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مناسبــــت ها

گــــزارشهای
ویـــــــــژه
گزارش اجرای پروژه توسعه وساماندهي گاوهاي دومنظوره

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سال سوم شماره هشتم

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور افزایش بهره
وری و بهبود راندمان پرورش گاوهاي شيري در استان وتوازن توليد
شير با توليد گوشت با كيفيت از يك سو وصرفه جويي در ميزان علوفه
ومواد متراكم مصرفي دام از سوي ديگردرگاوداري هاي عمدتاً روستايي
وآميخته پروژه توسعه وساماندهي گاوهاي دومنظوره با تخصيص
اعتبارات ملي و استانی در سطح استانبه مرحله اجرا درآمد .
با بهره گیری از قابلیت های گاوهاي سمينتال و بااستفاده ازاسپرم
گاوهاي ممتاز اين نژاد در واحدهاي گاوداري روستايي ،شاهدتولد نسل
اول آميخته اين نژاد با توليدشير و گوشت بسيار مناسب با استفاده
از جيره هاي غذايي كم هزينه خواهيم بود .با اين حركت ضمن
حفظ استمرار توليد شيرخام در حد متوازن شاهد كاهش هزينه ها
وبرخورداري دامدار روستايي از سودی معقول خواهيم بود.
از ویژگی های مهم این پروژه درکنار تولید شیر ،ارتقاءكمي وكيفي
گوشت وسرعت رشد وبهبود ضريب تبديل درنتاج آميخته خواهد بود
که نهايتاً ايجاد حداكثر بهره وري وافزايش راندمان براساس نهاده هاي
توليدي موجود درمناطق روستايي كشوررا به دنبال خواهد داشت.

برگزاری همایش دو روزه کمیته فنی وانجمن علمی شتر
کشور در مشهد
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همایش کمیته فنی وانجمن علمی شتر کشور در روزهای  31فروردین
واول اردیبهشت ماه  1395با حضور رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور
وجمعی از معاونین بهبود تولیدات دامی  ،نمایندگان منابع طبیعی ،
بانک کشاورزی وتشکل های تخصصی واعضای کمیته فنی کشور برگزار
گردید.
تبادل نظر در خصوص مشکالت شترداری وتدوین سند توسعه شتر
کشور ،بازنگری قوانین صدور پروانه وصدور مجوزهای تأسیس  ،نقل
وانتقاالت و واردات وصادرات شتر از مهمترین موارد مطرح شده در این
همایش بود.
با توجه به شرایط بیابانی ونیمه بیابانی بخش قابل توجهی از اقلیم
کشورمان  ،با تدوین سند توسعه شتر داری ،در آینده نزدیک شاهد
توسعه واحد های فنی پرورش شتر وتولید فراورده های بیولوژیک
وداروئی ارزشمند آن با ایجاد زمینه های اشتغال ودرآمد زائی فوق العاده
خواهیم بود.
الزم به ذکر است که استان خراسان رضوی به دالیل زیر پرچم دار
توسعه شتر داری کشور محسوب می شود :

 -1تأسیس انجمن علمی شتر کشور با همکاری موسسه واکسن وسرم
سازی رازی
 -2اخذ مجوز وراه اندازی آزمایشگاه مرجع بیماری های شتر کشور
در مشهد
 -3واگذاری دبیری کمیته فنی شتر کشور به این استان
 -4توسعه وگسترش واحدهای پرورش شتر از  5شهرستان به 14
شهرستان در سطح استان

برگزاری کارگاه آموزشی

یک دوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی
خراسان رضوی با عنوان اصول جیره نویسی پیشرفته با حضور جناب
آقای دکتر ابراهیمی استادیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ  95/2/30با حضور مدیران فنی
کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات
اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار
گردید .در این سمینار که از ساعت  10/30الی  14عصر به طول انجامید
آخرین دستاوردها در بحث اهمیت پروتئین و نقش غالت در متعادل
کردن فرمول های تولیدی کنسانتره در کارخانجات خوراک دام و باالنس
مناسب اسیدهای آمینه مطالبی بیان گردید.
همچنین آقایان مهندس ساالرپیشه ،خونساری ،کلدانی و سرکار خانم
مهندس زرتاش پیش از شروع کالس ضمن خیر مقدم مطالب و موارد
صنفی را بیان نمودند.

جلسه هم اندیشی اعضاء اتحادیه کارخانجات خوراک
دام ،طیور و آبزیان خراسان رضـوی

جلسه هم اندیشی اعضاء اتحادیه کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان
خراسان رضوی روز پنجشنبه مورخه  14/05/95در محل دفتر اتحادیه
برگزار شد در این جلسه موضوع آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی
دامپزشکی و ارتقاء کیفیت تولید در راستای افزایش صادرات مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در ادامه جلسه اعضاء حاضر در جلسه
ضمن تأکید بر اعمال نظارت بهداشتی و رعایت مسائل بهداشتی در
کارخانجات خوراک دام و طیور  ،نسبت به پرداخت حقوق و مزایا به
مسئولین بهداشتی دامپزشکی براساس قرارداد تحمیلی شرکت سالمت
سبز اعتراض خود را اعالم نمودند.

تبــریک ها

مديرعامل محترم گـــروه
توليدي صالح كاشمر و تعاوني
توليدي زرين تخم جناب حاج
آقاي صالحي و جناب آقاي
مهندس سعيد صالحي
كسب عنوان تعاوني برتر سال1395
استان خراسان رضوي را صميمانه
خدمتشماعزيزانتبريكوتهنيت
عرض نموده و موفقيت و پايندگي
شما را از ايزد منان خواستاريم.

تسلیت ها

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را
خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این  ،بارزترین تفسیر فلسفـه
آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.
درگذشت استاد بزگوارجناب آقاي دكتر باسامي را به خانواده
محترم وجامعه دامپزشكان تسلیت عرض نموده برایشان از
درگاه خداوند متعال مغفرت  ،برای بازماندگان صبر جمیل و اجر
جزیل خواهانیم.

جناب آقاي مهندس فريدون كافي
انتصاب جنابعالي به سمت قائم مقام مدير عامل اتحاديه شرکت هاي
تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام  ،طیور و آبزیان خراسان
رضوي را به جنابعالي تبريك و تهنيت عرض نموده و اميدواريم با پشتكار
و همتي بلند مثل هميشه در اين عرصه موفق و پيروز باشيد.
با اداي احترام به پیشگاه شهداي اسالم و همه تالشگران عرصه جهاد
علم و صنعت ،روز جهانی استاندارد را به تمامي اندیشمندان ،متخصصان
و تالشگران عرصه کیفیت و استاندارد تبریک عرض مي نماييم.
فرارسیدن  14مهر روز ملی دامپزشکی را به تمامی دامپزشكان و
تالشگران در این عرصه تبریک مي گوييم امید است خدمتگزاران در
این عرصه با لطف و عنایات خاصه خداوند م ّنان در جهت حفظ ارزشها
وخدمت رسانی به مردم بیش از پیش موفق و پاینده باشند.
كارخانه خوراك دام و طيور
دانه داران توس
اخذ لوح تقدير رعايت حقوق
مصرف كنندگان از سوي سازمان
صنعت ،معدن و تجارت به جنابعالي
و پرسنل زحمتكش آن مجموعه
تبريك گفته و موفقيت هاي روز
افزون را برايتان آرزومنديم.
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پيامدها براي گاوهاي شيري آفالتوكسينها ،توليد شده توسط قارچ آسپرژيلوس ،معموال در دزهاي پايين در علوفه
ها از قبيل سيالژ ذرت و يونجه يافت ميشود .نشان داده شده است كه آفالتوكسينها به داخل شير وارد شده و پس
از مصرف ،انس��ان را در معرض خطر قرار ميدهند كه يك دليل كليدي براي حداكثر رس��اندن سطح نظارتي در شير در
بسياري از حوزه هاي قضايي در برخواهد داشت.
آفالتوكس��ينها با اخالل در عملكرد ش��كمبه ،اختالل در س�لامت پستان ،افزايش تعداد سلولهاي س��وماتيك ،كاهش مقاومت به
استرسهاي محيطي و افزايش ابتال به بيماريها در ارتباط هستند .حتي دزهاي پايين ميتواند پيامدهاي سالمتي جدي در طوالني مدت
داشته باشد.
توصيه حداكثري آس��تانه با توجه به خواص اس��تروژني زيرالنون كه ميتواند باروري را مختل و اثرات مخربي بر چرخه توليد مثلي و
هورمون استروژن در تليسه ها و گوساله ها داشته باشد .زيرالنون در شكمبه به دو فرم آلفا و بتا زيرالنون تغيير مييابد .فرم آلفا نسبت
به خود زيرالنون خاصيت استروژنيك بيشتري دارد و از اين رو به طور بالقوه بيشتر مختل كننده توليد مثل ميباشد .داكسي نيوالنول
()DONشايعترين مايكوتوكسين در علوفه ها ميباشد كه گاهي اوقات در غلظت بااليي در سراسر جهان روي ميدهد .حضور اين سم
با اختالل در عملكرد شكمبه ،اسهال ،اختالالت متابوليكي ،ورم پستان ،متريت و لنگش همراه است.
تهديد نامرئي
مايكوتوكسينها خيلي كوچكتر از آن هستند كه با چشم غير مسلح قابل مشاهده باشند ،بنابراين آلودگي مايكوتوكسيني به درستي با
چشم ديده نميشود .فقدان قارچ قابل مشاهده در سيالژ لزوما به اين معني نيست كه سيالژ عاري از مايكوتوكسينها است .اين صحبت
نيز صادق اس��ت كه س��يالژ به شدت آلوده و بطور مش��خص كپك زده لزوما حاوي سطوح شديد مايكوتوكسينها نيست .اولين گام در
حفاظت از گله ،شناس��ايي درست چالش مايكوتوكس��يني خاص در مزرعه از طريق آزمايشهاي منظم اقالم خوراكي و خوراك قبل از
تغذيه مي باشد.
توزيع نابرابر
مايكوتوكسينها و قارچهايي كه آنها را توليد ميكنند در داخل سيالژ يكنواخت پخش نشده اند .از آن جايي كه علوفه هم در سيلوها
نگهداري ميشود (بونكر و غيره) ،و يا در شكلهاي مختلفي مانند پرس علوفه فشرده ميشود ،بيشتر آنها اساسا ثابت هستند و آلودگيها
به يك اندازه پخش نميش��وند اما در جاهاي مخصوصي تجمع مييابند به طور مثال در كنار ديوارها كه در آن جا رطوبت براي رش��د
قارچها مناسب است .تيپ  Bتريكوتسنها شامل داكسي نيوالنول- 15 ،استيل داكسي نيوالنون و دان- -3گلوكزيداست كه در اين بين،
دان- -3گلوكزيد يك مايكوتوكسين كه ماسك ناميده ميشود و به راحتي با روشهاي مرسوم قابل شناسايي نيست و اغلب در شكمبه
آزاد شده و قادر به آسيب رساندن به حيوانات است .تغييرپذيري بين حداقل و حداكثر سطوح مايكوتوكسينها در سيالژ ميتواند قابل
توجه باشد .نكاتي براي نمونه برداري مناسب تشخيص مايكوتوكسينها متكي بر نمونه برداري مناسب براي اطمينان از اعتبار در دقت
نتايج است كه منعكس كننده چالش مايكوتوكسيني واقعي در مزرعه ميباشد .در اينجا چند راه براي اطمينان از نمونه برداري مطمئن
آورده شده است.
* يك روش نمونه برداري مناسب به عنوان مثال اتحاديه اروپا دستورالعمل مقررات () ECشماره .2006/401
* استفاده از مجموع نمونه ها كه بيانگر بسياري از نقاط است به جاي نمونه گيري از يك نقطه واحد.
نمونه گيري دقيق اوليه قبل از فرستادن نمونه ها به آزمايشگاه بايد به درستي خشك و در خالء بسته بندي شده و تا زمان حمل به آزمايشگاه در
يخچال قرار گيرند .نمونه ها به درستي برچسب گذاري شوند .ضميمه كردن برچسب نشان دهنده تاريخ نمونه برداري ،خاستگاه نمونه (كشور،
منطقه ،نام مزرعه) ،سال توليد ،اندازه كل نمونه ها ،توضيح مختصري از فرآيند نمونه گيري و محل نمونه برداري (انبار ،كارخانه خوراك)

