ضدعفونی  و  تمیز  آن  جزئیات 
و  نظافت  زمان  که  باشد  نیاز  دارد  احتمال 
استفاده  و شامل  بشود  ضد عفونی طوالنی تر 
علی الخصوص  محصوالت ضدعفونی کننده  از 
سکومی  کرم های  تخم های  روی  مؤثر  مواد 
چهارتایی  آمونیوم  هیپوکلرایت،  سدیم  نظیر 
پر  و  سالن  کف  شعله دهی  باشیم.  فنل ها  و 
موارد  این  دوی  هر  آن،  شکاف های  کردن 
باعث حذف گردوغبار از همه مناطق مزرعه 
ممکن  که  سالن(  تنها  )نه  می شود  پرورش 

است به کاهش فشار آلودگی کمک کند. 

رعایت پروتکل های نظافت
نظافت  شامل  که  نظافت  پروتکل های 
صنعتی،  نظافت کارهای  توسط  اساسی 
نمکی  همچنین  و  آهک  ید،  از  استفاده 
نمک  گرانول های  )فقط  سالن  کف  کردن 
خوراکی( بعالوه استفاده از بستر جدید بجای 
و  ضروری  مزرعه ای  شرایط  در  آلوده  بستر 
مصرف  در  به هرحال،  است.  موفقیت آمیز 
نمک احتیاط نیز توصیه شده است، زیرا مصرف 
نمک پتانسیل احتمال زنگ زدگی فلزات را دارد. 

کاهش ناقل  های اولیه بیماری/ میزبان های 
حد واسط )مثالً کرم های سکومی( 

مراحل  کلیدی ترین  از  یکی  موضوع  این 

است،  سرسیاه  بیماری  کنترل  استراتژی  در 
جهت  برنامه ریزی  کردن،  اقدام  زود  تداوم، 
به  دامپزشکان  توصیه های  طبق  کرم زدایی 
ناقلین  که  سکومی  کرم های  تخم ها/  کاهش 

هیستوموناس هستند کمک می کنند. 
برای  درمان  اگر  است  داده شده  نشان   ●
بیشتر از یک روز )3 الی 5 روز( انجام بشود، 

اثر بهتری دارد. 
از  استفاده  که  دارد  وجود  مدارکی   ●
درمانی  نوع  هر  برای  مشابه  کرم کش های 
می تواند منجر به ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی 
حالتی  چنین  بروز  از  جلوگیری  برای  شود. 
برای  مختلف  داروهای  از  می شود  توصیه 
کنید،  استفاده  به صورت چرخشی  کرم کشی 
سر  پشت  مرتبه  سه  از  بیش  دارو  یک  از 

هم جهت کرم زدایی نباید استفاده کرد. 

کنترل حشرات و جانوران موذی
کنترل دائمی و مؤثر جوندگان و حشرات 
استراتژی های  در  مرکزی  هسته  یک  باید 
بیوسکیوریتی مزرعه باشد. عالوه بر کرم های 
سکومی و زمینی، سایر ارگانیسم ها می توانند 
بیماری دسترسی داشته  ناقلین مکانیکی  به 
حد  تا  شود  انجام  باید  نظارت هایی  باشند. 
امکان، از بروز سیل و حضور آب های جاری 
ماکیان  پرورش  مزرعه  زمین های  روی 
یابد  افزایش  اگر  درصورتی که  شود،  اجتناب 
ناقلین  که  زمینی  کرم های  افزایش  باعث 
سیل  اگر  می شوند.  هستند  هیستوموناس ها 
اتفاق افتاد ضدعفونی مناطق سیل زده باید به 
دلیل وجود پتانسیل افزایش حضور کرم های 
زمینی در کف سالن های پرورش ماکیان که 

آلودگی دارند افزایش یابد. 

کوکسیدیوز
و  می آید  وجود  به  تنال  ایمیریا  توسط 
تشدیدکننده  فاکتور  کوکسیدیوز  بیماری 
درگیری ماکیان با بیماری سرسیاه هستند. 

وجود  کوکسیدیوز  بیماری  که  زمانی   ●
دارد بیماری سرسیاه بیشتر به صورت کبدی 

شیوع میابند. 

● زمانی که هر دو عامل هیستوموناس ها 
و ایمریا تنال در پرندگان حضور دارند، تعداد 
می یابد.  افزایش  شدید  زخم های  با  پرنده ها 
ایمریا  کنترل  که  استراتژی هایی   بنابراین 
اهمیت  حائز  بسیار  می شوند  موجب  را  تنال 

هستند. 
سرسیاه  بیماری  موارد،  از  بسیاری  در   ●
درست پس از عفونت های ایمریانکاتریکس15، 
شناسایی  ایمریابرونتی17  و  ایمریاماکسیما16 

شد. 

مکمل ویتامینه
با  علی الخصوص  جیره  کردن  مکمل 
 A. نظیر  چربی  در  محلول  ویتامین های 
جذب  است.  مناسب  بسیار   E . K  .D3
ویتامین های محلول در چربی وقتی بیماری 
روده ای نظیر بیماری سرسیاه اتفاق می افتد، 

کاهش می یابند. 

سالمتی مناسب روده
با نادیده گرفتن درمان مؤثر، احتمال بیمار 
شدن افزایش می یابد و استفاده از محصوالت 
با  جایگزینی  جنبه  که  روده ای  ساز  سالمت 
کاهش  باعث  دارند  را  آنتی بیوتیک ها 
محصوالت  می شود.  سرسیاه  بیماری  وقوع 
تغذیه ای شامل پری بیوتیک ها، پرو بیوتیک ها، 
اسیدهای آلی، عصاره های گیاهی، روغن های 
 ... و  فرار  چرب  اسیدهای  آنزیم ها،  ضروری، 

می شود.
با  ذکرشده  محصوالت  حاضر  حال  در 
نتایج  می شوند،  پشتیبانی  محدود  تحقیقات 
این محصوالت روی بهبودی بیماری سرسیاه 
متضاد است. به عنوان مثال، محصوالت با پایه 
پونه کوهی18 گزارش شده است که مقداری 
بیماری  صدمات  روی  محدودکننده  اثرات 
در  موضوع  این  اثبات  اما  و  دارد  سرسیاه 

شرایط فارمی مشکل است. 

کنترل اشریشیاکلی
آگریدیس  ملی  هیستوموناس  اگرچه 
سرسیاه  بیماری  ایجادکننده  عامل  به عنوان 

که  است  شده  ثابت  است،  شده  توصیف 
عدم  در صورت  بیماری سرسیاه  عامل  انگل 
وقتی  می خورند.  شکست  باکتری ها  وجود 
آگریدیس  ملی  هیستوموناس  و  اشرشیاکلی 
باکتری  باشند و  بوقلمون ها وجود داشته  در 
ظاهر  بیماری  باشد  نداشته  وجود  دیگری 
متعددی  کنترلی  استراتژی های  می شود. 
به  است.  شده  استفاده  اشرشیاکلی  برای 
و  زنده  واکسن های  از  استفاده  می رسد  نظر 
کشته اشرشیاکلی، اسیدهای آلی در خوراک 
و یا آب و استفاده از سلول های مخمری که 
می توانند به عنوان تله برای باکتری ها باشند 
و تکثیر آن ها را در سکوم به حداقل برسانند 
می تواند باعث کاهش شدت بیماری سرسیاه 
شود و ممکن است برای مهار شیوع بیماری 

مفید باشد. 

واکسیناسیون
سویه  اساس  بر  هیستوموناس  واکسن 
کلونال تضعیف شده هیستوموناس ملی گرایی 
در  زیادی  اثرات  است  شده  داده  نشان 
آزمون های آزمایشی داشته است. به هرحال، 
اثرات بیشتری برای استاندارد و اپتیمم کردن 
در  و  است  نیاز  مزرعه  در  واکسن  مدیریت 
حال حاضر هیچ واکسن تجاری وجود ندارد.

نتایج
بیماری  یک  )سرسیاه(  هیستوموناسیس 
پیچیده است و هنوز خیلی چیزها درباره این 
باید  انگل و مشکالتی که به وجود می آورند 
یادگرفته شود.آلوده شدن یک گله از راه های 
بین  انتقال  و  بیافتد  اتفاق  می تواند  مختلفی 
بیماری  ناقل  بدون  یا  با  می تواند  پرندگان 
انجام شود )حامل، مرحله شبیه کیست هنوز 
چون که  است(.  نیاز  بیماری  تشخیص  برای 
بیماری  درمان  برای  دسترس  در  داروهای 
برای  پیچیده ای  رویکردهای  ندارد،  وجود 
از  بیماری سرسیاه  یا حذف  تالش و کاهش 
گله های تحت تأثیر قرار گرفته وجود دارد و 

برنامه های پیشگیری عبارتند از:
مکان ها  نظافت  و  بیوسکیوریتی  1-توسعه 

بسیار حیاتی است.
2-ایجاد کرم های سکومی به عنوان میزبان 
حد واسط و سایر حاملین با پتانسیل چنین 

اعمالی کاهش یابد:
کنترلی  برنامه  نظر  مورد  مکان های  در   ●
قوی برای کنترل حشرات و جوندگان داشته 

باشید. 
مکان  )در  پرندگان  منظم  زدایی  کرم   ●

مورد نظر پروتکل کرم زدایی داشته باشید(.
تعویض  و  سرتاسری  نظافت  ضدعفونی،   ●
بستر پس از شیوع بیماری سرسیاه انجام شود. 
اختصاصی  پروتکل های  به  ویژه  توجه   ●

بهبود بستر انجام شود. 
3-با استفاده از پری بیوتیک ها، پرو بیوتیک ها، 
واکسن های و  اسیدیفایر  فیتوژنیک،   ترکیبات 

با  درگیری  از  که  می رسد  نظر  به  کوالی  ای 
بیماری بالینی سرسیاه کاسته شود. 

دامپزشکان  با  فعال  برنامه  یک  4-داشتن 
منطقه یا شرکت ها برای مواجه با وضعیت و 

مشکالت منطقه شما مناسب است. 

پی نوشت ها:
1-Histomoniasis
2�Black head disease
3�Protozoa
4�Histomonas meleagridis
5-Pheasants
6-Partridges
7�Bobwhite quails
8-Vector 
9-Heterakis gallinarum
10�Flies
11-Rodents
12�Alphitobius diaperinus
13�Eimeria tenella
14�Biosecurity
15-E.necatrix
16-E. maxima
17�E.brunetti
18-Oregano

ادامه از صفحه ٢٢



مقدمه:
چشمگیری  توجهات  زنبور  گرده  اخیراً 
کرده  جلب  خود  به  غذایی  مواد  فراوری  در 
است، چون یک نمونه کاملی از مواد مغذی 
و  چربی ها  شامل  عمدتاً  آن  محتوای  است. 
زنبوران  برای  مغذی  مواد  ریز  و  پروتئین ها 
برای  مغذی  پتانسیل  همچنین  و  عسل 
در  بیماری  چندین  از  پیشگیری  و  انسان ها 
انسان است. برای کاربرد گسترده گرده زنبور 
پایه  بر  جامع  خصوصیات  شناخت  به  نیاز 
خصوصیات  و  تغذیه ای  و  فیزیکوشیمیایی 
عملکردی به عنوان یک منبع تک گلی است. 

میکروسکوپی  ساختار  همانند غالت  گرده 
می شود.  یافت  نهاندانگان  در  که  دارد 
بازدید جذب صدها  زمان  در  کارگر  زنبوران 
تا هزاران گرده شده که یک الکترواستاتیک 
ضعیفی بین گل و بدن زنبور ایجاد می شود. 
زنبور  پاهای عقب  و  تاج  توسط  گرده غالت 
جمع آوری می شود که با ترشح بزاقی و شهد 
اندازه پلت 1/4 تا 4  مرطوب شده و به فرم 
میلی متر درمی آید و زنبوران گرده را همانند 
پلت در سبد گرده و در داخل حفره ای برای 
در  پروتئینی  مصارف  و  ژل  ساختن  تکمیل 

غده هایشان ذخیره می کنند.
کلونی زنبور می تواند روزانه 250-50 گرم 
گرده جمع آوری  کیلوگرم  یا ساالنه 15-40 
نماید. گرده بایستی بعد از جمع آوری به طور 
به عنوان  گل  گرده  گردد  مصرف  سریع 
کشورهای  در  افزودنی  برای  قانون  یک 
آرژانتین، برزیل و سوئیس به خاطر کیفیت 
مورد  میکروبیولوژیکی  و  فیزیکوشیمیایی 
کشور  چندین  حتی  است  شده  واقع  تأیید 
دیگر هم پارامترهای فیزیکوشیمیایی گرده را 

برای مصارف سالمتی تصویب کردند.

ارزش تغذیه ای:
مصرف کننده ها  سالمتی  سواد  امروزه  
ترجیح می دهند که محصوالت ارزش افزوده ای 
غذایی  محصوالت  جایگزینی  اجازه  که 
برای  باال  ارزش غذایی  ترکیبات  با  مرسومی 
مکمل سازی محصوالت فراوری شده موجود 

بوده است، مصرف کنند.
دیگر  و  انرِژی  بایستی  انسان  غذایی  رژیم 
توسعه  برای  را  بدن  نیاز  مورد  مغذی  مواد 
استاندارد  مقادیر  در  فیزیکی  و  ذهنی 
مزایای  دلیل  به  زنبور  گرده  نماید.  فراهم 

رژیم  مکمل  به عنوان  می تواند  عالی،  مغذی 
مغذی  روزانه  مصرف  تأمین کننده  و  انسان 
گرده  عمده  ترکیبات  سهم  بشود.  معنی دار 
مقایسه  در  چربی  و  کربوهیدرات  یعنی 
نسبتاً کوچک هستند و فیبر خام و پروتئین 
را  روزانه  نیازهای  60درصد  باالی  می تواند 

تأمین نماید.
گرده  گرم   50 روزانه  مصرف  همچنین، 
ضروری  ویتامین های  کل  می تواند  زنبور 
و   ) اسید  پانتوتنیک  و  پیریدوکسین  )به جز 
باالی 50 درصد مواد مغذی )به جز کلسیم ( 

مورد نیاز مصرفی روزانه را شامل شود.
گرده زنبور می تواند از طریق افزودن آن ها 
در مواد غذایی روزانه برای نمونه ترکیب در 
کیک  و  نان  یغورت؛  شیر؛  در  ترکیب  شیر، 

میوه و..... مصرف شود.
که  دادند  نشان  مطالعات  بعضی  حتی 
نیاز  هست  الزم  انسان  بقاء  برای  گل  گرده 
تفاوت در ترکیب  به  با توجه  مصرفی روزانه 
مواد مغذی گرده  بود.  متفاوت خواهد  گرده 
برای دفاع  پاتوژنی  به عنوان عامل ضد  زنبور 
از سیستم ایمنی به کار می رود و گرده زنبور 
بیماری  علیه  ایمنی  افزایش دهنده  به عنوان 

سرطان است. 
برای  زنبور  گرده  گرم   40 روزانه  مصرف 
زنبورعسل  گرده  و  بوده  مفید  قلبی  بیماران 
همچنین باعث کاهش لیپیدها مقدار موجود 
مانند  هورمون هایی  سطح  با  خون  سرم  در 
مرتبط  تیروکسین  و  تستسترون  انسولین، 
نتوانست  زنبورعسل  بااین حال،گرده  است، 
EFSA  ادعاهای بهداشتی را طبق آیین نامه

اثبات کند.