ميباشد.
فقدان قارچ
قابل مشاهده در
س��يالژ لزوما به اين
معني نيس��ت كه سيالژ
عاري از مايكوتوكسينها است.
اي��ن صحبت نيز صادق اس��ت كه
س��يالژ به شدت آلوده و بطور مشخص
كپ��ك زده لزوم��ا حاوي س��طوح ش��ديد
مايكوتوكس��ينها نيس��ت .از تجزي��ه و تحليل تا
عمل گزارش تجزيه و تحليل مايكوتوكسين بر اساس
نمونه هاي ارائه ش��ده براي چالش مايكوتوكسيني خاص
موجود در مزرعه راهنمايي ارايه ميدهد .يك مشاور متخصص
با اس��تفاده از اين نتاي��ج دامداران را در انتخ��اب غير فعال كننده
مايكوتوكسيني مناسب كمك خواهد كرد ،ازآن جايي كه اجزاي مختلف
افزودنيهاي خوراك دام داراي نحوه اثر مش��خصي هستند كه مايكوتوكسين
خاصي را هدف قرار ميدهند و در نتيجه براي رس��يدگي به شناس��ايي تهديد در
مزرعه ميتواند مناس��ب باشد .هم چنين براي تعيين نرخ قرار گرفتن در جيره كمك
خواهد كرد.
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باقيمانـــــده آنتــي بيوتيــك ها؛
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امروزه آنتي بيوتيكها براي بهبود عملكرد و سالمت حيوانات اهلي
بويژه جوجه هاي گوش��تي استفاده مي شود .آنتي بيوتيكها مورد
اس��تفاده ممكن است به دليل نازك كردن اليه مخاط موكوسي ،
تغيير در جذب روده  ،ايجاد شرايطي كه باكتري هاي مفيد روده
بهتر بتوانن��د فعاليت كنند و نابودي باكتري مضر س��بب درمان
بيماري هاي موجود مي ش��وند .اس��تفاده از آنتي بيوتيك ها در
پرورش حيوانات سبب باقي ماندن بقاياي دارويي در شير  ،گوشت
و تخم مرغ مي شود .و اگر از آنتي بيوتيكها در پيشگيري و درمان
بيماري هاي حيوانات اس��تفاده مي شود بايد دوره منع مصرف تا
زمان كشتار رعايت شود تا باقيمانده دارو به حد ناچيز برسد.
باقيمان��ده هاي دارويي در فرآورده ه��اي دام و طيور از دو طريق
انسان را تهديد مي كند:
زماني كه به مقدار زياد اس��تفاده شوند براي انسان سمي هستند.
زمان��ي كه در دز هاي پايين اس��تفاده ش��وند س��بب تغيير فلور
ميكروبي روده و توسعه گونه هي مقاوم به انتي بيوتيك كه سبب
شكست درمان آنتي بيوتيك ها در درمان بيماري ها مي شود.
آنتي بيوتيك ها و اهداف استفاده:
 -1آنتي بيوتيك ها به منظور درمان

عليرغم اس��تفاده از انتي بيوتيك ه��ا در همه موراد از جمله تب،
التهاب ،زخم و بيمارها اثرات باقيمانده وسيعي در گوشت حيوانات
و بافتهاي مورد استفاده به جا مي گذارند .استفاده از انتي بيوتيكها
فقط در شرايط ويژه قابل توجيه است زيرا نقش آن مقابله سريع با
عوامل ميكروبي كه به سرعت در حال تقسيم سلولي اند ،مي باشد.
 -2آنتي بيوتيك ها به منظور پيشگيري
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حيوان��ات و پرن��دگان ك��ه دز درماني آنت��ي بيوتيك ه��ا را به
منظور جلوگي��ري از عفونت ها و ممانع��ت از فعاليت باكتري ها
را درياف��ت می کنن��د .از آنتي بيوتيك ها بطور مس��تقيم يا غير
مس��تقيم در طول فرآوري و انبارش شير و فراوردهاي آن بخاطر
خصوصيت ضد ميكروبي آنها اس��تفاده ميشود .آلودگي مستقيم
ش��ير در ط��ول دوره ف��رآوري  ،تماس ب��ا آب و ه��وا ،نگهداري
و حم��ل و نقل اتفاق می افت��د .عالوه بر خوراك مورد اس��تفاده
براي حيوانات به عنوان منابع غير مس��تقيم آلودگي ش��ير ،ورود

باقيمان��ده هاي داروي��ي نیز به بدن مصرف كنن��ده وارد خواهد
شد.برخي از عوامل چون عدم آگاهي كافي توليدكنندگان و عدم
اس��تفاده از داروهاي امن به منظور درم��ان ،توليد و بهروره وري
بيشتر از حيوانات س��بب بروز مشكالت براي مصرف كننده شده
است .س��ازمان غذا و داروي آمريكا( )FDAاستفاده از داروهايي
چون كلرام فني��كل  ،فورازوليدون  ،نيتروفورازون  ،س��ولفاناميد،
و فلوروكينول��ون ها را در حيوانات ش��يرده ممنوع كرده اس��ت.
تكنيك ه�اي مورد اس�تفاده براي شناس�ايي و تحليل
باقيمانده هاي دارويي :
 -1تست اليزا
 -2كروماتوگرافي مايع با فشار زياد HPLC
 -3كروماتوگرافي گازي و كاغذي
اثرات پاتوبيولوژيك (آس�يب شناس�ي ) باقيمانده هاي
دارويي در غذا
 -1انتقال باكتريهاي مقاوم به انتي بيوتيك ها به انسان
 -2نقص در ايمني بدن
 -3خود ايمني
 -4س��رطان زا ب��ودن ( س��ولفامتازين ،اكس��ي تتراس��ايكلين و
فورازوليدون)
 -5ايجاد موتاسيون يا جهش سلولي
 -6نارسايي كليوي(جنتامايسين بويژه در افراد ديابتي سبب ايجاد
زخم در ديواره گلومرول هاي كليه مي شوند).
 -7مسموميت كبدي
 -8ناهنجاري در باروري
 -9كاهش در توليد سلولهاي استخواني و كاهش لوكوسيت ها كه
نقش آنها در ايمني بدن است (كلرامفنيكل)
 -10واكنشهاي آلرژيك (پني سيلين)
پيش�گيري از ب�ه جا مان�دن باقيمانده ه�اي دارويي در
فرآورده هاي حيواني
 -1اولين گام آگاهي دادن به توليد كنندگان و مصرف كنندگان از
طريق بخش دولتي و آموزش هاي دامپزشكي است.
 -2روش��هاي غربالگري س��ريع براي تجزيه و تحليل بقاياي آنتي

بيوتيكي و درجه بندي فوري ممنوعيت و محدوديت براي مصرف
دارو در واحد هاي توليدي
 -3فرآوري شير و غيرفعال كردن آنتي بيوتيك ها در فرآيندهاي
انجماد و پاستوريزاسيون
 -4استفاده از زغال فعال ،اشعه ماورا ء بنفش براي غير فعال كردن
آنتي بيوتيك ها
 -5ممنوعيت استفاده غير منطقي آنتي بيوتيك ها در دامپزشكي

و اجتناب از مصرف آنها
 -6گس��ترش روش آزمون هاي ساده و اقتصادي براي شناسايي
بقاياي دارويي در فرآورده هاي دام و طيور
 -7ترويج شيو ه هاي بيولوژيك درمان و استفاده از افزودني هاي
مجاز و مغذي در تغذي��ه حيوانات به منظور بهبود عملكرد توليد
 -8نظارت گسترده ملي و افزايش نظارت دوره اي در مورد مصرف
شير و گوشت

9

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سال سوم شماره هشتم

10

11

جایگزین های آنتی بیوتیـــک
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امروزه پرورش طیور نقش اساسی و بنیادی در تأمین نیازهای پروتئینی
مورد نیاز انس��ان دارد .صنعت تولید جوجه گوشتی در  30سال گذشته
از رش��د قابل توجهی برخوردار بوده اس��ت .بر پایی این صنعت به طور
نس��بی ساده بوده و سیس��تم های پرورش نیز در بس��یاری از کشورها
تقریباً مشابه است .با توجه به رشد روز افزون صنعت طیور ،به ویژه طیور
گوش��تی ،صاحبان این صنعت م��ادر و عظیم جهان در فکر راهکارهایی
هس��تند که بتوانند پروتئین از جمله گوشت سفید را در کمترین زمان
ممک��ن ،با هزین��ه های پایین و با حداکثر رش��د ممکن در جوجه های
گوش��تی تولی��د کنند .بهب��ود و افزایش عملکرد تولی��دی جوجه های
گوش��تی یکی از مهمترین اهداف صنعت پرورش طیور در کل دنیا می
باش��د .امروزه تکنیک های مختلف پرورش��ی و مواد دارویی و مکملهای
رش��د طبیعی ،جهت رسیدن به این هدف ارائه گردیده است.پروبیوتیک
ه��ا ،پری بیوتیک ها و اس��یدهای آل��ی  ،از جمله ترکیبات��ی اند که به
تازگی وارد این صنعت ش��ده که نه تنها باعث بهبود و افزایش رشد می
گردند بلکه فاکتورهای تولیدی را نیز افزایش می دهند .در ضمن در این
شرایط الشه طیور فاقد باقیمانده های دارویی می باشد.در پرورش مدرن
جوجه های گوش��تی ،یکی از اهداف عمده افزایش سطح ایمنی و بهبود
ضریب تبدیل غذایی می باشد واز آن جایی که این محرکهای رشد ،مثل
پروبیوتیکها ،پری بیوتیک ها ،اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک های محرک
رشد ،می توانند نقش عمده ای در افزیش ضریب تبدیل غذایی گله های
طیور داشته باشد ،استفاده از آن ها می تواند گام بلندی در جهت بهبود
شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی باشد.