نسبت های فیزیکوشیمیایی : 
زنبورعسل  گرده  زنگوله های  وزن  متوسط 

تقریباً 5/8 تا 7 میلی گرم است. 
است  ممکن  تنها  گل  منبع  یک  از  گرده 
باشد ازنظر شکل و اندازه به طور قابل توجهی 
متفاوت باشد و درنتیجه بر بازده بسته بندی 

گرده تأثیر می گذارد.
و  سبک تر  گرده  خشک  گیاهان 
به  منجر  که  می کنند  ایجاد  خشک شده ای 
می شود  شده  سست  و  بزرگ تر  گلوله های 
گرده های  مسئول  دار  حشره  گیاهان 

کوچک تر و فشرده تر هستند.
گرد،  استوانه ای،  است  ممکن  تازه  گرده 
درحالی که  باشد  شکل  زنگوله ای  یا  مثلثی 
قطر  به  گرده  گلوله های  است.  خشک شده 
دو  یا  کروی  معموالً  میلی متر   0/01-0/05

شکل هستند.
بر  تقریباً  می توان  را  گرده  کیفیت 
قضاوت  است  گیاه  با  مرتبط  رنگ  اساس 
و  کاروتنوئیدها  مانند  رنگ دانه هایی  کرد. 
مختلفی  غلظت های  در  ذاتاً  آنتوسیانینها، 

یافت می شوند )ستلر و همکاران.، 2015(. 
به ویژه  درخشندگی طبیعی گرده، رطوبت 
شهد برای تشکیل یک گلوله گرده به دلیل 
زنبورعسل  گرده  می یابد.  کاهش  افزودنی 
سفید  از  است.  رنگی  سایه های  تمام  حاوی 
از  جمع آوری شده  بااین حال،گرده   ، سیاه  تا 
متفاوت  رنگ  است  ممکن  گیاه  منبع  همان 
از ریشه های  اوقات،گرده زنبورعسل  و گاهی 
باشد.  مشابه  می تواند  گیاه شناسی  مختلف 
است،  شیمیایی  ترکیب  تأثیر  تحت  رنگ 
مشخص  ابزاری  رنگ  توسط  که  همان طور 
شده است. تجزیه و ارتباط بین مقادیر رنگ 
می دهد.  نشان  را  آهن  محتوایCa،Mgو  و 
میزان  بر  که  است  اصلی  عامل  آبی  غلظت 
کیفیت  درحالی که  تأثیرمی گذارد.  باقیمانده 
و زمان ذخیره ارتباط نزدیکی با فعالیت آب 

میکروارگانیسم ها،  رشد  باالتر  تحریک  دارد. 
ها  مایکوتوکسین  کپک ها،  و  مخمرها  به ویژه 
و اوکرواتوکسین ها و فعالیت های آنزیمی در 
دالیل  از  یکی  می تواند  که  زنبورعسل  گرده 
خطر  یک  ایجاد  باشد،  گرده  سمیت  اصلی 

برای مصرف کننده باشد.
گرده زنبور تازه ممکن است دارای حداقل 
7٪ و حداکثر تا 30٪ رطوبت باشد، ازاین رو 
همیشه به دلیل ماهیت بسیار ریزبینی آن در 
معرض خطر آلودگی قارچی هااست و این امر 

ایمنی گرده زنبورعسل را زیر سؤال می برد.
آفتاب زدگی یا از خشک شدن زیر سایه به 
شدن  و خشک  میکروبی  رشد  تقویت  دلیل 
تغییر رنگ  دلیل  به  نیز  زیر رطوبت ٪3  در 
عطروطعم های  از  خارج  عطروطعم  تولید  و 
که  است  نامطلوب  آن  از  حاصل  ناخوشایند 

باید از آن جلوگیری کرد.
افزایش میزان واکنش های شیمیایی شامل 
از  فروکتوز،  دهیدراسیون  مایالرد،  قهوه ای 
اکسیداسیون  و  ترکیبات  عطر  رفتن  بین 
لیپیدهااست. بنابراین، گرده خشک شده باید 
حاوی رطوبت 9% - 5 بوده و میزان رطوبت 
در  باید  و  است  متغیر  شدن  از خشک  پس 
دامنه 4 تا 8٪ نگهداشته شود که مواد مغذی 
گرده را حفظ کرده و ایمنی را تضمین  کند.

مواد  حفظ  برای  دیگر  روش  یک  انجماد 
ذوب  از  پس  گرده  اما  است  گرده  مغذی 
از  استفاده  با  شود،  پردازش  به سرعت  باید 
لیوفیلیزاسیون، خشک شدن و خشک کردن 
به کمک مایکروویو. گرده دارای مقادیر باالتر 
ترکیب  این دلیل که  به  کربوهیدرات هااست 
عسل یا شهد در هنگام تشکیل گلوله میزان 
بااین حال،  می کند.  تقویت  را  کربوهیدرات ها 
برداشت  و  رشد  شرایط  گیاهی،  گونه های 
کربوهیدرات ها  میزان  بر  مؤثر  مهم  عوامل 

بوده و میزان کربوهیدرات ها تغییرات زیادی 
خواهد  گرده  در  درصد   82 تا  از18/5  را 

داشت.
فروکتوز  مونوساکاریدها،   شامل  گرده 
ساکارز،  شامل  ساکاریدها  دی  و  گلوکز  و 
فروکتوز  نسبت  با  و  ترهالوز  مالتوز،  تورانوز، 

به گلوکز بین1/2 الی 1/5 است.
قندها  کاهش  از  بیشتری  میزان 
متفاوتی  گیاهان  از  که  گرده هایی  در 

جمع آوری شده اند گزارش شده است.
پروتئین ها بعد از کربوهیدرات ها بزرگ ترین 
ماده موجود در گرده هستند و کل نیازهای 
غذایی زنبورعسل را تحقق می بخشند. تنوع 
باالی آن به خاطر وجود منابع گیاهی متنوع 

است.
به  بسته  زنبورعسل  گرده  این،  بر  عالوه 
منشأ گیاه شناسی ممکن است حاوی 2/5 الی 
62 درصد پروتئین باشد و چنین مقدار زیاد 
نقش این عناصر مغذی به عنوان یک مکمل 
جدید رژیم غذایی، به ویژه برای گیاهخواران 

را نشان می دهد.
گلوتامیک اسید و در برخی مطالعات پرولین 
اسیدهای  از  اسیدآسپارتیک  همچنین  و 
آمینه در گرده از گونه های گیاهی کشورهای 
عسل  زنبورهای  است.  شده  گزارش  مختلف 
است  پرولین  سطح  مسئول  مستقیم  به طور 
که به نظرمی رسد در طول ذخیره سازی به 
دلیل سنتز در حضور گلوتامات دهیدروژناز از 

اسیدگلوتامیک افزایش می یابد.
مقدار اسیدآمینه آزاد باید حداقل 2٪ باشد 
زنبورعسل  گرده  استانداردسازی  برای  که 
این،  بر  عالوه  است.  ضروری  اروپا  بازار  در 
باشد   ٪80 از  کمتر  باید  پرولین"  "شاخص 
و برای نشانگر طراوت گرده، بسیار مهم است.
باالتری  حاوی سطح  نیز  زنبورعسل  گرده 

ترکیب و عملکرد  گرده زنبور
نویسندگان :محمدرضا گنجه ای )دانشجوی ارشد گرایش زنبورداری – دانشگاه تبریز –دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر(

دکتر ذبیح اله نعمتی )دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی(

خالصه :
صنعت مواد غذایی امروزه بعد از تمرکز روی محصوالت فراوری شده به سمت غذاهای طبیعی برگشته چون تقاضای مصرفی به خاطر مواد مغذی سالم باالتر 
رفته است. گرده زنبور به عنوان غذای طبیعی برتر به علت وجود خصوصیات دارویی و مواد غذایی ضروری و نسبت های فیزیکوشیمیایی و تغذیه ای گرده زنبور 

مبهم است و به علت منشأهای جغرافیایی و گیاهی تفاوت های بیشتری دارند
یافته های کلیدی : بر اساس مطالعات انجام گرفته )بیش از صد بررسی است( گل به طور متوسط حاوی ۵۴درصد کربوهیدرات ،٢۱درصد پروتئین، ۵درصد لیپید، 

۸درصد فیبر، ۳درصد خاکستر، ۱۳/۴ گرم در صد گرم گلوکز، ۱۵/۳ گرم در صد گرم فروکتوز، ۴/٢ گرم در صد گرم سوکروز است.
گرده گل می تواند به عنوان یک ترکیب خوراکی طبیعی در محصوالت غذایی فراوری شده به کار رود. این مقاله به بررسی گرده های زنبور تک گلی از مناطق 

جغرافیایی مختلف مسائل ایمنی مربوطه کیفیت گرده جهان و وضع استانداردهای ایمنی در سال های آتی خواهد پرداخت.
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)EAA(است  ضروری   آمینه  اسیدهای  از 
برای آن ها فراهم  را  باالیی  که ارزش غذایی 
لیزین)اسید  انسان،  تغذیه  نظر  از  می کند. 
مقدار  به  غالت(  در  محدودکننده  آمین 
کافی و جالب توجه در گرده موجود هستند. 
در  ضروری  آمینه  اسیدهای  تمام  بنابراین، 
از 12  )به جز چند مطالعه(  گرده زنبورعسل 
تشکیل  را  اسیدآمینه  کل  از  درصد   45 تا 
اسیدهای  تهیه  با  مقایسه  قابل  و  می دهد 
 FAOمرجع طبق   )٪33/9( ضروری  آمینه 

است.
پروتئین ها،  و  کربوهیدرات ها  از  پس 
گرده  تشکیل دهنده  ماده  سومین  لیپیدها 
زنبورعسل هستند که برای تولید ژله رویال 
و  ضدباکتری  خواص  است  حیاتی  بسیار 
میریستیک،  لینولئیک،لینولنیک،  ضدقارچ 
از  مانع  اول  درجه  در  لوریک  اسیدهای  و 
ملیسوکوکوس  و  باسیلوس  پایین  تکثیر 
باکتری های تشکیل دهنده اسپور  می شوند و 
و سایر میکروارگانیسم هایی که ممکن است 
اسیدهای  بنابراین،  کند.  کمک  مهاجرت  به 
استئاریک  میسوریک،  اشباع شده،  چرب 
کلنی  بهداشت  به  که  هستند  پالمیتیک  و 
لینولنیک،   -α درحالی که   می کند.  کمک 
شایع ترین  اولئیک  و  لینولئیک  اسیدهای 
شده  گزارش  غیراشباع  چرب  اسیدهای 
مؤلف،  طبق  زنبورعسل.  گرده  در  است. 
حاوی  کشور  چندین  زنبورعسل  گرده 
اسیدهای  و  پالمیتیک  است،  کلولنیک   -α
لینولئیک به میزان بیشتری همراه با مقادیر 
کاپریک،  بژنیک،  آراشیدونیک،  توجهی  قابل 
11-ایکوزنوئیک،  کاپریلیک،  کاپروئیک، 
میریستیک،  لیگنوسر،  لوریک،  االئیدیک، 
گرده  استئاریک  اولئیکواسیدهای 
چرب  اسیدهای  بالقوه  منبع  زنبورعسل 
مقدار   بااین حال،  است.   )EFAs(  ضروری 
 α- اسیدلینولئیک، بسته به منشأ گیاه شناسی 

متفاوت است. 
همچنین، گرده زنبورعسل حاوی مقداری 
)به طور  گیاهی  استرول های  و  فسفولیپیدها 
ترپن  وتری  سیتوسترول  بتا  ترکیبات  عمده 
کاهش  باعث  که  بوده  اولئانولیک(  مانند 
روده ها  در  توموری  بیماری های  و  کلسترول 

می شود.
گرده زنبورعسل یک منبع مفید فیبر برای 
مواد غذایی است که سلولز وکالوس به عنوان 
فیبر  کل  بخش  می شود.  شناخته  آن  اصلی 
متغیر  از 31/26-0/60   )TDF( غذایی  رژیم 
از 73-  SDF و   IDF ارزش  درحالی که  بود، 
82٪و 92 / 0-86 / 92٪ ازTDFدر گرده از 

چین متغیر بود.
تحت  زیادی  حد  تا  خاکستر  محتوای 
به طور عمده خاک،  از عوامل،  بسیاری  تأثیر 
دو  فیبرها  است،  جغرافیایی  منشأ  آب وهوا، 
فیبرهای  نامحلول هستند که  و  نوع محلول 
را  خون  گلوکز  و  کلسترول  سطح  محلول 
کاهش داده و فیبرهای نامحلول از عبور غذا 
و حجم  کرده  پشتیبانی  در سیستم هضمی 
مدفوع را افزایش و از دفع مدفوع غیرنرمال و 