ب�ه کارگیری اس�یدهای آل�ی در خ�وراک دارای اثرات
مختلفی است که شامل:

 -1تاثیر مثبت بر دستگاه گوارش ،افزایش رشد و بهبود سالمتی و نوعی
جایگزین برای آنتی بیوتیک ها
 -2کاهش  pHمعده که متعاقب آن ،فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و
زمان ماندگاری خوراک در معده افزایش می یابد.
 -3اس��تفاده از اس��ید آلی ،قابلیت هضم را از طریق افزایش ترش��حات
هضمی ،شکستن کمپلکس ها و افزایش سطح جذب افزایش می دهد.
 -4اثرات ضدمیکروبی در روده ،که باعث کنترل جمعیت میکروبی ،و در
نهای��ت بهبود هضم ،جذب وابقاء م��واد مغذی و جلوگیری از اختالل در
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دستگاه گوارش می شود.
پروبیوتیک هاعبارتند از مکم��ل های میکروبی زنده که از طریق بهبود
تعادل میکروبی روده بر میزبان ،اثرات مفید اعمال می کند .باکتری های
اسیدالکتیکی مانند الکتوباسیل های استرپتوکوک و بیفیدوباکتری ها،
متداول ترین میکروارگانیسم ها در تهیه پروبیوتیک ها می باشد .مکمل
ه��ای غذای��ی پروبیوتیک ها ،از طریق بهب��ود در ضریب تبدیل غذایی،
افزای��ش وزن بدن ،تغییر فلور میکروب��ی روده و مهار عوامل بیماری زا،
برای حیوانات میزبان مفید می باشند .واژه پروبیوتیک از دو کلمه یونانی
“پرو”و “بیوتیک” به معنی “برای حیات” منش��أ گرفته است و در تضاد
ب��ا واژه ی آنتی بیوتیک به معنای ضدحیات می باش��د .س��ازمان غذا و
داروی ایاالت متحده از تولید کنندگان پروبیوتیک خواسته که از واژه ی
میکروب مستقیما خوراکی به جای پروبیوتیک استفاده کنند.
پری بیوتیک ه��ا به عنوان ترکیبات غذای��ی غیرقابل هضم تعریف می
ش��وند که از طریق تحریک رش��د یا فعالیت گونه های باکتریایی مفید
موجود در روده برای میزبان موثر بوده و به همین دلیل برای س�لامتی
میزبان نیز مفید می باش��د .پری بیوتیک ها دارای برخی اثرات انتخابی
بر فلور میکروبی روده معرفی می ش��وند .تخمیر میکروبی کربوهیدرات
های غیرقابل هضم در روده کوچک و س��کوم ،سوبسترای الزم را جهت
کلونیزاسیون سویه های مفید میکروبی در مجرای معده-روده ای فراهم
می کند.

اثر اسیدهای آلی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی

اضافه کردن اس��یدهای آلی مختلف از جمله اس��ید فرمیک ،فوماریک،
پروپیونیک و س��وربیک به جیره غذایی جوجه های گوش��تی اثر مثبتی
در از بی��ن بردن تمام باکتری های روده اعم از بیماری زا و غیر بیماری
زا داش��ت .این اس��یدها بر روی رش��د و بازده خوراک ،از طریق حذف
ارگانیسم هایی که با پرنده برای دسترسی به موادمغذی در رقابت بودند،
تأثیر گذار بود.
اثر اسیدهای آلی بر سیستم ایمنی
چاوداری و همکاران  ،نش��ان دادند تراکم س��لول های ایمنی ،که بیانگر
س�لامت جوجه با وضعیت ایمنی باالتر و حفاظت بیشتر در برابر عوامل
بیماری زا و عفونت ها است ،در لوله ی گوارشی جوجه های گوشتی که
جیره با مکمل اسید سیتریک دریافت کرده بودند ،باالتر است.

س��طوح باالتر گلوبولین س��رم در جوجه هایی که جیره اسیدی دریافت
کردند مشاهده شد که پاسخ ایمنی بهتری نیز داشتند ،که برای مقاومت
به بیماری مهم اس��ت استفاده از اسیدس��یتریک می تواند برای افزایش
رشد جوجه های گوشتی و همچنین افزایش کلی ایمنی پرنده و تا حدی
بهبود ایمنی اختصاصی پرندگان واکسن نشده ،مؤثر باشد.
برخی از نتایج تحقیق :
 -1ط��وح مورد اس��تفاده از جایگزین های آنتی بیوتیک در مقایس��ه با
تیمار شاهد توانست اثر معنی داری بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
بگذارد.
 -2با توجه به افزایش نس��بی وزن اندام های لنفوئیدی در این تحقیق،
به نظر می رس��د جیره های اس��یدی می توانند عملکرد سیستم ایمنی

پرنده را بهبود بخشند.
 -3با توجه به بهبود قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های تغذیه شده
با جایگزین های آنتی بیوتیک تصور می ش��ود افزودن اسیدآلی به جیره
با کاهش اسیدیته کانال گوارش ،موجب شکستن کمپلکس های دو گانه
و چندگانه مواد غیرمغذی (مانند اسید فایتیک) و دسترسی بیشتر مواد
مغ��ذی در جدار روده و متعاق��ب آن افزایش نرخ جذب و هضم گردیده
است.
 -4متابولیت های خونی س��رم و مینرال های معدنی تحت تاثیر معنی
دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت اما پروبیوتیک باعث بهبود عددی در
میزان فسفر ،آهن و آلبومین سرم خون شد.
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این مقاله در مورد روند آماده س��ازی ترکیبات مورد استفاده درخوراک
دام ب��ه بحث می پردازد.این مراحل در کارخانجات خوراک دام ش��امل
تهیه کنسانتره های پروتئینی و سایر ترکیبات و افزودن آنها به مخلوط
های حاوی غالت می باش��د.در طی این فرآیندها مقادیر زیادی از مواد
خام به محصوالتی تبدیل می ش��وند که می توانند نیاز های تغذیه ایی
دام را ب��رآورده نمایند.تا کنون بیش از  200نوع ماده غذایی شناس��ایی
ش��ده اس��ت که می توان از آنها برای تهیه خوراک های دامی اس��تفاده
نمود .غالت  ,فرآورده های فرعی (همانند پودر گوش��ت ,پودر استخوان
و پس ماندهای محصوالت کش��اورزی ),ترکیبات دارویی  ,ویتامین ها و
مواد معدنی از جمله این مواد هس��تند.برخی از این موادقبل از استفاده
در خ��وراک تحت تاثیر دامنه وس��یعی از فرآیندها ق��رار می گیرند که
اس��تخراج روغن از دانه های روغنی با اس��تفاده از حالل ها و یا دستگاه
ه��ای میکانیکی ویا تولید پودر ماهی وگوش��ت از طریق حرارت دادن و
پخت��ن ضایعات آنها و فرآوری گوش��ت از آن جمله می باش��د .در این
مقاله مراحل تولید خ��وراک برای حیوانات خانگی مورد بحث قرار نمی
گیرد زیرا تمامی فعالیت ها و اقدامات انجام شده بطور اساسی و کامل
در راهکارهای مربوط به فرآوری گوش��ت بیان شده اند .در کارخانجات
خوراک دام مراحل زیر از اهمیت خاصی برخوردار هستند که می توان
آنها را بصورت ذیل توضیح داد :
دریافت مواد اولیه :در طی این مرحله مواد اولیه همانند غالت  ,مواد
پروتئین��ی  ,ویتامین ها  ,مواد معدن��ی  ,چربی ها و روغن ها ,ترکیبات
دارویی و سایر افزودنی ها به کارخانه وارد می شوند.
نمونه گیری :مواد اولیه از لحاظ ترکیبات و کیفیت متفاوت هستند -با
اس��تفاده از روش های نمونه برداری مت��داول می توان این تفاوت ها را
تشخیص داد.نمونه برداری از محصوالت تولید شده نیز از اهمیت زیادی
برخوردار اس��ت زیرا ایجادتغییرات جزیی و اندک درترکیبات موجود در
خوراک بر سالمتی دام تاثیر می گذارد.
خشک کردن و ذخیره نمودن غالت :رطوبت موجود در غالت بطور
مستقیم بر روند فعالیت های بیولوژیکی و آفات تاثیر می گذارد و بایستی

مقدار آن را تا حد امکان کاهش داد.
وزن کش�ی مواد :تعیین وزن مواد اولیه با توجه به نوع جیره و فرمول
غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
ف�رآوری :در ط��ی این مرحله م��واد اولیه تحت تاثی��ر فرآیندهایی از
قبیل آس��یاب کردن  ,مخلوط نمودن  ,افزودن مایعات ,استخراج روغن
,اکستروژن ,پوست کنی و پلت نمودن قرار می گیرند.
بسته بندی و توزیع محصوالت :در این مرحله محصوالت تولید شده
پس از بس��ته بندی در کیس��ه توزیع می ش��وند  .همچنین این مواد را
می توان بوس��یله مخازن و یا کامیونها بصورت کلی یا فله ایی در اختیار
مصرف کنندگان قرار داد.