یبوست پیشگیری می نماید .
مطابق با انستیتوی پزشکی )ایاالت متحده ، 
2011(، میزان کلسیم روزانه 1000 میلی گرم 
برای یک فرد در سنین 19-50 الزم است و 
در منابع، حداکثر محتوای کلسیم به میزان  

20mg/kg پیشنهاد شده است.
های  متابولیت  به  فنولیک  پلی  ترکیبات 
اصلی گیاهان ثانویه اشاره دارد، آنتوسیانین ها، 
فالونوئیدها، فالونول ها، فالونون ها، تانن ها و 
غیره به اسیدهای فنولیک. ترکیبات فنولیک 
چندین خاصیت بیولوژیکی مانند ضد تومور، 
ضدپیری، ضدالتهاب، ضددیابتی، ضدسرطان 
تنظیم  در  آن ها  عملکرد  دلیل  به  غیره  و 

تراشیدن  سیگنال،  انتقال  و  آنزیمی  فعالیت 
رادیکال های آزاد، یون های فلزی و فعال کردن 
آن رونویسی و بیان ژن دارند. ترکیبات پلی 
بیوتیک  از  فنلی موجود در گرده زنبورعسل 
)درجه  غیرطبیعی  مواد  و  )رشدمیکروبی( 
واکنش پذیر  گونه های  سنتز  باال،  حرارت 
استرس(  و  ماوراءبنفش  اشعه  اکسیژن، 
محافظت می کند آن ها ظرفیت خنثی کردن 
پلی  متابولیسم  دارند.  را  آزاد  رادیکال های 
به  فالونوئیدها  است  شکستگی  شامل  فنول 
می شوند  تقسیم  معده  در  مونومر  واحدهای 
بعضی اوقات، در روده کوچک، تعداد کمی از 
توسط  کامل  به طور  گلیکوزیدها  فالونوئیدها 
جذب  سدیم   به  وابسته  گلوکز  حمل کننده 

می شوند.
ماهیت و قدرت فعل وانفعاالت اجزای سطح 
فعال با خود و سایر ترکیبات گرده )لیپیدها، 
خواص  بر  کربوهیدرات ها(  و  خاکسترها 

سیستم گرده تأثیر می گذارد.
حاللیت گرده زنبورعسل 84/91- %87/56 
است که بیشتر تحت تأثیر ماهیت و ترکیب 
نسبت  اساس  بر  کربوهیدرات ها  و  پروتئین 
بین محلول آن است )به عنوان مثال، ترشحات 
بزاق، قندهای ساده، پروتئین های با وزن کم 
ویتامین ها   ، کیلودالتون(   25-50( مولکولی 
سلولز،  )به عنوان مثال  نامحلول  و  غیره  و 
لیگنین، اسپروپولنین، لیپیدها، پروتئین های 

با وزن مولکولی باالتر و غیره(.

خصوصیات عملکردی : 
و  بافت   ، مزه   ، ظاهر  بر  خصوصیات  این 
نهایتاً در پذیرش محصول نهایی مؤثر خواهد 
کلوئیدی  سیستم  معموالً  زنبور  گرده  بود.  
اجزای  و  بیوپلیمراز  از  که  است  چندوجهی 
حباب های   ، روغن  قطرات  مانند  متنوعی 
شده  تشکیل  چربی  کریستال های  و  گازی 

است. 
کننده  امولسیفیون  به عنوان  زنبور  گرده 
برجسته ، انحالل پذیری باالی کربوهیدرات و 
ظرفیت ماندگاری روغن شناخته شده است.

منابع  خاطر  به  گرده  ترکیب  در  تنوع 
است.  گیاه شناسی  و  جغرافیایی  مختلف 
محصوالت  در  زنبور  گرده  افزودن  اخیراً 
در  فراوری شده  به صورت  مختلف  غذایی 
نقش   . است  شده  گزارش  مطالعات  بعضی 
آن به عنوان یک اجزای عملکردی در صنعت 
عملکردی  به خصوصیات  متکی  غذایی  مواد 
گله است که باید جزییات آن مورد بحث قرار 

گیرد. 
انحالل پذیری : قابلیت انحالل هر ماده ای 
مرطوب  می شود.  نامیده  حاللیت  آب  در 
محصول  شدن  متالشی   ، محصول  شدن 
به  از داخل  ،تخلیه ذرات  داخل ذرات اصلی 
فاز آبی و تخریب مداوم الیه سطحی هم زمان 
با شکستن ذرات ، با حاللیت کامل همه مواد 

مرتبط است.
 84-87 دامنه  در  زنبور  گرده  حاللیت 
درصد است که عمدتاً تحت تأثیر طبیعت و 
ترکیب پروتئین و کربوهیدرات ها که بر اساس 
قندهای   ، بزاق  )ترشح  حالل ها  بین  نسبت 
پایین  مولکولی  وزن  با  پروتئین های  و  ساده 
و ویتامین ها (و غیر حالل ها )سلولز، لیگنین، 
با  پروتئین های  و  لیپیدها  پولنین،  اسپورو 
وزن مولکولی باال( است. حاللیت پروتئین و 
و   25/9 تا   2/8 دامنه  از  گرده  کربوهیدرات 

31/2 تا 75 به ترتیب متغیر است. 
حاللیت پروتئین در گرده مشابه با حاللیت 
آرد پروتئین سویا تجاری بوده که همچنین 
کف  مثل  عملکردی  خصوصیات  دیگر  بر 
البته  می گذارد.  تأثیر  شدن  ژله ای  و  کردن 
کربوهیدرات  با سطح  مثبتی  همبستگی  آن 
مخالفی  اثر  خاکستر  محتوای  و  لیپید  دارد. 

به  نیز  حاللیت  و  دارد  پروتئین  حاللیت  بر 
آن  تقابل  و  شکل گیری  و  پروتئین  ترکیب 
بستگی  ساختاری  و  فراوری  شرایط  دیگر  با 

دارد.
پراکندگی  و  رطوبت  در  چشمگیر  تفاوت 
گرده،  شیمیایی  ساختار  دلیل  به  گرده 
آرایش  و  ارقام  در  تنوع  منطقه،  خصوصیات 

بندی و بافت و پیکربندی گرده وجود دارد.

کاربرد خوراکی گرده زنبور :
در  زنبور  گرده  مصرف  به  محققین  اخیراً 
کرده اند،  تمرکز  غذایی  مواد  سیستم های 
به عنوان  بلکه  مغذی  جز  به عنوان  تنها  نه 
و  مواد  کیفیت  بهبود  در  عملکردی  یک جز 
مکمل سازی نوشیدنی های تخمیری با گرده 
ویسکوزیته  و  پروبیوتیک  ماندگاری  زنبور 
 ، ویژگی های حسی  بر  اثر  بدون  نوشیدنی ها 
وقتی اسیدوفیلوس شیر و پروبیوتیک ماست 
مقدار  بودند  شده  غنی سازی  زنبور  گرده  با 

اسیدالکتیک افزایش یافته بود.
گرده  درصد   10 با  گندم  آرد  وقتی 
پروتئین،  مقدار  می شود  جایگزین  زنبور 
ظرفیت  و  فنول  پلی  فیبر،  خاکستر،  قند، 
بعضی  می یابد  افزایش  آنتی اکسیدانی 
مطالعات اخیر نشان می دهد که گرده زنبور 
به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در جلوگیری 
سوسیس  در  چربی ها  اکسیداسیون  از 
آنتی اکسیدانی  ظرفیت  افزایش  و  خوک 
را  فنولی  ترکیبات  از  باالیی  سطح   و 

سبب می شود.

جنبه های کیفی گرده زنبور: 
مصرف گرده زنبور در سطح باالیی به عنوان 
ارزش  خاطر  به  طبیعی  غذایی  مکمل  یک 
مواد مغذی که دارد توصیه شده است. البته 
خطرات کمی در ارتباط با آلودگی هایی نظیر 
آلودگی باکتریایی و توکسین های قارچی و 
پاسخ های  و  حشره کش ها  و  سنگین  فلزات 

آلرژیک وجود دارد.
شرایط  و  ضعیف  و  غیربهداشتی  تولید 
ذخیره ای ممکن از طریق مخمرها، کپک ها، 
که  انتروباکتری  و  اسیدالکتیکی  باکتری 
رشد  نیز  نگهداری  دمای  در  عادی  به طور 
خطر  افزایش  این  آیند.  وجود  به  می کنند، 
تازه  گرده  مصرف  صورت  در  سالمتی 
گرده  مصرف  با  درحالی که  می دهد  رخ 
داد  نخواهد  رخ  اتفاقی  چنین  خشک شده 
خواهد  ایمن  بیولوژیکی  میکرو  لحاظ  از  و 
مانند  فلزاتی  حضور  مطالعات،  چندین  بود. 
آرسنیک، کادمیوم، جیره، سرب و استرونتیوم 

را به اثبات رسانده اند.

آینده : 
کشورهای  زنبورداران  از  بسیاری 
زنبور  گرده  اهمیت  از  توسعه،  درحال 
اطالعی  غذای  مکمل  سالم ترین  به عنوان 
دولت ها  غذایی  صنایع  بنابراین،  ندارند. 
زنبورداران  بایستی  خصوصی  بخش  و 
نموده  تشویق  گرده  برداشت  به  را 
را  الزم  تست های  مصرف،  از  قبل   و 

انجام  بدهند.

نتیجه : 
عالی  منبع  یک  به عنوان  زنبور  گرده 
آمینواسیدهای  تغذیه ای،  و  فیزیکوشیمیایی 
ویتامین   ،3 امگا  چرب  اسیدهای  حیاتی، 
فنول ها  پلی  و  مغذی  مواد  کمپلکس ها،  ب 
به خاطر  ترکیب متنوعی  البته  دارا است.  را 
دارد  وجود  گیاهی  و  جغرافیایی  منطقه  نوع 
که هنوز چالشی برای بازار مصرف گرده زنبور 
است. ترکیبات مختلف آن باید در مطالعات 

گسترده ای انجام پذیرد.

صنعت  که  کشورهایی  تمام  تقریباً 
باشد،  یافته  گسترش  آن ها  در  دام  خوراک 
اتحادیه های خوراک دام با همت کارخانجات 
و دست اندرکاران صنعت شکل گرفته اند. این 
اتحادیه ها در مرتفع کردن مشکالت عمومی 
صنعت و همچنین تعامالت با دولت ها نقش 

قابل توجهی بازی می کنند.
صنعت  سراسری  اتحادیه های  نقش   ●
کیفیت  و  بهداشت  تضمین  در  دام  خوراک 
کیفیت  با  و  سالم  غذای   / دام  خوراک 
تدوین  و  نظارت ها  ؛  عمومی  مصرف  برای 

دستورالعمل ها به اثبات رسیده است.
انتظار  این چنین  دنیا،  در  حاضر  حال  در 
صنایع  سراسری  اتحادیه های  که  می رود 
نهادهای  و  دولت ها  با  همگام  دام  خوراک 
ملی  کالن  برنامه ریزی  در  قانون گذارشان، 
توسعه  با  همچنین  باشند.  داشته  شرکت 
درنهایت  و  دام  خوراک  کیفیت  و  بهداشت 
کیفیت  با  و  سالم  غذای  به  دسترسی 
این  اصلی  ارکان  از  انسانی،  مصرف کننده 
مقصود  شوند.  محسوب  سیاست گذاری 
برنامه هایی که در آن ها قوانین دولتی توسط 
اتحادیه ها  با همکاری خود  نظارتی  نهادهای 
و  و شامل ممیزی های شرکت ها  تدوین شده 
اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی خواهند شد.

هر  در  مردم  عامه  حق  است،  مسلم  آنچه 
جایی که هستند مصرف غذایی سالم است.  
در  گاوی  جنون  همه گیری های  از  پس 
صنایع   ،1990 اواخر  تا   1980 دهه  اواخر 
مکلف  پروتئینی  محصوالت  تولیدکننده 
تولید  نسبت  کیفیت  تضمین  با  که  شدند 
بر  عالوه  گمارند.  همت  سالم  خوراک های 

همه گیری جنون گاوی، موارد دیگری ذیل؛
الف( آلودگی های ناشی از وجود افت کش ها 

در مواد اولیه مصرفی خوراک دام،
آلودگی های  از  ناشی  بیماری های  ب( 

سالمونالیی،
ج( مشکالت ناشی از GMO )منظور مواد 
مهندسی  طریق  از  که  دامی  خوراک  اولیه 

ژنتیکی حاصل شده اند(؛
خوراک  طریق  از  می توانند  همگی  که 
انسان  مصرفی  غذای  چرخه  وارد  دام 
سالم سازی  برای  را  عمومی  توجه  شوند، 
در  و  است؛  کرده  صدچندان  دام  خوراک 
محصوالت  مصرف  نگرانی  اخیر  ده های 
دغدغه  به عنوان  همواره  پروتئینی 
است. یافته  گسترش  جوامع  در   عمومی 
و  تولید  دست اندرکار  اتحادیه های  امروزه 
و  تولیدکنندگان  از  دام  خوراک  تجارت 
تولیدکنندگان  تا  اولیه،  مواد  تأمین کنندگان 
در  دولت ها  دست  در  دست  آماده  خوراک 
برنامه های نظارتی  تدوین و اجرای قوانین و 
به  نسبت  به مشتریان خود  تا  کوشا هستند 
سالمت مصرف محصوالت پروتئینی اطمینان 

خاطر بخشند.
شکل گیری اتحادیه های سراسری به نحوی 
زمینه های  را در  اعضا خود  بتوانند  است که 
 ، آموزش  دولتی،  سیاست گذاری های 
پوشش  عمومی  روابط  و  اجتماعی  ارتباطات 
دهند، به قسمی که قاعدتاً واحدهای تولیدی 
یا تجاری به صورت انفرادی قادر به انجام آن 

نیستند.
صنایع خوراک دام قریب 100 سال است 

خود  اتحادیه های  حمایت  و  تشکیل  از  که 
اصلی  هدف  و  مأموریت  هستند.  بهره مند 
تحقق  سراسری  اتحادیه های  تشکیل  از 
فعالیت هایی  گذاشتن  اجرا  به  و  بخشیدن 
به  تجاری  یا  تولیدی  واحد  یک  که  است 

تنهایی قادر به انجام آن نیست.
دام  خوراک  سراسری  اتحادیه های  درواقع 
با رسالت و خط مشی های زیر  در دنیا اساساً 

تشکیل می شوند:
زبان  که  انجمنی  تأسیس  برای  تالش   -1

گویای صنعت بوده و آن  را ترویج نماید.
تحقق  جهت  سیاسی  نفوذ  استقرار   -2
اهداف صنعت خوراک دام با اتکا به پشتوانه 

سرمایه ای و حمایتی اعضا.
3- تعیین خط و مشی هایی که در جهت 

منافع مستقیم صنعت خوراک دام باشد.
استانداردهای  ارائه  و  تدوین  تهیه،   -4

الزم االجرا برای صنایع خوراک دام.
و  تحصیلی  فرصت های  کردن  فراهم   -5
آموزشی که اختصاصاً در جهت توسعه صنعت 

خوراک دام به کار می روند.
دنبال  به  هدفمند  اتحادیه ها،  از  بسیاری   
رشته های  در  آموزش  و  تحصیالت  کسب 
مرتبط با صنعت هستند و شرایطی را فراهم 
می کنند تا کارشناسان دانش فنی روز را به 
مثال  برای  دهند.  تعلیم  دام  صنعت خوراک 
 Feed Manufacturing ارزشمند  کتاب 
دفترچه  و  کتاب  صدها  و   Technology
 AFIA توسط  دیگر  ارزش  با  راهنمای 
اتحادیه صنعت خوراک دام امریکا و اتحادیه 

اروپا تدوین و به چاپ رسیده است.
ایجاد  و  تشریک مساعی   ، اطالع رسانی   -6
تا  جامعه  سطح  در  قوی  عمومی  ارتباط 
اذهان  روی  بر  بتواند  دام  خوراک  اتحادیه 

عمومی هم نفوذ داشته باشد.
منابع  از  اطالعاتی  بانک  ایجاد   -7
برای  دام،   خوراک  صنعت  با  مرتبط  مختلف 
اصلی،  توزیع کنندگان  از  اولیه  مواد  یافتن 
تأمین کننده های اقالم مصرفی در خوراک دام، 
تأمین کنندگان ماشین آالت و لوازم جانبی و 
مصرفی، محصوالت تولیدی کارخانجات عضو 
و بازارهای جدید با خریداران فعال و مشتاق.
8- ارتباط برقرار کردن با نهادهای رسمی 

حکومتی.
9- میانجی گری و وساطت بر سر اختالفات 

و مناقشات موجود در صنعت خوراک دام.
همکاری  فضای  ایجاد  و  هماهنگی   -10
و  پروژه ها  راه اندازی  لزوم  صورت  در  و 
خوراک  با  مرتبط  تحقیقاتی  طرح های 
آن  نتایج  از  صنعت  این  به نوعی  که   دام 

منتفع می گردد.
و  برگزاری و هماهنگی گردهمایی ها   -11
مرتبط  مباحث   جهت  در  که  کنفرانس هایی 
با صنعت خوراک دام گفتگو، آموزش و تبادل 

نظر دارند.
که  ارتباطی  مثبت  فضای  ایجاد   -12
تعامل  و  ارتباط  در  خریداران  و  فروشندگان 

یکدیگر قرار گیرند.
شما،  فعال  حضور  و  شما   یعنی  اتحادیه 
با همیاری یکدیگر در توسعه  همگی فعاالنه 
صنعت خوراک دام ،طیور و آبزیان در یکی از 
قوی ترین عرصه های اقتصادی کشور کوشش 

کنیم.

نقش اتحادیه های سراسری صنایع خوراک 
دام کشورها و چگونگی تأسیس آن ها

نگارنده: دکتر حمیدرضا مشفقی ) مدیر دپارتمان تکنولوژی و کیفیت اتحادیه 
کارخانجات خوراک طیور و آبزیان کشور(

:FAO برگرفته از کتاب منتشرشده توسط سازمان خواربار جهانی
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نکات مهم
گروه  دو  هر  در  عادی،  شرایط  در   -1
ماهی  پودر  حاوی  )جیره های  آزمایشی 
 0/3(  )Selisseo®( سلیسئو  زیاد(،  و  کم 
معناداری  طور  به  میلی گرم/کیلوگرم( 

عملکرد رشد را بهبود می بخشید.
طور  به   )Selisseo®( سلیسئو   -2
معناداری باعث بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی 

سرم خون می شد.
سلیسئو  نیتریت،  استرس  شرایط  در   -3
باعث  معناداری  شکل  به   )Selisseo®(

بهبود نرخ بقاء  می شود.
نیتریت،  استرس  شرایط  تحت   -4
 )Selisseo®( سلیسئو  که  میگوهایی 
دریافت   میلی گرم/کیلوگرم   0/3 سطح  در 
می کردند، در مقایسه با گروه کنترل منفی، 
توانایی آنتی اکسیدانی )گلوتاتیون پراکسیداز 

و سوپراکسید دیسموتاز( بیشتری دارند.

هدف
تاثیر  بررسی  هدف  با  آزمایش  این 
بر   )Selisseo®( هیدروکسی-سلنومتیونین 
عملکرد رشد، توانایی آنتی اکسیدانی و نرخ 
جیره های  با  شده  تغذیه  میگوهای  در  بقاء 
حاوی سطوح کم )15%( و زیاد )30%( پودر 
شرایط  تحت  و  طبیعی  شرایط  در  ماهی، 

استرس انجام گرفت.

طرح آزمایش
بر  جیره هایی  با  میگوها  طبیعی:  شرایط 
تغذیه  سویا  آرد  و  ماهی  پودر  گندم،  پایه 

شدند.
این آزمایش شامل 10 تیمار بود که برای 
هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد و تعداد 
 500 )مخازن  تکرار  هر  در  میگو  عدد   50

لیتری( قرار داده شدند. 
میگو   50 تکرار×   3 تیمار×   10

)Litopenaeus vannamei(
به  لیتری متصل  آزمایش در مخازن 500 
 8 مدت  به  پرورش  مداربسته  سیستم  یک 

هفته انجام شد.
آزمایش  شروع  در  میگوها  اولیه  وزن 

0/05±0/9 گرم بود.

فرمول جیره ها و ترکیب شیمایی تقریبی 
آنها )بر اساس ماده خشک( در جدول شماره 

دو ارائه شده است. )جدول 2(
پایان  در  این،  بر  عالوه  استرس:  شرایط 
تغذیه شده  میگوهای  غذادهی،  هفته  هشت 
آلوده  آزمایشی در معرض آب  با جیره های 
قرار   )LC50 24h( نیتریت  کشنده  دوز  به 
از 24 ساعت  بعد  آنها  بقاء  میزان  و  گرفتند 
قرار گرفتن در معرض این دوز، اندازه گیری 

شد.
LC50 24h= دوز کشنده ای که پس از در 
آنها  درصد   50 میگوها،  گرفتن  قرار  معرض 
را بعد از 24 ساعت  می کشد، با قرار دادن 

میگوها در شرایط زیر تعیین شد:

میگوها با پنج سطح چالش نیتریتی: 33/2، 
59/0، 105/0، 186/7، و 332/0 میلی گرم 

در یک لیتر آب. 
دو تکرار برای هر گروه چالش. 

تعداد 10 عدد میگو در هر تکرار. 
روش  اساس  بر   LC50 24h نهایت  در 

درون یابی خطی محاسبه شد.
در زمان آزمایش، شرایط کیفی آب کنترل  

می شد )دما: 2±30، اسیدیته:7/9(.

اندازه گیری ها
در شرایط طبیعی:

اندازه  مخزن  هر  برای  نهایی  کل  وزن   -
گیری شد.

اندازه  ماهیچه  و  بدن  سلنیوم  محتوای   -
گیری شد.

- ظرفیت آنتی اکسیدانی مورد ارزیابی قرار 
گرفت.

در شرایط استرس:
-نرخ بقاء مورد ارزیابی قرار گرفت.

-ظرفیت های آنتی اکسیدانی مورد ارزیابی 
قرار گرفت.

نتایج
در شرایط طبیعی:

 )Selisseo®( انباشت سلنیوم: سلیسئو
به شکل معنادار در هر دو نوع جیره آزمایشی 
زیاد(  و  کم  پودرماهی  حاوی  )جیره های 
افزایش  را  ماهیچه  و  بدن  سلنیوم  محتوای 

میزان  بیشترین  حاوی  که  جیره ای  داد. 
مقدار  باالترین  بود،   )Selisseo®( سلیسئو 
سلنیوم بافت را به همراه داشت. غنی سازی 
برای مصرف  است  با سلنیوم ممکن  میگوها 
میگو   همچنین  باشد،  نظر  مورد  انسانی 
کردن  برآورده  برای  سلنیوم  منبع  می تواند 

نیازهای انسان را فراهم کند.

تاثیرات   )Selisseo®( سلیسئو  رشد: 
به  اثر  این  داشت،  رشد  عملکرد  بر  مثبتی 
باالی  طور ویژه در جیره های حاوی سطوح 

نوع  دو  هر  در  شد.  مشاهده  ماهی  پودر 
جیره، مشاهده شد که سطح 0/3 میلی گرم/ 
کیلوگرم سلیسئو )®Selisseo( سطح بهینه 
غلظت،  این  در  است.  رشد  عملکرد  برای 
معناداری  شکل  به   )Selisseo®( سلیسئو 

عملکرد رشد را بهبود داد:
مقایسه  در  افزایش  درصد   10 میزان  به 
پودر  با سطح  با گروه کنترل در جیره هایی 

ماهی باال )30 درصد پودر ماهی(
با  مقایسه  در  افزایش  میزان 5 درصد  به   
گروه کنترل برای جیره های حاوی سطح کم 

پودر ماهی )15 درصد پودر ماهی(

جدول ۱- طرح آزمایش

T0T1T2T3T4سلنیوم )میلی گرم/ کیلوگرم(

00/150/300/60/9پودر ماهی کم %15

00/150/300/60/9پودر ماهی زیاد %30

جدول ٢- فرمول جیره های مختلف و آنالیز تقریبی

15 درصد پودر ماهی30 درصد پودر ماهیاجزای خوراک )%(

00/150/300/60/900/150/300/60/9

30303030301515151515پودرماهی قهوه ای

15151515154040404040آرد سویا

2222222222خمیر اسکویید

5555555555آرد میگو

00/0750/150/30/4500/0750/150/30/45سلیسئو )%2(

41/841/7341/7341/7341/7328/7628/6928/6928/6928/69آرد گندم

111112/22/22/22/22/2روغن ماهی

1111111111روغن سویا

1111111111لستین

0/50/50/50/50/50/50/50/50/50/5کولین کلراید

1111122222مونو کلسیم فسفات

0/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1پرمیکس معدنی 

0/30/30/30/30/30/30/30/30/30/3پرمیکس ویتامینه
VC L�ascorbare�2�phosphate0/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1

0/150/150/150/150/150/150/150/150/150/15ضد قارچ

1111111111سدیم آلژینات

000000/310/310/310/310/31متیونین

000000/530/530/530/530/53الیزین

0/050/050/050/050/050/050/050/050/050/05اتوکسی کوئین

100100100100100100100100100100جمع کل

سلنیوم در خوراک )میلی گرم/
کیلوگرم(

3/233/393/523/73/941/872/062/312/532/91

41/9942/2642/2842/3441/9241/7941/0941/441/6641/08پروتئین خام

7/617/67/67/67/67/537/537/537/537/53چربی خام

19/7819/7619/7619/7619/7619/5619/5419/5419/5419/54انرژی کل )کیلو ژول/ گرم(

تاثیر سلیسئو )®Selisseo( بر رشد، ظرفیت آنتی اکسیدانی و 
 )Litopenaeus vannamei( نرخ بقاء در میگوی وانامی

تحت شرایط استرس نیتریت
مترجم: پیمان یاراحمدی )دکترای بهداشت و بیماری های آبزیان(
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جیره های  در  اکسیدانی:  آنتی  ظرفیت 
سلیسئو  ماهی،  پودر  باالی  سطح  حاوی 
)®Selisseo( در سطح معنادار باعث ارتقاء 
گلوتاتیون  شد.  پراکسیداز  گلوتاتیون  سطح 
سلنوپروتئین  یک   )GSH-Px( پراکسیداز 
است که در چندین واکنش آنتی اکسیدانی 
آزمایشی،  جیره  دو  هر  در  دارد.  دخالت 

سلیسئو )®Selisseo( باعث افزایش غلظت 
سوپراکسید دیسموتاز )SOD( شد. سوپر اکسید 
دیسموتاز آنزیمی است که باعث شکستن و 

تجزیه رادیکال سوپر اکسید )O2 (  می شود.
سوپراکسید  و  پراکسیداز  گلوتاتیون 
زیستی  نشانگرهای  عنوان  به  دیسموتاز 
می باشند.  اکسیدانی   آنتی  ظرفیت  برای 

این  دوی  هر  سطح  افزایش  در  سلیسئو 
شاخص ها بسیار کارامد بود. مصرف سلیسئو 
میگو  که  می شود  موجب    )Selisseo®(
ظرفیت آنتی اکسیدانی باالتری داشته باشد، 
برابر  در  بیشتری  مقاومت  میگوها  بنابراین 
داشته  بهتری  ایمنی  نتیجه  در  و  استرس، 

باشند.

در شرایط استرس
میگوهای  نیتریت،  چالش  شرایط  تحت 
با هر   )Selisseo®( با سلیسئو  تغذیه شده 
نوع  دو  )هر  جیره  در  ماهی  پودر  از  میزان 
درصد   30 تا   15 میزان  با  آزمایشی  جیره 
پودر ماهی( بقاء بهتری داشتند. غلظت بهینه 
سلنیوم برای بدست آمدن باالترین نرخ بقاء 

معادل 0/3 میلی گرم/ کیلوگرم بود. 
سطح باالی آمونیاک در استخرهای پرورش 
میگو با تراکم باال که منجر به افزایش سطح 
باالی  تراکم  از  معموال  می شود،  نیتریت  
پروش حاصل نمی شود، بخصوص در شرایط 
معمول  غیر  چندان  خوراک  مدیریت  ضعف 
نیتریت  می تواند  افزایش سطح  این  نیست. 
محرک شیوع بیماری ها باشد. بنابراین مکمل 
عنوان  به  می تواند    )Selisseo®( سلیسئو 
یک ابزار مفید برای کاهش حساسیت میگوها 

به این عامل استرس زا باشد.