آلودگی در محصوالت :

محصوالت تولید شده در اثر عوامل زیر آلوده می شوند :
* دریافت مواد اولیه آلوده به مواد شیمیایی و آنتی بیوتیکی ,باکتریهای
بیماری زا همانند سالمونال و وجود اجسام خارجی همانند فلزات  ,چوب
و یا سنگ وشن در آنها
* انب��ار نمودن مواد بطور نامطلوب در این مرحله مقدار رطوبت موجود
در محصوالت وهمگام با آن میزان فعالیت حشرات و کپک ها و باکتریها
افزایش می یابد.
* عدم رعایت اصول بهداش��تی در هنگام تولید خوراک که از آن جمله
م��ی توان ب��ه مواردی از قبیل اس��تفاده از تجهیزات آل��وده و جابجایی
محصوالت بطور غیر بهداشتی و نامناسب اشاره نمود.
در کارخانج��ات خوراک دام بایس��تی از روش ه��ای مبتنی بر تعقیب و
بررسی گام به گام محصوالت استفاده نمود.
گرد و غبار و ذرات معلق در هوا :
گرد و غبار در اثر انجام اقداماتی از قبیل انبار نمودن و جابجایی و خشک
کردن محصوالت به هوا بر می خیزد و این در حالی است که ذرات معلق
در اثر استفاده از هوای فشرده و آب پر فشار در هوا ایجاد می شوند.
*کارگران در اثر ورود گرد و غبار و ذرات معلق به شش ها و همزمان با آن
فعالیت عوامل بیولوژیکی و میکروبی به بیماریهای تنفسی مبتال می شوند.
این افراد در هنگام استقرار در مکانی با رطوبت باال عوارضی از قبیل التهاب

های
پو ستی
و آل��رژی را
از خود نش��ان می
دهند.
* در اثر س��وختن مواد قابل
اش��تعال (همانن��د غ�لات) توده
وس��یعی از گرد و غبار در هوا ایجاد می
شود که :
* همگام با مهار نمودن آتش سوزی از میزان گرد
و غبار موجود در هوا کاسته می شود .
* در هن��گام حضور ی��ک منبع قابل اش��تعال میزان آتش
سوزی و گرد و غبار افزایش می یابد.
* در کارخانجات خوراک دام برای انجام فرآیندهایی از قبیل خش��ک
کردن ,آسیاب نمودن و شکل دادن به محصوالت از حرارت و گرما استفاده
می ش��ود .به عنوان مثال درهنگام آس��یاب کردن مواد خوراکیحرارت و
گرد وغبار قابل توجهی ایجاد می ش��ود.درطی این فرآیندها دمای مواد
خام به میزان  10تا  20درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
میزان انتش��ار گرد و غبار را می توان با اس��تفاده از راهکارهایی از قبیل
استقرار دستگاه های فرآوری خوراک در محیط های بسته و استفاده از
تجهیزاتمربوط به نقل و انتقال مواد به عنوان یکی از عوامل موثردرکاهش
اتالف محصوالت و نصب دس��تگاه های خارج کننده گرد و غبار همانند
فن و هواکش کنترل نمود.

انبارهای ذخیره و نگهداری از مواد :

ب��رای نگهداری از مواد اولیه  ,محصوالت تولید ش��ده,مواد ش��یمیایی
,ضدعفونی کنندهها ,سوخت ها از انبارهایی با گنجایش باال استفاده می
ش��ود .برای جلوگیری از گسترش ضایعات در محیط بایستی این انبارها
را در مکانی مجزا (دیواره ها و حصارهای بتونی و لوله کشی مناسب برای
خروج آب زهکش��ی و هدایت مطلوب آن به اماکن ذخیره و فرآوری )بنا
نمود.این انبارها بایستی از حمله آفات و حشرات موذی در امان باشند و
عایق بودن در برابر رطوبت و تهویه مطلوب از جمله خصوصیات دیگری
هس��تند که بایستی در هنگام س��اخت این انبارها به آنها توجه نمود.در
این انبارها در هنگام بروز مشکلو نشت مواد ازدستگاه های هشدار دهنده
خاصی استفاده می شود.مواد خوراکی آردی شکل را نبایستی در انبارهای
موجود درهوای آزاد نگهداری نمود .این دسته از مواد بایستی در سیلو ها

ذخیره
ش��وند.در
این انبارها برای
جلوگی��ری از ایجاد
گرد و غبار از دستگاه های
تهویه کنن��ده و فن و هواکش
اس��تفاده می ش��ود.در انبارهایی با
گنجایش باال برای جلوگیری از انباشتگی
و تراکم زیاد مواد دس��تگاه های هشدار دهنده
خاصیتعبیه ش��ده اس��ت.برای جلوگی��ری از ایجاد
آلودگیهای عرضی بایس��تی خوراک های فرآروی شده را
در مکانی مجزا نگهداری نمود.
ضایعات جامـــد :
با استفاده از تانکر هایی با قابلیت استفاده مجدد می توان محصوالت را
بصورت فله ایی و آزادانه توزیع نمود.همچنین محصوالت پس از خروج
از میکس��ر ها و یا مخازن در کیسه بس��ته بندی می شوند.بسته بندی
نامطلوب محصوالت و وجود ذرات خرد ش��ده در بس��ته بندیها از جمله
عواملموثر در افزایش ضایعات به شمار می روند.برخی از ضایعات مجددا
به چرخه تولید خوراک باز می گردنند اما ضایعات دیگر حاوی ترکیبات
بازدارنده ایی هس��تند ک��ه از مصرف مجدد آنه��ا در فرآیندهای تولید
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خوراک جلوگیری می کند.این ضایعات را بایس��تی در ابتدا شناسایی و
سپس مجزا نمود.این دسته از مواد بایستی براساس قوانین محلی معدوم
شوند .هیچگاه نبایستی این مواد را به عنوان خوراک مورد استفاده قرار
داد.

تامین آب :

در کارخانج�ات خ�وراک دام تامین آب با کیفیت ب�اال (عاری از
آلودگی و رسوب ) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا :
* در کارخانجات خوراک دام مواد اولیه در هنگام تولید پلت با استفاده
از بخار آب فرآوری می شوند.
* در میکسرها آب به منظور افزایش میزان رطوبت موجود درخوراک و
آماده سازی آن برای تولید پلت مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین برای تمیز کردن و ضدعفونی نمودن ماشین آالت و تجهیزات
از آب اس��تفاده می شود.ش��بکه ها و مخازن آبرسانی  ,رودخانه وچاه ها
از جمله منابع تامین آب به ش��مار می روند.در برخی از موارد آب را می
توان از طریق استخراج آن از رودخانه تامین نمود.در این حالت در مجوز
استفاده از آب بایس��تی حجم آب مصرفی مجاز ذکر شود.استخراج آب
بر اجتماعات محلی موجود در منطقه تاثیر می گذارد.هر گونه تغییر در
حجم آب مصرفی را بایستی در مجوز ذکر نمود.

انرژی :

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سال سوم شماره هشتم

برای فرآوری خوراک از انرژی استفاده می شود زیرا :
* برای فرآوری خوراک و تمیز کردن و ضدعفونی نمودن ماشین آالت و
اماکن از انرزی گرمایی به شکل بخار آب و آب جوش استفاده می شود.
* انرژی الکتریسته برای راه اندازی دستگاه ها و روشنایی و تولید هوای
فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.
بین میزان اس��تفاده ومق��دار تولید انرژی و هزینه اج��رای عملیات در
کارخان��ه یک رابطه مس��تقیم وجود دارد.اعمال قوانی��ن و مالیات ها و
انتش��ار دی اکس��ید کربن از جمله عواملی هستند که میزان استفاده از
انرژی را تنظیم می کنند.
جابجایی محصوالت بصورت دستی و انجام اقدامات تکراری :
بلند کردن و جابجا نمودن اجس��ام سنگین و ناهنجارهمانند کیسه ها و
گونی ها  ,جعبه ها و گاری ها و یا جرثقیل های دستی از جمله عواملی
هستند که به اندام های بدن آسیب وارد می کنند.اجرای مکرر برخی از
اقدامات همانند راه اندازی تجهیزات و دستگاه ها به سیستم ماهیچه ای
و اسکلتی فرد آسیب وارد می نماید

تصادف و برخورد :

در کارخانج��ات خ��وراک دام کارگ��ران در اثر برخورد با دس��تگاه ها و
تجهیزات متحرک همانند جعبه ها  ,ماشین آالت و نقاله ها و لیفتراک
ها دچار آسیب دیدگی می شوند.

فرآوری پساب ناشی ازکارخانه :
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کارخانجات خوراک دام پساب زیادی تولید می کنند که حاوی ترکیبات
آلی بس��یار زیادی می باش��د واین در حالی اس��ت که پس��اب ناشی از
کارخانج��ات تولید کنن��ده ترکیبات خوراک دام کم است.شستش��وی
سطوح و اماکن و متراکم نمودن بخار آب از جمله عوامل موثر در ایجاد
پس��اب به شمار می روند.ترکیب ش��دن فاضالب با آب موجود در نهرها
و جوی ها قبل از فرآوریآن مش��کالت زیادی را بوجود می آورد زیرا در
فاضالب ترکیبات زیر موجود می باشد :

* مواد خوراکی آردی ش��کل و حاوی ترکیبات آلی همانند آرد غالت و
مواد پروتیینی
* افزودنیهای دارویی
* مواد ضدعفونی کننده
* حالل ها و روغن های مورد استفاده برای راه اندازی تجهیزات
* روغن ها و چربی ها وشیرآبه ناشی از مواد مخلوط شده
معموال پس��اب ناشی از کارخانجات خوراک دام به سیستم های فرآوری
فاضالب ش��هری وارد می ش��وند اما در برخی مواق��ع وجود یک مکان
مناس��ب برای فرآوری فاض�لاب در درون کارخانه کامال الزم و ضروری
می باش��د.برای تخلیه پس��اب کارخانه جات خوراک دام بایستی مجوز
تهیه نمود.

بـــو :

بوی ناشی از مخلوط نمودن مواد خوراکی با چربی ها و مالس مشکالت
زی��ادی را ایجاد می کند.طراحی ونصب دودکش های بس��یار مرتفع و
هواکش ها از جمله عواملی هستند که برای کسب مجوزها از سوی اداره
محیط زیس��ت و افزایش می��زان پراکندگی بو و عدم تجمع آن در یک
نقطه کامال الزم و ضروری می باشند.