ظرفیت آنتی اکسیدانی: 
آنتی  سیستم  استرس،  شرایط  تحت 
است.  فعال  بسیار  میگو  اکسیدانی 
آنتی  آنزیم های  یا  و  سلنوپروتئین ها 
زدایی  سم  واکنش های  دیگر،  اکسیدانی 
به  ایجاد شده  آسیب های  ترمیم  و  سلول ها 
وسیله رادیکال های آزاد را کاتالیز  می کنند. 
آنزیم های  پایین تر  سطح  مشاهده  بنابراین، 
شرایط  با  مقایسه  در  سرم  اکسیدانی  آنتی 
آنتی  آنزیم های  است.  امری طبیعی  معمول 
و  اکسایش  واکنش های  پی  در  اکسیدانی 

کاهش در بافت ها تحریک  می شوند.
سلیسئو  با  شده  تغذیه  میگوهای 
گلوتاتیون  از  باالتری  سطح   )Selisseo®(
پراکسیداز داشتند. این وضعیت در میگوهای 
تغذیه شده با جیره حاوی سطح باالتر پودر 

ماهی شدید تر بود.

حاوی  جیره  با  شده  تغذیه  میگوهای  در 
پودر ماهی باال، سلیسئو )®Selisseo( هیچ 
تاثیری بر غلظت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز 
میگوهای  در  وجود  این  با  نداشت.  سرم  در 
کم،  ماهی  پودر  حاوی  جیره  با  شده  تغذیه 
دوزهایی از سلیسئو )®Selisseo( که تامین 
کننده 0/3 میلی گرم/ کیلوگرم سلنیوم و یا 
بیشتر بودند به شکلی معنادار باعث افزایش 

غلظت سوپراکسید دیسموتاز سرم شد.
 )Selisseo®( در شرایط استرس، سلیسئو
آنتی  ظرفیت  ایجاد  بر  بیشتری  تاثیر 

اکسیدانی دارد.

نتیجه گیری
سلیسئو )®Selisseo( به شکل معناداری 
باعث بهبود عملکرد رشد در میگو شد )بیش 
سلیسئو  که  زمانی  همچنین  درصد(.   10 از 
انباشت  شد،  اضافه  جیره  به   )Selisseo®(

سلنیوم در بافت بهتر بود.
استرس،  و  بهینه  شرایط  دو  هر  در 
تغذیه  میگوهای  اکسیدانی  آنتی  ظرفیت 
مقایسه  در   )Selisseo®( سلیسئو  با  شده 
فاقد  جیره های  با  شده  تغذیه  میگوهای  با 

سلیسئو )®Selisseo( بهبود یافته بود.
معنادار  شکل  به   )Selisseo®( سلیسئو 
استرس  شرایط  تحت  بقاء  نرخ  بهبود  باعث 
نیتریت شد. با استفاده از سلیسئو در سطح 
از 60  بیش  میلی گرم در هر کیلوگرم،   0/3
ماندند،  زنده  استرس  میگوهای تحت  درصد 
منفی  کنترل  گروه  در  بقاء  نرخ  مقابل،  در 

کمتر از 40 درصد بود.

شکل ۱- میزان محتوای سلنیوم ماهیچه و بدن میگو

شکل ٢- تاثیر سلیسئو )®Selisseo( بر وزن کل نهایی مخزن )توده زنده مخزن(
شکل ۵-غلظت گلوتاتیون پراکسیداز در سرم تحت شرایط استرسحروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنادار در نتایج است.

شکل ۶- غلظت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در سرم تحت شرایط استرس شکل ۳- غلظت گلوتاتیون پراکسیداز در سرم

شکل ۴- غلظت سوپراکسید دیسموتاز در سرم
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پیشگیري  و  درمان  جهت  موثر  دارویي   -
بابزیوز در دام بزرگ و کوچک

و  سگ  در  ارلیشیوز  درمان  براي  داروئی   -
آناپالسموز در گاو

- دارویي با اثر ماندگاري 6 هفته اي در بدن 
دام

- تنها داروي قابل استفاده جهت پیشگیري 
بابزیوز در گاو و گوسفند

- فرموالسیون از شرکت شرینگ پالو آمریکا
کشور  ساخت  اولیه  مواد  از  شده  تولید   -

امریکا
مورد تائید سازمان غذا و داروی کشور آمریکا 

)FDA(

مختصري راجع به بابزیوز : 
و  نوع خوني  از  انگلی  بیماري  یک  بابزیوز 
مشترک بین انسان و حیوان همچنین قابل 
انتقال توسط کنه است و عامل آن گونه بابزیا 

است.
کل  در  بابزیوز  ایجاد  عامل  مهمترین 
جهان، اول گونه تیلریاودومین عامل مهم آن 
تریپونوزوما است . این بیماري بشدت اقتصاد 
تحت  را  دامپزشکي  و  کشاورزي  صنعت  و 

تاثیر قرار میدهد.
اریتروسیتي  داخل  انگل  یک  انگل  این 
است که عموما به جهت گالبي شکل بودن 
گلبولهاي  و  میشود  نامیده  پالسم  پیرو 
از آنجائیکه  تاثیر قرار مي دهد.  را تحت  قرمز 
بین  مشترک  بیماري  یک  بیماري،  این 
بابزیا   از  هایي  گونه  باشد  مي  حیوان  و  دام 
آمریکا  در  نماید .  مي  درگیر  نیز  را  انسان 
بابزیا  سویه  اروپا  در  و  بابزیامایکروتي  سویه 
و  نهفته  نوع  از  بیماري  بصورت  دایورجنس 
خاموش تا حالت حاد و شدید مشاهده شده 
مرگ  نهایتاً  و  همولیز  به  منجر  که  است 
مي گردد. امروزه پیشرفتهاي زیادي در جهت 
تستهاي تشخیص آزمایشگاهي صورت گرفته 
است  که باعث تشخیص بهتر و مطمئن تر 
بیماري در دام میگردد . این بیماري بیشتر 
جهت  ولي  نماید،  مي  درگیر  را  داران  مهره 
دار  مهره  میزبانهاي  از  انگل  بیماري  انتقال 
بابزیا  نماید.انگل  مي  استفاده  مهره  بي  و 
تکثیر  داران  مهره  قرمز  گلبولهاي  داخل  در 
مي یابد . کلیه عالئم و مشاهدات اعالم شده 
مهره  بیماري  شرایط  اساس  بر  بیماري  از 

داران غیر از انسان عنوان شده است.
کلیه پستانداران پس از ابتال به گونه هاي 
جهت  درماني  دارو  یا  و  آن  درمان  و  بابزیا 
بیماري  این  به  ، نسبت  بابزیوز  از  پیشگیري 

ایمن مي گردند.
اساس  بر  دام  کننده  درگیر  هاي  گونه 
شرایط جغرافیایي مشخص میگردند چنانچه 
پیشتر قید شد در شمال آمریکا بیشتر بابزیا 
مایکروتي عامل ایجاد بابزیوزاست و در اروپا 
بیشتر  دایورجنس  بابزیا  از  ناشي  بابزیوز 
بابزیا  گونه   100 از  بیش  است.  ساز  مسئله 
بخصوص  که  است  شده  شناخته  کنون  تا 

پستانداران راخیلي تحت تاثیر قرار میدهد.
بابزیا اکوئي نیز یک گونه از بابزیا است که 
اسب را درگیر مي نماید و از مشکالت اصلي 

واردات و صادرات اسب بشمار مي رود.
ایجاد  در  مهمي  عامل  نیز  بابزیاکانیس 
در  بیماري  این   . باشد  مي  سگ  در  بابزیا 
سگ به صورت تحت حاد ، حاد و مزمن بروز 

مي نماید.

 ، تب   : شامل  بیماري  حاد  شکل  عالئم 
زردي ، همو گلوبینوري و کم خوني است که 

نهایتاً به مرگ مي انجامد.
بیماري  این  با  مقابله  روش  بهترین 
شدت  حسب  بر  درآن  که  است  پیشگیري 
دارو  دز  کننده  درگیر  گونه  و  محل  آلودگي 

محاسبه مي گردد.

و  گاو  در  بابزیا  از  پیشگیری  جهت   
اسب و سگ :

در گاو 2/5 میلي لیتر از کاربیزول به ازاي 
هر 100 کیلو گرم وزن بدن )که تجویز یک 
هفته  تا4  دام  مقاومت  ایجاد  باعث  آن  دز 

می گردد(
در سگ 0/5 میلي لیتر بازاي هر 10 کیلو 

گرم وزن بدن .
ازای هر100کیلو  به  لیتر  در اسب 2میلی 
وزن بدن که یک دز باعث مقاومت حیوان تا 

4 هفته می شود. 
در صورت بروز عالئم بالیني درمان توصیه 

مي گردد، که 
در گاو و گوسفند: 1 میلي لیتر بازاي هر 

100 کیلو گرم وزن بدن
در اسب : 2 میلي لیتر بازاي هر 100 کیلو 

گرم وزن بدن 
و در سگ  : 0/25 میلي لیتر بازاي هر 10 
کیلوگرم بدن ) در اسب ترجیحاً روش تزریق 

عضالنی بکار می رود(

چرخه زندگي بابزیا:
بابزیا  و  تیلریا  )بابزیا  بابزیا  زندگي  چرخه 

مایکروتي( عموما سه مرحله دارد: 
)1(تشکیل گاموگني و نفوذگامتها به داخل 

لوله گوارش کنه
)2(تولید اسپروگني در غدد بزاق

)3( تولید مروگني در میزبان مهره دار.
10 ساعت پس از تغذیه کنه از خون میزبان 
آلوده، بابزیا در بدن کنه قابل شناسایي است .

به  بابزیا  نفوذ  از  پس  ساعت   60 تا   46
درون بدن میزبان مهره داردر بدن آن قابل 

شناسایي است. 

بدن  مقاومت  ایجاد  از  تئوري  مدل 
پیشگیري  دز  دریافت  از  پس  میزبان 
و  میزبان   شدن  آلوده  یا  و  دارو  کننده 

درمان پس از آن : 
سیستم هاي مختلف ایمني بدن در ایجاد 
 C.B-Aمقاومت مؤثرند. اگر 3مرحله تئوری
را در نظر بگیریم در مرحله )A( : در زمان 
ایجاد مقاومت آنتي بادي IgG  نقش مهمي 
در جلوگیري از نفوذ اسپروزوئیت ها به داخل 

اریتروسیت ها بعهده دارند.
این مرحله زماني است   :  )B( در مرحله
گلبولهاي  متالشي کردن  به  موفق  بابزیا  که 
لیز  باعث  و  ها  مروزوئیت  آزاد شدن  و  قرمز 
وسیستم  گردند  مي  قرمز  گلبولهي  شدن 
ها  مروزوئیت  رشد  پیشرفت  از  بدن  ایمني 
جلوگیري نموده و بنابراین نفوذ خوني انگل 

کنترل مي گردد.
بابزیا  انگل  : سطح خوني   )c( در مرحله 
به ماکزیمم رسیده و از آن پس کاهش مي 
انگل  دژنراسیون  از  ناشي  آن  کاهش  و  یابد 
لنفوسیت  و  است  قرمز  گلبولهاي  داخل  در 
هاي Tشکل عامل اصلي نابودي انگل در این 
 IFN-δ  .  CD4 مرحله هستند و بخصوص

در این مورد موثرند.

شیمي این دارو :
کاربیزول )ایمیدو کارب %۱٢ (

ماده مؤثره این دارو ایمیدوکارب دي پروپیونات 
است که در این دارو به مقدار12%اکتیوفرموالسیون 

شده است.
نام شیمایي :

N,N�bis [3� (4 ,5�d ihydro�1H�
imidazol�2�yl)phenyl]urea;3¸3` 
�di�2�imidazolin�2�yLcarbanilide 
dipropionate

بسیاري  در  ایمیدوکارب  حاوي  کاربیزول 
از کشورهاي جهان از سال 1970 در درمان 
در  آناپالسموز  و  گوسفند  و  گاو  در  بابزیوز 
گاو استفاده مي شده است و در حال حاضر 
در آفریقا ،آسیا ، اروپا و آمریکاي جنوبي در 

درمان این بیماریها تجویز مي گردد.
عمومي ترین فرموالسیون این دارو ایمیدوکارب  
12% با  pH ≈ 4/5 همراه پروپیونیک اسید است.

زمان پرهیز از مصرف:
توسط  دارو  این  مصرف  از  پرهیز  زمان 
شرکت اصلی و سازنده اولیه آن یعنی شرکت 
براي  آمریکا  کشور  پالو  شرینگ  داروسازی 
تعیین  روز   3 شیر  براي  و  روز   28 گوشت 

شده است .
داراي  دارو  عرفان  تولید  کاربیزول  داروي 
ملح  بصورت  کارب %12  ایمیدو  مؤثره  ماده 
دي پروپیونات و مؤثر در درمان و پیشگیري 
تزریقي  محلول  بصورت  باشد،که  بایزیوزمي 
در ویالهاي 20 میلي لیتري تولید مي گردد.

:)FDA( تأثیر دارو براساس
انتخاب دز مناسب بر اساس اطالعات زیر 

مي باشد :
1- مطالعات و تحققیقات انجام یافته تأثیر 
دارو را در محدوده دز 4 تا 10 میلي گرم با 
تزریق  بصورت  بدن  وزن  گرم  کیلو  هر  ازاي 

زیر جلدی و یا عضالني تأیید نموده است.
کارب،  ایمیدو  داروي  مقدار  بهترین   -2
12 % و بصورت ملح دي پروپیونات مشخص 

شده است. 
پیشگیري  در  دنیا  سر  تا  سر  در  دارو  این 
سگ  و  گوسفند  و  گاو  در  بابزیوز  درمان  و 
اسب         در  بابزیوز  درمان  در  آمریکا  در  و 
 1978 سپتامبر  در   )NADA97 �288(

تأیید شده است.