اصوات :

در کارخانجات خوراک دامی که در نزدیکی محل های مسکونی بنا شده
اند س��رو صدای ناشی از فعالیت آسیاب های چکشی ,تجهیزات مربوط
به خرد کردن مواد ,دستگاه های تهویه کننده ,تجهیزات مربوط به بسته
بندی محصوالت و حرکت خودروها مشکالت زیادی را برای ساکنین به
بار می آورد.

اماکن بسته و محدود :

سیلو ها از جمله مکانهای بسته و محدودی هستند که بایستی بصورت
کامال کنترل ش��ده ایی به آنها وارد ش��د و تا حد امکان از ورود به آنها
اجتناب نمود.

سر وصدا :

س��طح ش��نوایی کارگران در اثر کار کردن با دستگاه های پر سر و صدا
همانند آس��یاب های چکشی و دس��تگاه های خرد کننده مواد کاهش
می یابد.

ماشین آالت و تجهیزات :

تمامی تجهیزات موجود در کارخانه بایستی دارای حفاظ باشند  .کارگران
برای محافظت از خود در برابر اجس��ام و لبه های تیز و برنده بایستی به
تجهیزات حفاظت کننده فردیدسترسی داشته باشند .باالبرها و دستگاه
های آسیاب کننده ومیکسرها و شیرهای متحرک و دستگاه های پرس
کننده پلت و تجهیزات مربوط به بسته بندی محصوالت از جمله ماشین
آالتی هستند که کارگران بایستی به آنها توجه نمایند.
لغزش و سر خوردن کارگران :
چرب��ی و روغن از جمله موادی هس��تند که منجر به ایجاد لغزندگی در
کف و سطوح می شوند و در صورتی که آنها با استفاده از یک ماده تمیز
کننده پاک نشوند این حالت منجر به لغزش و سر خوردن کارگران می
شود.

مواد پرخطر :

ب��رای تمیز ک��ردن و ضدعفونی نم��ودن اماکن و س��طوح و همچنین
نگهداری ومحافظت از خوراک از مواد شیمیایی استفاده می شود .ذخیره

و استفاده نامطلوب از این موادعوارضی از قبیل سوختگی و آسیب های
شدید به دستگاه تنفس و تولید بخارات سمی و یا آسیب های گوارشی
را به دنبال دارد.

مسائل وخطرات مهم شغلی و اجتماعی:

* کامیون هایی که مواد خام را بصورت کلی حمل می کنند باعث تولید
ترافیک و سر و صدای زیادی می شوند.
* گرد و غبار برای س��اکنین مناطق مس��کونی مجاور مشکالت زیادی
ایجاد می کند.
مفاهیم مالی :
* خصوصیات و ویژگیهای فرآیندهای تولید خوراک و پیچیدگی زنجیره
توزیع آن به این معناس��ت که بازپس گیری خوراک از مراکز داد و ستد
کاری س��خت و دشوار می باش��د.در نتیجه تامین هزینه های اصالح و
تصحیح بر عهده سرمایه های عمومی می باشد.
* برگش��ت محصوالت خریداری ش��ده منجر به بروز مشکالتی از قبیل
ادعای خسارت  ,کاهش میزان اعتبار ,از دست دادن قراردادها و کاهش
سهم شرکت دربازار می ش��ود.برای کاهش میزان آلودگی ها در هنگام
فرآوری خوراک و رعایت اصول بهداش��تی در س��طح ملی و بین المللی
بایستی استانداردها ومعیارهای کنترل کیفیت را به میزان قابل توجهی
بهبود بخش��ید.در کارخانجات خ��وراک دام برای آس��انتر نمودن روند
بازگشت کاالهای خریداری شده بایستی از روش های مبتنی بر تعقیب
گام به گام محصوالت استفاده نمود.
* اس��تفاده زی��اد از انرژی منجر به افزایش هزین��ه عملیات در کارخانه
می شود.
* برای اجرای دقیق قوانین بهداش��تی و محیطی بایس��تی بطور مداوم
تجهیزات و دستگاه های جدید را خریداری نمود.
* آس��یب دیدگی بدنی یکی از جمله عواملی است که منجر به افزایش
نرخ دس��تمزد کارگران آسیب دیده و اتالف زمان تولید در کارخانه می
شود.
* ممکن است کارخانه در اثرعدم رعایت قوانین مربوط به محیط زیست
و سالمتی و ایمنی کارگران و ادعای شخص ثالث جریمه شود.

بهبود اثرات نامطلوب کارخانه بر محیط زیست :

* با اس��تفاده از راهکارهای زیر می توان از انتشار گرد و غبار در محیط
جلوگیری نمود :
* استقرار دس��تگاه ها و تجهیزات در مکانی محصور برای جلوگیری از
تولید و تجمع گرد و غبار
* استفاده از درب و پرده های پالستیکی نواری شکل در بخش ورودی
ساختمان
* طراحی فرآیندها به نحوی که از ریزش غالت و محصوالت خش��ک و
سرعت جابجایی و حرکت آنها کاسته شود
* نصب باد ش��کن و استفاده از پوش��ش درقسمت های خارجی بخش
حمل و جابجایی محصوالت
* استفاده از سیلو ها به عنوان محلی برای نگهداری محصوالت بصورت
کل��ی و فله ای��ی و نصب و تنظیم دس��تگاه های هش��دار دهنده برای
جلوگیری از تراکم زیاد مواد در آنها
* نصب دستگاه های تمیز کننده متمرکز ودارای لوله و مجاری خالی
از هوا

* استفاده از دستگاه های خارج کننده گرد و غبار همانند دستگاه های
غبار گیر و فلیترها و صافی های پارچه ایی
* بهبود وضعیت تهویه در ساختمان
* ثابت نگه داشتن فشار منفی در مجاری و لوله های موجود در اماکن
نگهداری از محصوالت همانند مخازن و سیلو ها
* نصب دس��تگاه های کنترل کننده میزان گرد و غبار در نقاط بس��یار
حساس و مهم
برای کاهش احتمال آتش سوزی و انفجار می توان از راهکارهای
زیر استفاده نمود :
* کاهش میزان انتش��ار گرد و غبار در محیط با اس��تفاده از راهکارهای
فوق الذکر
* بهبود روند خارج نمودن فلزات  ,سنگ و شیشه از مواد اولیه  .زیرا آنها
یکی از جمله عوامل موثر در ایجاد جرقه و آتش سوزی به شمار می روند.
* استقرار تجهیزات در نقاط سبک ساختمان به صورتی که سقف ها و
صفحات پوشش��ی دیوارها به عنوان عواملی موثردر جهت کاهش میزان
آتش سوزی عمل کنند.
* استقرار دستگاه های آسیاب کننده در مکانی مجزا
* استقرار دس��تگاه ها و تجهیزات مهار کننده آتشسوزی در سیلو ها و
مخازن به منظور کاهش میزان انفجار
با توجه به نکات زیر می توان میزان فس�اد و اتالف محصوالت را
کاهش داد :
* نصب پنجره ها و درب های عایق در برابر هوا و مسدود نمودن دریچه
ها و نقاط باز برای جلوگیری از ورود حشرات موذی و آب
* بررسی و کنترل مقدار رطوبت موجود در انبار ذخیره غالت .
* نظارت و بررسی بر میزان اتالف محصوالت در هنگام فرآوری آنها
* استفاده از مکانهای مجزا برای تجمع و نگهداری از ضایعات حاوی مواد
آلی و اس��تفاده از آنها به عنوان کود آلی و یا مواد ترمیم کننده ساختار
خاک و یا مصرف آنها برای تولید انرژی
* نظارت و ارزیابی مداوم بر مخازن نگهداری از مواد بصورت فله ایی به
منظور جلوگیری از نشت و اتالف محصوالت
* بن��ا نم��ودن انبار و لوله ها و مجاری ثانویه ب��رای نگهداری و ذخیره
محصوالت
* رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی در تمامی نقاط کارخانه کامال الزم
و ضروری می باشد.اجرای دقیق این اقدامات به عنوان یک وظیفه منجر
به کاهش میزان انتش��ار بو و بهبود روند اجرای استانداردهای بهداشتی
می شود.
* بهب��ود وضعیت و ارتف��اع لوله های خروج��ی دود در بخش فرآوری
خوراک به منظور کاهش میزان آلودگی و آسیب دیدگی افراد

بهبود وضعیت سالمتی و ایمنی کارگران:

* فراه��م نمودن تجهیزات حفاظ��ت کننده انفرادی ب��رای کارگران از
اهمیت زیادی برخوردار است .این وسایل بایستی باوظایف و عملکرد افراد
مطابقت داشته باش��ند و از ایجاد آسیب دیدگی در کارگران جلوگیری
کنند و اس��تانداردهای بهداش��تی را حفظ نمایند.کارگران بایستی برای
انتخاب و استفاده و نگهداری از این وسایل تحت آموزش قرار گیرند.این
تجهیزات بایستی به طور مداوم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و باید
آنها را در صورت نیاز تعویض نمود.
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* کارگران بایس��تی برای استفاده صحیح و مناس��ب از ماشین آالت و
وسایل ایمنی تحت آموزش قرار گیرند.
* طراحی مجدد مراحل تولید خوراک به منظور جلوگیری از جابجایی و
حمل و نقل محصوالت سنگین و انجام اقدامات تکراری
* نصب باالبره��ای میکانیکی و ایجاد تناوب در انجام وظایف به منظور
کاهش اجرای فعالیت های تکراری
* حفظ فاصله کارگران با تجهیزات متحرک
* کاه��ش می��زان احتمال انج��ام فرآیندها و واکنش ه��ا در لوله ها با
استفاده از دستگاه های کنترل کننده
* نصب محافظ در بخش ه��ای متحرک موجود درنوار نقاله
و ماشین آالت بسته بندی محصوالت به منظور کاهش
آسیب دیدگی در کارگران
* ایجاد یک مس��یر حرکت مج��زا برای تردد
کارگ��ران به منظ��ور کاه��ش تصادم و
برخورد آنها با ماشین آالت متحرک
* تمیز نمودن و خشک کردن
مسیرهای تردد و بخش
های پ��رکار و فعال
در کارخانه از
اهمی��ت

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سال سوم شماره هشتم

زیادی برخوردار است.در این حالت بایستی میزان رفت و آمد در اماکن
تمیز شده و یا محل هایی که درآنها از مایعات تمیز کننده استفاده شده
اس��ت کاهش یابد.برای تمیز کردن جایگاه بایستیاز برنامه های خاصی
اس��تفاده نمود معموال این قبیل اقدامات در هنگام تعطیلی کارخانه و یا
در پایان کار و فعالیت روزانه انجام می شوند در این حالت بایستی کف
جایگاه را تا حد امکان خشک نمود.
* برای کاهش میزان آس��یب های ناشی از سر وصدا بایستی تجهیزات
پر س��ر و صدا در مکانی مجزا اس��تقرار یابند و وظایفرا به نحوی تقسیم
نمود که مدت زمان اقامت هر کارگر دراماکن پر س��ر وصدا از  8ساعت
کمتر باشد.کارگران بایستی در هنگام ورود به این بخش ها از تجهیزات
محافظت کننده انفرادی استفاده نمایند.
* کارگ��ران بایس��تی در هن��گام کارگردن با ماش��ین آالت و تجهیزات
الکتریکی موجود در اماکن مرطوب از ایمنی مطلوبی برخوردار باشند.
* طراح��ی مجدد فرآیندها برای خارج نمودن گرد و غبار و ذرات جامد
معلق ناشی از اجرای اقدامات

سلامتی و ایمنی کارگران متفاوت هس�تند.از این رو در هنگام
بازدید از کارخانه بایستی به نکات زیر توجه نمود:
* تمام��ی مکانهای فرآوری فاضالب و محل تخلیه آنها مورد بررس��ی و
ارزیابی قرار گیرد.در این حالت بایس��تی به رنگ و ش��کل ظاهری منابع
آبی مجاور نیزتوجه نمود.
* فاضالب کارخانه ممکن استدر منابع آبی موجود در محل و یا مکانهای
فرآوری فاضالب شهری تخلیه شوند.
* وضعیت انبارهای نگهداری مواد ش��یمیایی بایس��تی مورد توجه قرار
گیرد.
* بررس��ی وضعیت منابع تامین مواد اولی��ه و بحث در مورد آنها و جدا
نم��ودن آلودگی ها وهمچنی��ن تجزیه و تحلی��ل پارامترهای مربوط به
آن(همانن��د آفت کش ها  ,علف کش ها  ,فلزات س��نگین و آلودگیهای
صنعتی)
* روش های معمول و متعارف برای حفظ نظافت در محل کار شامل چه
مواردی هستند؟ آیا تمامی بخش های کارخانه تمیز و مرتب به نظر می
رسند؟ مدیران در هنگام بازدید بایستی به مواردی از قبیل تجمع گرد و
غبار در کف و سطوح و ریختن و یا پخش شدن مواد اولیه  /محصوالت
تولید شده توجه نمایند  .پاکیزگی و خشک بودن محل تردد کارگران و
محل کار آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.
* آیا کارگران از تجهیزات محافظت کننده فردی استفاده می کنند ؟
* آی��ا در کارخانه از برنامه ه��ای کنترل کیفیت و روش های مبتنی بر
تعقیب گام به گام محصوالت تولیده شده استفاده می شود ؟
بررس�ی و ارزیابی محیط اطراف کارخانه نیز از اهمیت زیادی
برخ�وردار اس�ت در این حالت بایس�تی به م�وارد زیر توجه
نمــــود :

نکات و مسائل مهم و اساسی در هنگام
بازدید از کارخانه :

*آیا محیط اطراف کارخانه بر وضعیت س�لامتی و ایمنی کارگران تاثیر
می گذارد؟
* آیا آتش سوزی را می توان به طور کامل متوقف نمود؟
* آیا محل های تعیین شده و یاخط کشی شده ایی برای حرکت وسایل
و تجهیزات در کارخانه وجود دارد؟
* آیا کارگران به تجهیزات الزم برای مهار نمودن آتش س��وزی وکمک
های اولیه دسترسی دارند ؟
* بررسی و ارزیابی دقیق قدمت و وضعیت عمکلرد ماشین آالت .در این
حالت قطعات موجود در دستگاه هااز لحاظ سائیدگی و از هم گسیختگی
و فرس��ودگی و سوراخ شدگی و شکستگی مورد توجه و بررسی قرار می
گیرند.
* بررسی محل ذخیره ضایعات جامد و روند دفع آنها ( ارزیابی عملکرد
تجهیزات مربوط به ذخیره و انبار نمودن آنها)
* ارزیابی و بررسی مداوم بر روند دفع ضایعات
* بررس��ی انبارهای ذخیره ضایعات و عاری بودن آنها از باقیمانده های
مواد زائد و جلوگیری از نش��ت و خروج آنها .مخازن دارای س��رپوش و
اماکن مسقف از جمله مکانهایی هستند که بایستی از این جهت مورد
توجه قرار گیرند
* آی��ا اخیرا ( در طی دو س��ال گذش��ته ) بازرس��ان کارخانه و
تمامی بخش های آن را از لحاظ سالمتی کارگران و اجرای

بهبود کیفیت و ایمنی محصوالت :

برای ارزیابی وکنترل کیفیت محصوالت بایس�تی به راهکارهای
زیر توجه نمود :
* نمونه برداری مداوم از محصوالت تولید ش��ده بااستفاده از روش های
معمول
* تجزیه و تحلیل نمونه ها با استفاده از روش های موجود
* تعیین مقصد تمامی محصوالت نامطلوب
* ثبت رکورد و نمونه برداری از مواد اولیه و تمامی محصوالت تولید
شده در هر بار تولید.
* اس��تفاده از روش های مبتنی بر تعقیب آس��ان و سریع
کاالها پس از تولید.

مسائل و نکات موجود در کارخانه
ب�ر اس�اس ن�وع محصوالت
تولی�د ش�ده و س�طح
مدیری�ت اعم�ال
ب�ر
ش�ده
محی�ط و
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اقدامات بهداش��تی و اثرات محیطی مورد بررس��ی قرار داده اند ؟ نتیجه
بررسی های چه بوده است ؟
* بررسی تمامی عوامل موثر بر کنترل بوی ناشی از کارخانه
* ارزیابی وضعیت و عملکرد حفاظ های خودکار موجود در تجهیزات و
ماشین آالت برای جلوگیری از ایجاد آسیب های احتمالی.
* بررس��ی و ارزیابی حقوق و دستمزد و ساعات کاری کارگران از لحاظ
منطب��ق ب��ودن آنها با حد متوس��ط فعالیت های موج��ود در منطقه و
استانداردهای ملی .
* آیا بیمه ش��رکت یا کارخانه می تواند محصوالت نامطلوب و برگشت
شده را تحت پوشش خود قرار دهد؟ آیا تاکنون محصوالت به شرکت یا
کارخانه برگشت شده اند ؟
* آیا اخیرا ( در طی  3سال گذشته ) در کارخانه مواردی از قبیل مرگ
و میر  ,آتش س��وزی  /انفجار و ریزش و س��قوط محصوالت اتفاق افتاده
است ؟ آیا بیمه جوابگوی تمامی این اتفاقات بوده است ؟
* آیا تابه حال خریداران محصوالت از کارخانه بازدید کرده اند ؟ نتیجه
این بازدیدها چه بوده است ؟
* آیا بهبود وضعیت محیط و سالمتی و ایمنی کارگران جزء برنامه ها و
اهداف کارخانه می باشد ؟
* توجه به وضعیت و مدت زمان اعتبار تمامی مجوزها
* بررس��ی و ارزیابی میزان تطابق اس��تانداردهای کاری  ,قرار دادها و
دس��تمزد و اجرت کارگران با قوانین ملی و حد متوس��ط کار و فعالیت
در منطقه
* بررس��ی س��اعات کاری ثبت ش��ده همانند اضافه کاری.در این حالت
کارمندان بایستی جزئیات مربوط به ساعات کاری(اضافه کاری) وحقوق
دریافتی خود را بصورت مکتوب دریافت نماید.
* آیا در طی سه سال گذشته بازرسان محلی از کارخانه بازدید کرده اند؟
آیا نتیجه بازدید آنها منجر به اخذ جریمه و دریافت تذکر و یا تغییر در
روند فعالیت کارخانه بوده است ؟
* آیا در کارخانه روند خاصی برای رسیدگی به شکایات و برطرف کردن
مشکالت کارمندان و کارگران در محیط کار وجود دارد؟

برنامه های عملیاتی :

برنامه های عملیاتی را بایستی با توجه به سطح عملکرد هریک
از فعالیت های اقتصادی از میان راهکارهای فوق انتخاب نمود.در
هر فعالیتی توجه به نکات زیر از اهمیت زیادی برخوردار است :
* اس��تفاده از روش های عملی برای اعمال مدیریت بر محیط زیست و
سالمتی و ایمنی افراد
* نظارت بر روند اجرای برنامه ها
* بهبود و اصالح مقاصد و اهداف و پروژه ها
* آموزش نیروی کار
* بررسی و نظارت مداوم بر رکوردها و مقایسه سطح کارایی کارخانه با
حد مجاز و تعیین شده و بهبود اقدامات
* اجرای اقدامات سریع و فوری برای حفاظت از محیط زیست و سالمتی
و ایمنی افراد
* بررسی و ارزیابی اقدامات مدیریتی /تشریح تمامی اقدامات انجام شده
برای حفاظت از محیط و سالمتی و ایمنی افراد.
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آیا می دانیــد
کـــــــه؟...
استفاده از هدفون در هر ساعت باکتریهای موجود در گوش را تا  ۷۰۰برابر افزایش میدهد ؟

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سال سوم شماره هشتم

چگونه آنتي بيوتيك ها تغيير فلور روده را به نفع رش��د برخي پاتوژن ها مثل س��المونال تغيير
مي دهند؟
اندرياس بوملر اس��تاد ايمنولوژي وميكروب شناس��ي دانش��گاه ديويس كاليفرنيا منتشر كرد كه
درمان بوسيله انتي بيوتيك هاي خوراكي سبب افزايش سنتز انزيم ميزبان و توليد اكسيد نتيريك
مي شود كه مي تواند كربوهيدراتهاي اكسيده شده را به كربوهيدرات هاي اسيدي تبديل كند و
افزايش دسترسي به كربوهيدرات هاي اسيدي سبب رشد پاتوژن هايي مثل سالمونال مي شود.
كارواكرول ماده موثر در پونه كوهي در جلوگيري از زخم ها و عفونت هاي معده و روده و مبارزه
با رئوويروس ها استفاده مي شود.
اثر استفاده از ضدقارچ ها براي ذرت
ذرت سالم
ذرت كپكي