بررسي میزان دز:
داروي   1984 تا   1980 زماني  فاصله  در 
مطالعه  دز  چندین  در   %12 کارب  ایمیدو 

شده است .
( G u e l fi 1 9 8 0 , 1 9 8 1 , E u z e b y  

1 9 8 1 , A w a z 1 9 8 4 )
12%محلول  داروي  این  درماني  اثر 
در   )n=93(سگ در  بابزیا  علیه  بر  تزریقي 
هر  بازاي  گرم  دزهاي،5،4،3،2،1و6میلي 

گیلوگرم وزن بدن مورد بررسي قرار گرفت.

تعیین میزان دز :
مؤثر  دز  یافته  انجام  مطالعات  اساس  بر 
تا   1981 سالهاي  طي  بابزیوز  درمان  جهت 
در  سگ   قالده   1031 روي  بر  که   1986
سنین مختلف )3 ماهه تا 7 ساله ( و نژادهاي 

گوناگون انجام یافت. همة سگها توسط بابزیا 
کانیس آلوده شدند، هر سگ بصورت تک دز 
5 یا 6 میلي گرم بازاي هر کیلو گرم وزن بدن 

دارو دریافت کرده است. 
جهت  مناسب  دز  تنظیم  از  پس  نهایتاً 
از  لیتر  میلي   0/25 سگ  در  بابزیوز  درمان 
 10 هر  باازاي  کاربیزول  تزریقي  محلول 

کیلوگرم وزن بدن تائید شد.
بازاي  لیتر  میلی   1  : گوسفند  و  گاو  در 
هر 100 کیلو گرم وزن بدن  )1/2 میلي گرم 

بازاي هر کیلوگرم وزن بدن (
 100 هر  بازاي  لیتر  میلي   2  : دراسب 
کیلوگرم وزن بدن ) در اسب ترجیحاً تزریق 

عضالني (تصویب شد.

مختصري راجع به آناپالسموز :
آناپالسموز در گاو و گوسفند دیده میشود 
ولي فرم گاوی آن مهم است و گوسفندان به 

فرم تحت حاد آن مبتال مي شوند.
آناپالسما از انگلهایي است که عالوه بر کنه 
از طرق دیگر مثل انتقال خون ، شاخ بري ، 

بند ناف ، و غیره منتقل میشود .
 )A.marginale( در گاو آناپالسما مارگینل
 )A.ovis( اویس  پالسما  آنا  گوسفند  در  و 

بیشتر بیماري زا است.
العاده  فوق  آنمي  یک  ایجاد  ها  آناپالسما 
درصد  به  آنمي  درصد  که  کنند  مي  شدید 

آلودگي اریتروسیت ها بستگي دارد.
قرمز  گلبولهاي  داخل  به  انگل  ورود  با 
مرحله  این  در  گردد.  مي  تب  دچار  ،حیوان 
تعدادي  و  میشوند  تلف  دامها  از  تعدادي 
نشان  را  بیماري  عالئم  و  کنند  مي  مقاومت 
مي دهند . عالئم پس از سه هفته بروز مي 
کند . عالئم در حیوانات بالغ بیشتر بوده  و 
تا 40/5 درجه  رود  باال مي  با آهستگي  تب 
تا  روز  چند  از  و  رسد  مي  نیز  گراد  سانتي 
در  بیاید.  پائین  تا  سه هفته طول مي کشد 
این مرحله نیز تعدادي  از دامها تلف شده و 

تعدادي مقاومت مي کنند و الغر مي شوند.
ناقل  عمر  تمام  دارد  امکان  مبتال  حیوان 
بابزیوز  عکس  بر  آناپالسموز  در  بماند.  باقي 

هموگلوبینوري دیده  نمي شود.
از  بیماریها  باسایر  تواند  مي  بیماري  این 
جمله پنوموني ، تیلریوز ، بابزیوز توأمان دیده 

شود.
دز توصیه شده جهت درمان آناپالسموز و 
بابزیا عبارتند  و  آناپالسما  عفونتهاي مخلوط 

از :
هر100  ازاي  با  لیتر  میلي   2/5  : گاو 

کیلوگرم وزن بدن .

مختصري راجع به ارلشیوزیس:
ارلیشیوزیس یک بیماري عفوني باکتریایي 
توسط  که  است  دام  و  انسان  بین  مشترک 
خانواده آناپالسماته ایجاد مي گردد. در این 
بیماري گلبولهاي سفید بعنوان ارگان هدف 
مورد حمله قرار گرفته مي شوند.. این بیماري 
اولین بار در الجزایر در سگ ها تشخیص داده 
عامل  است.  کنه  نیز  بیماري  این  ناقل  شد 
درون  در  میزبان  به  انتقال  از  بعد  بیماری 
گرانونولوسیت  یا  ،ماکروفاژها  سیتوپالسم 
 Morulae بنام  واکوئلي  و  نموده  رشد  ها 

تشکیل میدهد.
دچار  آلوده  افراد  از  کمي  تعداد  فقط 
از گزش کنه  بالیني مي شوند و پس  عالئم 
روزه   8 نهفتگي  دوره  گذاشتن  سر  پشت  و 
1  مواردظاهر مي گردد. 

3
عالئم بالیني در 

 ، نبوده و شامل تب  این تظاهرات کالسیک 
سردرد و دردهاي عضالني و ضعف مي باشد ، 

و تا 2% امکان مرگ و میر وجود دارد.

جهت درمان ارلیشیوزیس و عفونتهاي 
مخلوط ناشي از ارلیشیاو بابزیا :

ازاي هر 10  با  لیتر  : 0/5 میلي  سگ ها 
بفاصله  متوالي  بدن در دو دز  کیلوگرم وزن 

14 روز .
دز پیشگیري :

اسب  و  گاو  بابزیوز در  از  پیشگیري  جهت 
و سگ :

انتقال  از  یا یک هفته پس  روز  تا 2  در 1 
دزهاي  تجویز  آلوده  مناطق  به  حساس  دام 

زیر پیشنهاد مي گردد.
 100 هر  بازاي  لیتر  میلي   2/5  : گاو 
کیلوگرم وزن بدن که یک دز باعث مقاومت 
حیوان تا 4 هفته مي گردد.) بر حسب شدت 
آلودگي محل و گونه درگیر کننده بیماري ( 
 10 هر  بازاي  لیتر  میلي   0/5  : سگ 

کیلوگرم وزن بدن .
اسب : 2 میلي لیتر بازاي هر100کیلوگرم  
وزن بدن که یک دز باعث مقاومت حیوان تا 

4 هفته مي گردد.

موارد منع مصرف دارو :
در  حیوانات  زمانیکه  دارو  این  مصرف 
نیزتجویز  و  دارند  قرار  کشها  حشره  معرض 
کولین  کننده  مهار  داروهای  با  آن  همزمان 

استرازتوصیه نمی گردد.
 تجویز وریدی دارو مجاز نمی باشد.

همچنین در مواردی که دام دچار نارسایی 
دارو  این  تجویز   ، است  کبدی  یا  و  کلیوی 

کاربیزول )ایمیدو کارب %۱۲(
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توصیه نمی گردد.

احتیاطات :
عالئم خفیف کولینرژیک مانند ترشح زیاد 
بزاق، حالت تهوع و آبریزش بینی که امکان 
بر  خودبخود  نماید  بروز  تجویز  از  پس  دارد 
در  ولی  ندارد  درمان  به  نیاز  و  شده  طرف 
صورت شدید بودن عالئم می توان از داروی 

آتروپین سولفات استفاده نمود.

زمان پرهیز از مصرف دارو :
شیر 3 روز و گوشت 28 روز پس ازآخرین 
)بر  باشد.  می  انسان  استفاده  قابل  تجویز 
اولین سازنده  و  اصلی  توصیه شرکت  اساس 

این دارو در جهان(

شرایط نگهداری :
دارو را در مکانی خشک و در دمای 2 تا 25 
نور و یخ زدگی  از  درجه سانتی گراد و دور 

نگهداری نمائید.

مطالعات:
بیماری بابزیوز بیماری است که به واسطه 
فعالیت  همچنین  و  بیماری  کمون  دورة 
گسترده ناقل بیماری، شیوع باالیی داشته و 
می  دامها  در  باال  میر  و  مرگ  باعث  نتیجتاً 
گردد. مطالعات زیادی در این زمینه صورت 
برای  که  ای  مطالعه  جمله  از   . است  گرفته 
در  اویس  بابزیا  بیماری  آندمیک  شرایط 

گوسفندان در ترکیه انجام یافته است .
در  گوسفند   2000 روی  بر  مطالعه  این   
سنین مختلف )بعنوان مثال 0 تا 3 ،4 تا 6 
، 6 تا 9 ، 10 تا 12 و بزرگتر از 12 ماه( که 
انتخاب  از 132 گله گوسفند  بصورت رندوم 
شدند،صورت گرفته است که وجود آنتی بادی 
 I)IFAT(اختصاصی بابزیا اویس توسط تست
(Indirect florescent  antibody test)

اصلي  مشخصه  گوسفندان  خون  سرم  در   t
آلودگي گوسفندان به این نوع بابزیا می باشد. 
در این تحقیق 843 مورد معادل با %42/15 
از  پس  آندمیک  شرایط  شد.  گزارش  مثبت 
حضور  نشانگر  گروه  هر  در  آزمایش  اتمام 
بیماری در مناطق مختلف و سنهای مختلف 
الزامی  آن  نتیجه  که  باشد.  می  گوسفندان 
درمان  و   ) واکسیناسیون   ( پیشگیری  بودن 

به موقع می باشد.
بیماری  شیوع  روی  بر  مطالعات  حتی 
بابزیوز و تیلریوز توأمان بر روی اسبها صورت 
گرفته و نشانگر شیوع قابل توجه این بیماری 
ها بصورت آلودگی سرم خون اسب ها به هر 
مورد  این  در  که  باشد  می  فوق  بیماری  دو 
بیماری  به  ابتالء  از  قبل  پیشگیری  باید  نیز 
در مواقع وجود احتمال شیوع بیماری و دارو 
درمانی پس از مثبت بودن آزمایشات خونی و 

یا ظهور عالئم بیماري سریعاً آغازگردد.

ایمنی دارو :
بودن داروی کاربیزول  حاوی %12  ایمن 
ماده موثرة ایمیدوکارب طی سالها مطالعه به 
مسئله  این  مثال  بعنوان  است  رسیده  اثبات 
ایمیدوکارب  روي  بر  که  اي  مطالعه  توسط 
دي پروپیونات در گوسفندان انجام شده است 
برای  مطالعه  این  از  گردد.هدف  مي  تائید 
ایمن بودن این دارودرگوسفندان می باشد.دز 
تزریق شده جهت این مطالعه 2/4میلی گرم 
با ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق 
عضالنی در 10 گوسفند می باشد. نمونه های 
گرفته شده از سرم خونی در روز های1،0، 6 
و 9 روز بعد از درمان در مورد وضعیت اکسیدا 
شمارش  پارامترهاي  و   PT.PTT تیوسرم، 
سرم  بیوشیمایي  پارامترهاي  و  قرمز  گلبول 

تحت بررسی قرار گرفت .

این دارو بصورت موقت و گذرا باعث کاهش
pHخون مي گردد و باعث افزایش بي کربنات و 

افزایش کل کربن دي اکسید مي شود.  
کاهش  باعث  پروپیونات  دي  ایمیدوکارب 
ترومبین  آنتی   ، آمیناز  آدنوزین دی  فعالیت 
دسموتاز  سوپراکسید  فعالیت  کاهش  و 
شده  سفید  گلبولهاي  شمارش  افزایش  و 
در  گذرا  تغییراتي  باعث  دارو  این  نتیجتاً  و 
در  اندکي  اختالل  و  اکسیداتیوسرم  شرایط 
در گوسفندان  درمان  در طول  انعقاد خون  
گذرا  شد  ذکر  که  همانگونه  که  گردد  می 
شد،  خواهد  برطرف  درمان  از  پس  و  بوده 
ونیز تأثیر این دارو در  Semen و اثر سوء 
آن در باروري و قدرت باروري مورد بررسي 
عدم  نشانگر  مطالعات  نتیجة  که  گرفته  قرار 
اهمیت این عوارض در ایمني )safety(دارو 

مي باشد.