(ME(mj/kg

CP%

C Fat%

C Fiber%

Starch%

Sugar%

14/25

8/9

4

3/1

57/6

4/3

8/3

1/5

3/4

58/1

13/59

مكانسيم اثر اسيدهاي ارگانيك چگونه است؟
كاهش  PHو ظرفيت بافري به عنوان انتي باكتريال و ضدقارچ در خوراك
كاهش  PHبا ازاد سازي يون هيدروژن در معده و تبديل پپسينوژن غير فعال به شكل فعال آن
يعني پپسين و افزايش قابليت هضم پروتئين
بازدارنده رشد ميكروب هاي گرم منفي در دستگاه گوارش
افزايش بازده مصرف انرژي در فرايند هاي متابوليسمي واسط
شتر مرغ ها  50ميليون سال پيش در آمريكاي شمالي زندگي مي كردند.
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آموزش و نواختن موسيقي در كودكان سبب افزايش تمركز  ،توسعه مغزي  ،كنترل احساسات
و كاهش افسردگي در آنها مي شود.
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کنجاله
کنجـد

تهیه و تنظيم :خاطره شفاهی فالح -گروه تولیدی صالح کاشمر

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سال سوم شماره هشتم

ُکنجِ د یا ُکنجید که سمس��م و جلجالن هم نامیده میش��ود ،گیاهی اس��ت از رده دولپهایهای
پیوس��ته گلبرگ که سردسته تیره کنجدها است .این گیاه یک سالهاست و ارتفاعش بالغ بر یک
متر است .قسمت فوقانی ساقهاش پوشیده از کرک است ولی قسمتهای تحتانی آن عاری از کرک
است .برگهایش در قسمت قاعده به طور متناوب و در قسمتهای انتهایی ساقه به طور متقابل
قرار گرفتهاست و پهنک برگها بیضوی و دراز و نوک تیز است و در قسمت قاعده ساقه پهنتر از
قسمت انتهایی است .گلهای آن که به طور منفرد و در کناره برگهای قسمت انتهایی ساقه قرار
دارد ،شامل قطعات پنج تایی به هم پیوستهاست و تعداد پرچمها  ۴عدد است .میوهاش کپسولی
و محتوی دانههای کوچک مسطح و بیضوی است .دانههای کنجد به سبب دارا بودن روغن قابل
استخراج تنها قسمت مورد استفاده گیاه است .روغن کنجد یکی از چند روغن توصیه شد ه برای
استفاده درروغن کشی است .
کنجاله کنجد محصولی فرعی از صنعت تولید روغن است .دانه های کنجد از گیاه کنجد حاصل
شده و روغن دانه های موجود در آنها از طریق فشردن دانه ها خارج می گردد.کنجد گیاهی قائم
است که در حین رشد غالف هایی کوچک تولید می نماید که به آسانی قابل برداشت است.
کنجاله کنجد به دلیل دارا بودن پروتئین و انرژی باال یک منبع غذایی مفید برای خوراک دام و
طیور است.قرار داد این ماده غذایی ارزشمند در کنار غالت وسایر کنجاله ها ی پروتیینی میتوان
نقش مهمی در بهبود و تکمیل جیره غذایی دام و طیور داشته باشد.
کنجاله کنجد دارای کلس��یم زیاد بوده وچون چربی دارد ان��رژی زا بوده ودارای متیونین نیزمی
باشد،اما لیزین آن کم است.از این محصول به طور معمول فقط در جیره حیوانات بالغ و یا مسن
استفاده می شود.اگر به مدت طوالنی انبار گردد ممکن است فاسد شود.
آنالیز کنجاله کنجد ()%
ماده خشک

پروتیین خام

42

قند

روغن

4/0

ال لیزین

38

متیونین

الیاف خام

فسفر قابل دسترس

DCP
MER
MEP

24

9

نشاسته

خاکستر

40

5/0
3/12
6/10
5

فسفر کل
لیزین کل

متیونین +سستئین

ترئونین

دی ال متیونین

__
__
4/1
__
4/1

82/0
6/1
6/0
__

25

بازاریـــــــــــابی

قسمت اول

تهیــــه و ترجمــــه :مهندس جواد کلدانــی

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سال سوم شماره هشتم

مقدمه :با توجه به افزايش روزافزون س��ازمانها و شركتها جهت فروش
تولي��دات خود  ،رقابت توليد كنندگان در بازار با توجه به پيش��رفتهاي
علمي و فني  ،فرصتي براي كارشناس��ان ام��ر تجارت و بازاريابي بوجود
آورده اس��ت كه با اس��تفاده از امكانات ارتباط��ي و مخابراتي از راههاي
مختلف رضايت مشتري را جلب نمايند  .از مهمترين راهكارهاي فروش
در عصر جديد مي توان به :
الف ) صرفه جويي در وقت مشتري با خدمات رساني سريعتر
ب ) عرضه محصول طبق خواسته مشتري
ج ) كاهش هزينه هاي خريد مشتري
د ) توليد محصول با قيمت مناسب و  ...اشاره نمود .
امروزه بازاريابي با برقراري ارتباط با مش��تريان س��عي در جذب و حفظ
مش��تري دارد  .بازار داراي مفهوم اساس��ي در اقتصاد است و فعاليتهاي
اقتصادي از طريق عملكرد بازار شكل مي گيرد .
بازاريابي از جمله عوامل مهمي است كه ميتواند به فروش يك محصولي
یا فروش خدم��ات مختلف كمك كند  ،مي توان گفت بازاريابي يكي از
مهمترين بخش��هاي يك تجارت است و موفقيت در آن مي تواند تمامي
جنبه هاي يك كسب و كار را تحت تاثير قرار دهد .
بنابراين  :بازاريابي (  ) Marketingشامل شناخت نظام بازار  ،نيازها ،
خواسته ها و رفع آنها از طريق مبادالت مطلوب است .

ابعاد بازاريابي

 ) 1بازار شناس�ي :يعني تحقيقات بازاريابي براي شناخت نظام بازار و
نظام صادرات قبل از هرگونه عمليات توليد
چهار فاكتور مورد نياز براي بازار شناسايي
الف )  Companyشركت ( شناخت خودمان )
ب )  Costumerشناخت مشتري
ج )  Competitorشناخت رقبا
د )  Change factorشناخت عوامل محيطي
 ) 2بازارسازي :استفاده از كليه عوامل  ،تكنيك ها و استراتژي ها جهت
افزايش سهم بازار  ،همانند بازار شناسي  4فاكتور مهم در بازارسازي :
الف )  Productمحصول ( محصول خوب )
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ب )  Priceقيمت ( قيمت مناسب )
ج )  Placeتوزيع ( توزيع به موقع )
د )  Promationتبليغ ( تبليغ به جا )
اين چهار عامل بايد مورد قبول مش��تري قرار بگيرد تا فاكتور بازارسازي
را درست اجرا نمائيم .
 ) 3بازارداري
يعن��ي روش��ها و تكنيك ه��ا و ابزارهايي را بكار بگيريم تا س��هم بازار و
مش��تريان حفظ ش��ود و روابط بلند مدت همراه با وفاداري براي فروش
پايدار ايجاد شود .
نتيجه  :بازاريابي و بازارس��ازي از جمله عوامل مهمي است كه مي تواند
ب��ه فروش يك محصول و يا خدم��ات كمك كند تمامي توليدكنندگان
از بازارياب��ي براي ف��روش محصوالت خود اس��تفاده مي كنند پس مي
توان گفت يكي از مهمترين بخش هاي يك تجارت بازاريابي اس��ت كه
موفقيت در آن مي تواند تمام جنبه هاي يك كسب و كار خوب را تحت
تاثير قرار دهد .

اصول مديريت بازاريابي

 )1بازاريابي انبوه :
در بازارياب��ي انب��وه يك كاال براي تمام خريداران ب��ه طور انبوه توليد و
توزيع مي شود .
 )2بازاريابي متنوع :
در اين ش��يوه دو يا چند كاال با ش��كل  ،خصوصي��ات  ،كيفيت و اندازه
متفاوت در بازار براي مشتريان عرضه مي شود .
 )3بازاريابي هدف دار :
در اين نوع بازاريابي گروههاي مختلفي شناس��ايي مي شوند كه بازار را
تش��كيل مي دهند س��پس براي بازارهاي هدف كاالهاي خاصي تدارك
ديده مي ش��ود  .پس يكي از مراحل مهم در بازاريابي هدف دار انتخاب
بازارهاي هدف مي باشد كه بايد در انتخاب اين بازارها خصوصيات  ،رشد
هر قس��مت بازار  ،جذابيت س��اختاري و همسويي بازار هدف را با منابع
شركت مورد ارزيابي قرار دهيم .
اگر بخواهيم در باره توان رقابتي مقاصد صحبت كنيم  ،بهتر است بدانيم

كه اين متغير ناش��ي از مزاياي نس��بي و رقابتي  ،منابع در دس��ترس  ،توانايي مقصد در بسيج كردن و استفاده از اين منابع دارد  .مساله مهم اتخاذ
اس��تراتژي مناس��ب براي انتخاب بازار هدف و انطباق بين توان رقابتي مقصد و ويژگي هاي بازار است يك بازار هدف بر اساس اين ويژگيها انتخاب
مي شود :
 ) 1رقابت و استراتژي ديگر شركتها ( دوستان و دشمنان )
 ) 2اهدافي كه مقصد مايل است به آنها دست يابد
 ) 3ساير گزينه هاي محتمل
استراتژي تعيين بازار هدف تاثير ويژه اي بر پايداري توان رقابتي مقصد دارد  .رفتار بخشهاي مختلف بازار به تاثيرات اقتصادي  ،اجتماعي  ،فرهنگي
و سياسي مقصد متفاوت مي باشد .
منابع:
* كاتلر فليپ  -مباني مديريت بازاريابي
* كاتلر فليپ و ارمسترانگ گري – اصول بازاريابي
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صفــرتا صــد ضدعفونـــی