فارماکوکینتیک داروي کاربیزول :
فارماکوکینتیک   روی  بر  زیادی  مطالعات 
این دارو در حیوانات مختلف  از جمله سگ 
انجام   Ratو موش   ، میمون  ،گوسفند،  ،گاو 
شده است که برخی مطالعات بر روی سگ و 

گاو را در این مورد ذکر می نمائیم .
در سگ :

در این مطالعه ایمیدوکارب با دز 5 میلی 
بصورت  بدن   وزن  گرم  کیلو  هر  بازای  گرم 
ملح دي پروپیونات با گاواژ روزانه 1بار بمدت 
کل  از  پس  ساعت  و24  شد  تجویز  30روز 
 Chesher etal( شد.  کشته  حیوان  درمان 

),1976
یافت  کبد  در  مانده  باقی  دز  بیشترین   
کلیه  در   آن  از  پس   )98±37mg/kg(.شد
عضله  در  آن  از  بعد  و   )7.3±2.1mg/kg(
وریدي  تزریق  که  موردي  )50mg/kg<(در 

4mg/kg ایمیدوکارب دي پروپیونات با دز
شده  گزارش  عمر  نیمه   ، شد  تجویز 
min 45±207   با دفع 80% دارو ظرف 8 

ساعت درمان بوده است.
)Abdullah and Baggot,1983(

در مطالعه ای که بر روی فارماکوکینتیک 
ایمیدوکارب در گاوها صورت گرفته است 
 (Chesher and Malone,1973) 

(Nimuno�Smith and Savage , 1973 
;chesher etal)
 ، شیری  غیر  گاو   4 و  شیري  گاو   2 به 
دز  با  عضالني  بصورت   %12 ایمیدوکارب 
بدن  ازاي هر کیلوگرم وزن  به  6 میلي گرم 
پالسمایي  غلظت  شد.ماکزیمم  تزریق  دوبار 
در مدت 30 دقیقه بود و اولین دفع ادراري 

آن بسیار سریع بود.  
نیمه عمر پالسمایی دارو پس از تزریق اول 
از تزریق دوم 60 روز  45 تا 55 روز و پس 
کاهش  دفع  زمان   ، زمان  با گذشت  که  بود 

پیدا می کند.
شیر  در  دارو  مانده  باقی  غلظت  بیشترین 
عمر  نیمه  و  درمان  از  پس  ساعت   24 طی 
این مطالعه حدود 15  در  از شیر  آن  حذف 

روز گزارش گردیده است.
تزریق  محل  در  مانده  باقی  داروی  بیشتر 

و متعاقب آن در کبد ، کلیه و عضله است.
پس  دارو  این  برروی  نیز  مطالعاتی  البته 
از تزریق زیر جلدی و وریدی آن با دز 0/5 
با  بدن  وزن  کیلوگرم  هر  بازای  گرم  میلی 
روز  روز،30   7  ، روز   3 از  بعد  گیري  نمونه 
انجام گرفت و غلظتهای بدست  و 60 روز،  
آمده پس از دز وریدی این دارو 7 روز پس 
از درمان در کبد4/62 تا 6/89 میلي گرم با 
ازاي هر کیلوگرم وزن بدن،در کلیه 6/01 تا 
24/9 میلي گرم با ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 
و در روز سي ام در کبد 0/68 تا 3/29 میلي 
کلیه  بدن،در  وزن  کیلوگرم  هر  ازاي  با  گرم 
3/26 تا 4/55 میلي گرم بازاي هر کیلوگرم 
 0/68 کبد  در  شصتم  روز  در  و  بدن  وزن 
وزن  کیلوگرم  هر  بازاي  گرم  میلي  تا3/29 
بدن و در کلیه 1/63 تا 3/13 میلي گرم بازاي 
هر کیلوگرم وزن بدن گزارش گردیده است . 
طی مطالعه ای فارماکوکینتیک ایمیدوکارب 
مقایسه  و  بررسی  مورد  نیز  بزها  و  در سگها 

قرار گرفته است .
بز   8 و   )mongrel( سگ   7 در   
 4mg/kgدز با  مطالعه   )crossbred(
تزریقی  محلول  وریدی  تزریق  بصورت 
ایمیدوکارب دی پروپیونات 12% انجام یافت 
که در سگ در سیاهرگ سفالیک و در بز در 
سیاهرگ گردني تزریق شد.غلظت پالسمایي 
اسپکتروفوتومتراندازه  توسط  ایمیدوکارب 
گیري شد. در تزریق این دارو در سگ تجمع 
مرکزی دارو بیشتر از بز و در بز حجم توزیع 
این دارو بیش از سگ گزارش شد نیمه عمر 
وکلیرانس دارو در این دو حیوان تفاوت قابل 

توجهی نشان نداد . 
در سگ:

4 7 ± 0 . 3 8 m l / m i n k g c l : t 1 / 2 : 
207±45min,  

در بز:
0.62±0.50ml/minkg.cl:t1/2,251 

±94min,cl:t1/2,
ساعت   8 دارو طی  از  درصد  و حدود 80 
از بدن دفع می گردد. ولی آنچه که با توجه 
به کلیه مطالب بررسی شده و طی سالها به 
ایمن  و  مصرف  از  پرهیز  زمان  رسید  نتیجه 
تغذیه  مصرف  جهت  دارو  مانده  باقی  بودن 
 28 گوشت  برای  و  روز   3 شیر  برای  انسان 
که  است  گشته  مشخص  تزریق  از  پس  روز 
داروسازی های معتبر دنیا از جمله شرینگ 
زمان  این  نیز  استرالیا  پارنل  و  آمریکا  پالو 
ترکیب  این  مصرف  از  پرهیز  زمان  برای  را 

دارویی )ایمیدوکارب 12% ( در نظرگرفته اند.

ارتباط بابزیوز با مشکالت کلیوی:
بابزیوز  تأثیر  روی  بر  که  ای  مطالعه  طی 
کوچک  دام  در  کلیوی  مشکالت  ایجاد  بر 
صورت گرفته است، نشانگر مشکالت کلیوی 
 Epithelial cells and چون  عالئمی  با 

renal tubular casts.proteinuria
الزاماً  اما  گردد،  می  مشاهده  بابزیوز  در 
ولی  گردد  نمی  کلیوی  نارسایی  به  منتج 
شرایط مساعد برای ایجاد نارسایی کلیوی در 

دامهای آلوده را ایجاد مي نماید.
و  آلودگی  احتمال  صورت  در  بنابراین 
در  و  پیشگیری  دارو جهت  تجویز   ، بیماری 
صورت بروز عالئم بیماری تجویز دارو جهت 

درمان  توصیه می گردد.
ایمیدوکارب نه تنها در درمان بابزیوز بلکه 
عفونت  چون  دیگری  بیماریهای  درمان  در 
ناشي از Hepatozoon Canis درسگ نیز 

استفاده می شود.
با  دارو  این  ترکیب  اثرات  ای  مقاله  طی 
و  مطالعه  مورد  بیماری  این  بر  تولترازوریل 

بررسی قرار گرفته است.
این مطالعه 12 سگ که دچار عفونت  در 
بالیني  عالئم  و  بودند  گرفته  قرار   H.canis

راداشتند انتخاب شدند.
تشخیص بیماری با آزمایشات سرولوژیکی 

و تشخیص انگل در خون صورت گرفته بود.
این سگها به دو گروه 6 تایی تقسیم شدند، 
با  به یک گروه ایمیدو کارب دی پروپیونات 

دز 6mg/kg بصورت زیرجلدی تجویز شد.
دي  ایمیدوکارب  ترکیب  دیگر  گروه  به  و 
با  همراه  زیرجلدی   6mg/kg پروپیونات 

تولترازوریل خوراکي با دز
بالیني  عالئم  شد.و  تجویز   10mg/kg
در  و  تزریق  از  قبل  خونی  انگل  سظح  و 
روزهای28،14و 56 روز پس از اولین تزریق

بهبودی  عالئم  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  
تنهایی  به  پروپیونات  دی  ایمیدوکارب  با 
83/3% و همراه تولترازوریل66/7% بود. زمان 
بهبودی کامل در مورد اول 21 روز در مورد 

دوم 26 روز بود.
قدرت  مطالعه  این  نتایج  طی  بنابراین 
ایمیدوکارب دی پروپیونات برای درمان این 

بیماری کافي است و افزودن تولترازوریل 
به  چندانی  کمک  درماني  سیستم  این  به 

تسریع بهبودی از این بیماری نمی کند.
سالها  با  دارو  عرفان  داروسازی  شرکت 
دارو  این  تولید  در  بودن  پیشرو  و  تجربه 
تولید  به  از گذشته  بهتر  با کیفیتی  کماکان 
می  کاربیزول  تجاری  نام  تحت  دارو  این 
گونه  هر  از  عرصه  این  در  همواره  و  پردازد 
پیشنهادو نقطه نظرکلینیسین هاي محترم و 

دامپزشکان گرامی استقبال می نماید.
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The house fly (Musca domesti-
ca( is an established pest of both 
farm and home. Excessive num-
bers of flies in poultry facilities 
are unacceptable for several rea-
sons: not only are house flies a 
nuisance to workers, but they also 
act as vectors for disease trans-
mission. When fly populations are 
not properly managed, they can 
become a public health nuisance 
around poultry operations and 
neighbouring rural non-farm com-
munities. This often leads to poor 
community relations and potential 
litigation.

By Richard J. Hack,  
RJH Consulting LLC, USA. 
Flies also negatively impact pro-

duction performance as a result of 
the stress they put animals under. 
In cases of heavy infestations birds 
can be overwhelmed and drasti-
cally reduce their consumption of 
food, with a resultant decrease in 
the production of meat and eggs.

Flies defecate and regurgitate 
which causes spotting on struc-
tures and equipment, on light 
fixtures (reducing illumination 
levels(, and on eggs )presenting 
potential for transmission of path-
ogens on freshly laid eggs(. This 
reduces the eggs’ attractiveness to 
customers and compromises mar-
ket value. 

Fly biological and behavioural 

patterns 
House flies lay eggs in organic 

material including manure and 
decomposing material which may 
be located under water leaks and 
in areas that are difficult to clean.

When house flies land on a sur-
face they vomit, defecate, or both. 
Vomiting allows the fly to dissolve 
and consume what may be on the 
surface. A light brown speck is a 
vomit spot and a dark speck is a 
defecate spot.

When house flies are not lay-
ing eggs, they are typically found 
around windows, doors and the 
ceiling areas of buildings. These 
resting places are generally near 
favourite daytime feeding and 
breeding areas and sheltered from 
the wind. At night, flies are nor-
mally inactive.

Different studies have reported 
different distances that flies can 
travel, ranging from 3.22km up to 
32.19km. The flights are mostly 
aimed at searching for food and 
oviposition sites. Flies travel rela-
tively longer in rural areas than ur-
ban areas due to widely scattered 
human settlements. At night, flies 
are normally inactive. 

Disease transmission and impact 
on productivity 

The house fly is an important 
mechanical vector of many hu-
man and poultry diseases )proto-

zoa, bacteria, viruses, rickettsia, 
fungi and worms( and can cause 
fly specking problems on eggs as 
well as the windows and walls of 
buildings. 

They also act as vectors for bac-
teria such as Shigella spp., Vibrio 
cholerae, Escherichia coli, Staph-
ylococcus aureus, Salmonella spp. 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., 
Aeromonas spp., Campylobacter 
spp., as well as protozoan parasites 
and eggs of several tapeworms. 
Flies are known to carry organ-
isms associated with food poison-
ing in humans, such as Salmonella 
spp., Campylobacter spp., E. coli 
and Listeria spp.

Integrated Pest Management 
Integrated Pest Management 

(IPM) of fly populations is the 
recommended protocol for imple-
menting a successful fly manage-
ment program. 

Monitoring 
Monitoring of the fly population 

is an indispensable part of poultry 
IPM. Several monitoring tools 
have been developed for adult and 
larval populations to enable farm 
managers to monitor for impend-
ing emergence of adult flies and 
provide a basis for timing and fre-
quency of spray applications )see 
Table 2). 

Adequate nutrition promotes the 
health of bee colonies. The quality 
and nutritional content of the food 
contributes to the health of the bee. 
The health of bee colonies is not 
measured by the fact that they are 
safe from disease. The health status 
of the colony is assessed by the pres-
ence of organs that feed the newborns 
regularly on a regular basis and even 
their ability to resist sources of stress 
such as periodic famines, infectious 
diseases, insecticides and parasites.

A title given to the practice of ac-
quiring materials taken from outside 
to meet the need for energy to sustain 
life. Just like any other living thing, 
bees need nutrients to survive. The 
natural food that bees collect and pro-
duce includes royal jelly, pollen and 
nectar. Bees are social insects and are 
often thought of as super organisms, 
so feeding can be studied and evalu-
ated at three levels, including colony 
feeding, adult bee feeding, and larval 
feeding.

Essential fatty acids, including 
omega�3s, are a group of fatty acids 
that the body is unable to make 
and must be supplied through food. 
Improper diets, by eliminating or 
limiting the consumption of certain 
types of fats, have caused our 
body to become deficient in them. 
Deficiency that deprives the body 
of their important role in various 
vital tasks, causes us to face various 

problems.
Essential fatty acids are the "good 
oils" that are the subject of much 
debate and study these days. Good 
fats are constantly competing with 
bad fats, so we should minimize the 
consumption of fats containing high 
trans fatty acids and cholesterol 
)animal fats( and use good enough 
fats. Eating good fats boosts your 
HDL or "good" cholesterol. One of 

the functions of HDL1, or "good 
cholesterol," is to block "bad cho-
lesterol," LDL, and direct it to the 
liver, where it is broken down and 
then excreted. In short, good fats 
partially correct the damage of bad 
fats. This is especially important 
nowadays when people try to keep 
their blood cholesterol low and 
prevent cardiovascular disease and 
obesity

In almost all countries where the 
feed industry has developed, feed 
unions have been formed by fac-
tories and industry stakeholders. 
These unions play a significant role 
in resolving the general problems of 
industry as well as interacting with 
governments.

The role of national feed industry 
unions in ensuring the health and 
quality of animal feed / healthy and 
quality food for public consumption; 
Supervision and development of in-
structions

At present in the world, it is ex-

pected that global unions of feed in-
dustry, along with their governments 
and legislatures, will participate in 
national macro-planning. Also, with 
the development of health and qual-
ity of animal feed and finally access 
to healthy food and quality of human 
consumption, be the main pillars of 
this policy. The purpose of programs 
in which government laws are devel-
oped by regulatory bodies in coop-
eration with the unions themselves 
and include audits of companies and 
natural and legal third parties.

Due to the unique properties of 
nanoparticles, nanotechnology has 
become an extensive field of re-
search, enabling new applications. 
Nanoparticles have found their way 
into many medical applications, in-
cluding diagnosis, vaccination, and 
drug and gene transfer. This review 
article focuses specifically on the an-
timicrobial effects of nanoparticles 
with an emphasis on the issue of an-
tibiotic-resistant bacteria in aquacul-
ture. The use of nanoparticle-based 

vaccines against many viral path-
ogens in aquatic medical research 
is evolving. Nanoparticles have re-
ceived much attention as a special 
and sensitive tool for the diagnosis 
of bacterial, fungal and viral diseases 
of aquatic animals. Our study also 
highlights the many uses of nano-
technology that are being researched 
in Aquatic Medicine.

Keywords: Nanoparticles, Fish 
Diseases, Antimicrobials, Fish Vac-
cines

The importance of nutrition for bee health

Excerpted from a book  
published by the FAO:

Nanoparticles and their 
 application in aquatic medicine

Essential fatty acids

Author: Dr. Hamidreza Moshfeghi � Director of Technology and Quality 
Department of the Union of Food Factories

Dr. Hamid Pourmoghim )DVM, PhD(

Fly control: reducing disease and pro-
ductivity losses

Dr. Yousef Naderi )Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Islamic Azad University, Astara 
Branch(
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The history of the development of 
microbial resistance dates back to 
the first half of the twentieth century. 
Although considerable knowledge 
has been gained about the biochem-
ical characteristics and genetic basis 
of microbial resistance, researchers 
have been disappointingly unsuccess-
ful in controlling the development of 
microbial resistance or stopping the 
transmission to other bacterial strains. 
This failure may be a reminder of the 
ubiquitous and sometimes ubiqui-
tous presence of microbial resistance 
genes in the environment.

The ability of bacteria to spread 
or share genetic resistance traits in 
veterinary hospitals is crucial to con-
ducting research.The development of 
microbial resistance occurs as a result 
of a change in the balance in favor of 
the bacteria and the effect on the drug. 
This has been emphasized by some 
researchers since 1967 on the phe-
nomenon of microbial resistance (23).

Conjugation and transduction are 
common mechanisms for the trans-
mission and spread of microbial 
resistance and provide good oppor-
tunities for gene transfer in clinical 
operations, especially in the gut.

DNA transfer through resistance 
plasmids or transposons is important 
because the short reproductive time 
of bacteria and the ability to exchange 
genetic material inevitably lead to the 
development of microbial resistance 
to antimicrobial compounds by many 
animal bacteria (26).

Bacterial strains that exhibit in the 
human gastrointestinal tract have 
been shown to retain microbial re-

sistance agents. Although intestinal 
fluorobacteria do not naturally cause 
disease, there is a risk that these bac-
teria may be a reservoir of microbial 
resistance agents and, therefore, in-
crease the chances of this resistance 
being transmitted to pathogenic bac-
teria and causing disease.

Resistant strains tend to disappear 
from the gut when the animal is ex-
cluded from treatment with antibiot-
ics. This suggests that in some cases 
having at least one resistance plasmid 
may lead to longer survival in the ab-
sence of antibiotics (139).

Recently, Stuart Levy suggested 
that we should interact with bacteria 
)Massachusetts Infectious Diseases 
Association, Boston, 2012) and that 
there is no other way but to coex-
ist with bacteria )resistant forms(. 
Living in harmony with bacteria re-
quires constant study and increasing 
knowledge in this regard. To be able 
to control the spread of resistant bac-
teria, antibiotics and vaccines should 
be used for human and animal health 
whenever and wherever necessary.

The impact of the spread of microbi-
al resistance to food-borne pathogens 
on humans is likely to be minimal, but 
recent studies of the gene pool have 
revealed high microbial resistance 
to symbiotic food-borne bacteria in 
foodstuffs, including many ready-to-
eat and restaurant foods.

An important factor in the devel-
opment of microbial resistance are 
transmissible plasmids that have 
genes that cause inactivating enzymes 
and act from one bacterial species to 
another.

In previous issues, we discussed the benefits of consuming mineral che-
late supplements based on advanced chelate technology in the livestock and 
poultry industry, and described advanced chelate technology as a new tech-
nology capable of producing effective feed supplements.

Advanced chelate technology as an internationally recognized science has 
introduced a new generation of chelates as mineral chelate supplements for 
livestock, poultry and aquatic animals, which based on academic and farm 
studies absorbs and yields higher than the best common compounds on the 
market. have. In previous issues, Benza Plex 7 supplement (for livestock 
supplement), Benza Chicken (chicken supplement) and Benza Horse (for 
horses(, unique products based on advanced chelate technology, were de-
scribed. Consumption of drugs and antibiotics, increase in weight gain, sig-
nificant improvement in quantitative and qualitative indicators, and increase 
in the vitality and health of the animal.

Benza Fish Mineral Cheese 
Supplement, a new generation of 

aquatic feed supplements

Microbial resistance in  
livestock and health challenges

Translator: Erfan Rostami )PhD 
Student in Animal Nutrition(

Effective selenium supply in-
creases the level of selenium in 
livestock and provides the de-
sired antioxidant protection. This 
ensures the performance of dairy 
cows and calves, especially dur-
ing times of stress. In challenging 
situations, providing the optimal 
amount of selenium helps main-
tain improved milk production and 
quality.

Cows that receive a specific form 
of organic selenium are better safe 
because they have lower uterine 
inflammation, somatic cell counts, 
and subclinical mastitis, and better 
fertility. When cows have higher 

selenium reserves, they can trans-
fer more to their calves through co-
lostrum. This in turn improves the 
calf's immune system and helps 
it cope with challenges and grow 
better.

Stress in milk production:
Cows are exposed to a variety of 

physiological, health, environmen-
tal, technological and nutritional 
stresses. These stresses cause sig-
nificant economic losses in milk 
production. Physiological stress 
includes fertility and childbirth, 
but heat stress is a common en-
vironmental challenge. Viral and 
bacterial challenges are rightly 
recognized as disturbing the bal-
ance of oxidation and rejuvenation 

of the body. Stress can affect phys-
iologically sensitive periods such 
as the transition period, calving 
time, or during the peak period of 
milk production can have a great-
er effect on cows, leading to an 
increase in subclinical mastitis in 
dairy cows or diarrhea and illness 
in calves.

 These stresses increase the pro-
duction of free radicals, resulting 
in oxidative stress. At the cellular 
level, high levels of free radicals 
)ROS and RNS( cause fat perox-
idation, protein oxidation, and 
DNA damage )dysfunction of cells 
and damaged tissues(. In addition, 
those reaction molecules that can 
activate several transcription fac-
tors and nuclear receptors involved 
in inflammatory pathogenesis and 
immune disorders will have a di-
rect negative effect on the health 
status of cattle. That is, in terms of 
yield, milk production, growth and 
reproductive efficiency of the herd 
decreases. Negative effects on fer-
tility have been observed in both 
bulls and females, and low quality 
of colostrum.

Pierre Cousant, )Addiseo, An-
thony, France( Roberto Montagne 
Neto, )Addiseo, Anthony, France( 
Pierre-Andre Gerrard )Addiseo, 
Anthony, France(

Michael Kidd )Poultry Science 
Research Center, University of Ar-
kansas, Fayetteville, USA(

Translator: Nima Baradaran )PhD 
student in poultry nutrition(

The present study was performed 
to evaluate the effect of a multiple 
combination of xylanase-rich car-
bohydrate and arabinofuranosidase 
on the overall digestibility of broil-
er chickens. Energy utilization and 
digestibility of dry matter, organic 
matter, protein, starch, fat and sol-
uble and insoluble fibers were eval-
uated by mass balance method. The 
experiment was performed on 120 
broilers (at 21 days of age). In order 

to evaluate the effect of arabinozy-
lan content and dietary nutrient con-
centrations with and without the use 
of Rovabio Advance enzyme, broil-
ers were tested in 8 treatments. Us-
ing different raw materials )wheat, 
rye, barley and wheat grains from 
distillation(, different levels of ara-
binosylan were obtained in exper-
imental treatments. The amount of 
energy in the experimental diets was 
adjusted by adding oil. Evaluations 
showed that the level of nutrients 
and the amount of arabinosylan in 
the diet had a significant effect on 
most indigestion indices. Apparent 
metabolizable energy (AME) was 
significantly increased by the addi-
tion of enzyme (265 kcal / kg). The 
addition of enzyme also caused a 
significant improvement in the di-
gestibility of all evaluated nutrients, 
so that the average digestibility of 
dry matter, organic matter, protein, 
starch, fat, insoluble and soluble fib-
er and energy use were 3, 3 and 3, re-
spectively. , 3.2, 3, 6.2, 2.9, 5.8 and 
3.8% increased. The interactions of 

enzyme and diet composition on dry 
matter digestibility, fat, protein and 
energy were also significant. Nutri-
ent digestibility and dietary AME 
were negatively correlated with the 
amount of arabinosylan in the diet 
(P <0.001). However, the addition 
of enzyme reduced these negative 
effects (P <0.001). The amount of 
AME in enzyme and non�enzyme 
diets was successfully estimated by 
the amount of digestible nutrients in 
enzyme and non�enzyme diets (R2 
= 0.87; RSD = 78 Kcal / kg). This 
study confirms that the presence of 
arabinosylan in wheat-based diets 
and wheat-based diets and other ce-
reals and cereal by-products reduces 
the digestibility of nutrients in broil-
ers. In addition, the addition of xy-
lanase and arabinofuranosidase rich 
enzymes to the diet reduces the neg-
ative effects of fiber and improves 
the digestibility of all nutrients in 
the diet of broilers.

Keywords: Broilers, Xylanase, 
Arabinofuranosidase, Digestion, 
Nutrients

The importance of using  
selenium In dairy cows

The next generation of multiple decomposing carbohydrates Xy-
lanase and arabinofuranosidase rich non-starch polysaccharides 

to increase the digestibility of broiler chickens

Author: Dr. Seyed Mostafa Azizian
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Jose J. Bruzual, Senior Poultry Vet-
erinarian; Colin Adams, Company 
Veterinarian Histomoniasis or Black-
head is a complex disease process. 
Although primarily affecting turkeys 
with lesions in the ceca and liver, 
blackhead can also have a significant 
impact on chickens )where lesions are 
often confined to the ceca only).

Blackhead is caused by the protozo-
an flagellate, Histomonas (H.) melea-
gridis, which has a broad host range, 
infecting gallinaceous birds including, 
pheasants, partridges, and bobwhite 

quails in addition to chicken and tur-
keys.

With the ban on many of the drugs 
used to fight the disease, and changes 
in animal husbandry like reusing lit-
ter and/or increased stocking density, 
blackhead has re-emerged in many 
areas including North America and 
Europe. The focus for control of black-
head is now on prevention and the use 
of new diagnostic methods to better 
understand how to manage and eradi-
cate the disease.
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In 2016, Chowkat et al. Wrote an 
article entitled )Food Industry En-
zymes: Past, Present, and Future) 
that was a review and review of the 
most authoritative articles in the 
field up to that year and published 
and reported in the World Journal of 
Poultry Science. This article, as its 
name suggests, deals with the scien-
tific and practical study of enzymes 
in the livestock and poultry feed 

industry in the past, present and fu-
ture. The need to review this article 
in recent years, especially the section 
(the future of the enzyme industry in 
the food industry( due to the rapid 
development of technology and the 
entry of science into the livestock 
industry in the world, led to review 
and translation of this section of the 
article for you and industry experts. 
In addition, in the final section, the 

link to access the main article is 
completely placed for you dear ones. 
I hope this article will be a window 
for further studies and help the coun-
try's livestock industry to enter the 
latest science and new technologies 
in large manufacturing industries to 
improve production efficiencies and 
ultimately increase the profitability 
of large and respected collections in 
this industry.

A look at the future of enzymes in the poultry feed industry

Composition and function of bee pollen

Effect of Selisseo on growth, antioxidant capacity and survival rate in  
Litopenaeus vannamei shrimp Under nitrite stress conditions

Important points:
1-Under normal conditions, in both 

experimental groups )diets contain-
ing high and low fish meal), Selisseo 

(0.3 mg / kg) significantly improved 
growth performance.

2�Celisseo significantly improved 
the antioxidant capacity of blood 
serum.

3�Under stress conditions of ni-
trite, Selisseo significantly improves 
survival rate.

4�Under stress nitrite conditions, 
shrimp receiving Selisseo /0 at a lev-
el of 0.3 mg / kg had a higher anti-
oxidant capacity )glutathione peroxi-
dase and superoxide dismutase( than 
the negative control group.

Target
The aim of this experiment was to 

investigate the effect of hydroxy-se-
lenomethionine )Selisseo( on growth 
performance, antioxidant capacity 
and survival rate in shrimp fed di-
ets containing low )15%( and high 
(30%) levels of fish meal, under nor-
mal conditions and It was performed 
under stress conditions.

Results
Under normal circumstances:
Selenium accumulation: Celisseo 

significantly increased the body and 

muscle selenium content in both 
experimental diets )diets containing 
low and high fish meal). The diet 
with the highest amount of Selisseo 
had the highest amount of selenium 
in the tissue. Selenium enrichment 
of shrimp may be intended for hu-
man consumption, and shrimp can 
provide a source of selenium to meet 
human needs.

Conclusion
Selisseo significantly improved 

growth performance in shrimp )more 
than 10%). Also, selenium accumu-

lation in the tissue was better when 
Selisseo. Was added to the diet.

Under both optimal and stress con-
ditions, the antioxidant capacity of 
Selisseo-fed shrimp was improved 
compared to Selisseo -fed shrimp-
free diets.

Selisseo significantly improved 
survival rates under nitrite stress 
conditions. Using Siliceo at the lev-
el of 0.3 mg / kg, more than 60% of 
stressed shrimp survived, in contrast, 
the survival rate in the negative con-
trol group was less than 40%.

Poultry and  livestock bimonthly magazine
DONYAYAE KESHT VA SANAT (poultry & livestock bimonthly) is a leading bimonthly on poultry & livestock
Production, Feeding, Marketing with The high circulation of 15000 is distributed throughout Iran as a source of information, Free of Charge

Authors: Mohammad Reza Ganjaei

Translator: Peyman Yarahmadi (PhD in Aquatic Health and Diseases)

Dr. Farhad Vafaei )PhD in Animal and Poultry Physiology, University of Tehran / Technical Director of Livestock and Poultry Industry, Bin Da Faravar 
Development Company(

)Master student in Beekeeping - Uni-
versity of Tabriz � Faculty of Agricul-
ture and Natural Resources Ahar(

Dr. Zabihollah Nemati )Associate 
Professor, Faculty of Agricultural 
Sciences and Natural Resources(

The food industry today has shifted 
to natural foods after focusing on pro-
cessed products as consumer demand 
for healthy nutrients has increased. Bee 
pollen as a superior natural food is am-
biguous due to the presence of medical 

and essential nutrients and physico-
chemical and nutritional ratios of bee 
pollen and due to geographical and 
plant origins are more different.

Key Findings: Based on studies, more 
than 100 studies have shown that pollen 
contains an average of 54% carbohy-
drates, 21% protein, 5% lipids, 8% fib-
er, 3% ash, 13.4 g / 100 g glucose, 15.3 
g / 100 g fructose, 4.2 g /% g sucrose.

Pollen can be used as a natural food 
ingredient in processed foods. This ar-
ticle will examine the pollen of single 
bees from different geographical areas 
related to safety issues related to the 
quality of world pollen and the estab-
lishment of safety standards in the com-
ing years.

Histomoniasis )Blackhead(
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