قسمتدوم

تهیه و تنظيم :دکتر سعیــد ضمیــــری  -دامپزشک شرکت سرشاردانــه
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آنچ��ه که در قس��مت اول مطرح ش��د در خصوص مهمترین گروه ه��ا  ،عوامل و مواد ضد میکروبی – ش��یمیایی بود که
عبارتند از :
فنل و ترکیبات فنلی .
الکل .
هالوژن ها .
فلزات سنگین و ترکیبات آنها .
پاك کننده ها (.دترجنتها)
آلدئیدها .
مواد گازي .
در همین راستا موارد باال را بررسی مختصر می نماییم:
مواد گازي .
 -1فنل و ترکیبات فنــلی ()C6H5OH
اولین بار در س��ال  1860توس��ط لیس��تر براي ضد عفونی جراحی به کار رفت  .این ترکیبات اثر خود را با انعقاد پروتئین
باکتریها و تخریب فش��ار س��لولی اعمال می کنند  .کروزل از این دسته است و اثر باکتریسیدي آن بیش از فنل است این
ترکیبات بر حسب غلظت باکتریواستاتیک یا باکتریوساید هستند.
اسپورها و ویروسها نسبت به این ترکیبات بیشتر از فرم هاي دژتاتیو مقاوم هستند  .بعضی ها روي قارچ ها خیلی موثرند
 .اثر آنها در  PHقلیایی و مود آلی کم شده و همینطور حرارت پائین و وجود صابون ضدعفونی خوبی براي اشیا هستند.
ک��روزول ازمش��تقات فنل بوده وبا نام کروزول یا متیل فنل ش��ناخته می ش��ود و داراي فرم��ول CH3-C4H4-OH
می باشد .کروزول یک میکروب کش قویتر از فنول بوده ولی حاللیت آن در آب کمتر است و به نسبت  2در صد در آب حل
می شود .تحت نامهاي لیزال  ،لیزول و غیره در تجارت به فروش می رسد و امولیسینه کردن آن قدرت نفوذش را کاهش
می دهد  ،در صورتیکه در محیط کاربرد آن موادآلی وجود داشته باشد از سودمندي آن کاشته می شود.
لیزول نیز یک ماده ضد عفونی کننده اس��ت و داراي ماده س��می کروزول است که در تماس با پوست باعث سوختگی می
گردد .هرگاه کروزول با یک ماده نفتی و صابون مخلوط شود کروئولین حاصل می گردد از دیگر ترکیبات فنلی می توان به
استروك  ،کرزول  ،لیزول  ،دتول اشاره نمود.
 -2الکل اتیلیــک
در غلظت  50-70درصد بیشترین اثر را روي فرمها دژتاتیو باکتریها داشته  ،اثر کمی روي اسپورها دارد  .اثر الکل اتیلیک
کمتر و بسیار سمی است و حتی بخار آن ممکن است آسیب دائمی چشم را بوجود آورد  .الکل براي کاهش فلور میکروبی
پوس��ت و ضد عفونی ترمومتر به کار می رود  .در غلظت باالي  60درصد براي ویروس ها اثر کش��نده دارد  .پروتئین هاي
خارجی اثر الکل را کم می کنند  .الکل باعث دناتوره شدن پروتئین می شود و چون چربیها را حل می کنند ممکن است
غشاء باکتریها را از بین ببرند.
 -3هالــــــوژنها
شامل مواد یدي  ،کلرین  ،فلورین و برومین می شود  .کلرین و یدین بیشتر مصرف می شود.

الف -یدین :Iodine
قدیمی ترین ژرمی سید است  .قابل حل در الکل است  .موثر بر روي تمام اشکال باکتري دژتاتیو -اسپورها – قارچها و ویروسها
ب -کلرین ها و ترکیبات آن به مقیاس وسیع مصرف می شوند  .به صورت گاز فشرده براي ضد عفونی آب به کار می رود از هیپوکلریت ها  ،کلسیم
هیپوکلریت  Ca(Ocl)2و سدیم هیپوکلریت  NaOClخیلی استفاده می شود.
ج -ید عنصري س��یاه رنگ و مایل به آبی و تنها هالوژنی اس��ت که در حرارت معمولی ( 20درجه س��انتی گراد) حالت جامد کریستالی دارد .داراي
طعم تند و گس بوده و از جلبکهاي دریایی به دست می آید .از آنجایی که عنصر ید خیلی فعال بوده و عالوه بر اینکه یک باکتریسید می باشد بر
اسپور ها و قارچها نیز موثر واقع می شود .در پزشکی کاربد زیادي دارد و داراي اثر کشندگی سریع بر علیه باکتریها  ،اسپور ها  ،کپکها  ،مخمرها
و ویروسها است .محلول  % 2ید به عنوان تنتورید در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد و ترکیبات دیگر ید لوگل ( محلول قوي ید حاوي
 5%ید) و یدوفرم (محتوي  2%ید) می باشد .ید قدرت میکروب کشی کمتر از کلر داشته و افزایش ید در آب از نظر کمبود ید در اب
و مواد غذایی مردم مورد استفاده قرار می گیرد  .ید همچنین براي گندزدایی سبزي و میوه و ظروف نیز توصیه می شود.
 -4فلزات سنگین
و ترکیب��ات آنها مقدار جزئی فلزات س��نگین اثر مرگبار روي باکتریها دارن��د  .این راه  Oligo Dynamic actionمی
گویند که از دو لغت یونانی مشتق می شود  Oligoیعنی کم و جزئی  dynamic ،یعنی قدرت در آزمایشکاه  .اگر
یک تکه مس یا نقره تمیز را وسط تشتک تمیزي بگذاریم و باکتري روي آن کشت بدهیم  ،دور و بر این مواد
باکتریها رشد نمی کنند  .بسیاري از تر کیبات این فلزات مثل مرکوریک کلراید مس که امروزه مصرف ندارد
خاصیت ضدعفونی کننده دارند  .مرتیولدت یا مرکورکرم و متافن هنوز مصرف می ش��وند .ترکیبات
مس در کشاورزي به عنوان ضد قارچ مصرف دارند  .این ترکیبات باعث خراب شدن پروتئین ها
می شوند.
 -5پاك کننده ها (دترجنتها):
هر ماده ش��یمیایی که داراي خواص نفوذ  ،پخش کنندگی  ،امولس��یون کنندگی
،خیس کنندگی و پایین آوردن کش��ش س��طحی باشد داراي خاصیت پاك
کنندگی نیز می باشد .اگر چه از نظر فیزیکی و شیمیایی داراي اختالف
هستند ولی چون در پایین آوردن کشش سطحی مایعات مشترك
می باشند ،دترجنت نامیده می شوند .
دترجنت ها گندزدا نیس��تند بلکه به طور مکانیکی باعث
ازبین بردن کثافات و باکتریها می شوند .
صابونها در آبهایی که سختی زیاد داشته باشند
یعنی امالح کلسیم و منیزیم در آنها زیاد
باشد موثر نیس��تند  ،به همین علت
دترجنتهاي مصنوعی در بیشتر
موارد جایگزین صابـــونـها
گردیده اند.
دترجنتها از نظر
شیمیایی به
چها ر
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دسته آنیونی  ،کاتیونی  ،غیر یونی و آمفوتریک تقسیم می شوند.
س��ورفکتانتهاي کاتیونی داراي قدرت پاك کنندگی کم  ،ولی خاصیت
میکروب کش��ی قوي می باشند و از سال  1935مورد توجه قرار گرفته
اندبخ��ش کاتیونی آنها خاصیت پاك کنندگ��ی دارد و اثر هیدروفیلیک
ای��ن عناصر مربوط به یون حاوي زات می باش��د که داراي با الکتریکی
مثبت است .عناصر کاتیونیک داراي خاصیت ترکیب با پروتئین  ،چربی
و فس��فات بوده و بنابراین اثر آنها درحضور سرم  ،خون و سایر مواد آلی
کاهش می یابد  .ضد ویروس ،باکتري (خصوصا باکتریهاي گرم مثبت )
 ،قارچ  ،اسپور باکتریها  ،پروتوزوآ و بی مهرگان می باشند.
س��ورفکتانتهاي آنیونی بیش��تر داراي خواص پاك کنندگی قوي و ضد
میکروبی ضعیف هس��تند  ،بیش��تر بر روي میکروبهاي گرم مثبت موثر
هس��تند و در غلظتهاي باال می توانند باکتریه��اي گرم مثبت را تجزیه
کنن��د .این گ��روه بزرگ ترین گ��روه پاك کننده ها را تش��کیل داده و
خاصیت پاك کنندگی آنها در قسمت آنیونی قرار دارد.
س��ورفکتانتهاي غیر یونی عمدتا مشتقات پلی اکسی اتیلن و پلی اکسی
پروپلین می باش��ند  ،این س��ورفکتانتها در محلولهاي آبی تجزیه نشده
به عنوان پاك کننده  ،امولس��یون کننده در تحقیقات ش��یمیایی داراي
مزایاي زیادي می باش��ند .خاصیت ضد میکروبی ندارند و بار الکتریکی
آنها صفر می باشد و براي تهیه پودرهاي رختشویی  ،ظرفشویی و شامپو
به کار می روند.
س��ورفکتانتهاي آمفوتری��ک هر دو خاصیت پاك کنن��ده هاي آنیونی و
کاتیونی را تواما دارا می باش��ند و در محلولهاي اس��یدي به عنوان یک
ترکیب کاتیونی و در محلولهاي قلیایی به عنوان یک ترکیب آنیونی عمل
می نمایند .فعالیت باکتري کشی آنها در یک دامنه ثابت باقی می ماند .از
قدرت میکروب کشی موثري برخوردار بوده و به طور وسیعی در صنایع
لبنی مورد استفاده قرار  PHوسیع از می گیرند .ترکیباتی مالیم هستند
که بر پوست اثر تحریکی نداشته و در چشم نیز سوزش و تحریک ایجاد
نمی کنند  .درشامپوهاي بچه و شامپوهاي مو و فرشکاربرد دارند .
ترکیبات چهارتائی آمونیم  :این پاك کننده هاي کاتیونیک  ،از ترکیبات
آنیونیک بیش��تر خاصیت میکروب کش��ی دارند  .تع��داد زیادي از این
ترکیب ها براي مقاصد ضدعفونی س��نتز شده اند  .بر روي باکتري هاي
گرم مثبت خیلی موثرند  .در غلظت هاي  1در صد تا یک در چند هزار
موثرند و بر قارچ ها  ،پروتوزوآها تاثیر می گذارند.
روي ویروس ها مقاوم تر  ،روي اسپورها و روي باسیل سل بی اثر هستند
 .بسیاري از پسودوموناس ها مقاوم می باشند  .اثر آنها در حضور صابون
هاي پاك کننده آنیونیک و مواد آلی  ،خنثی و یا کم می شوند .
نحوه اثر آنها  :انعقاد پروتئین – ممانعت از عمل آنزیم ها – پارگی غشاء
سلولی و خروج مواد حیاتی سلول می باشد
 -6آلدئیـــــدها:
گلوتارآلدئید موثر بر باکتري ها و قارچ ها (دژتاتیو اسپور) و ویروس ها
بوده و براي استریلیزاس��یون وسایل اورولوژي به کار می رود  ،ولی باید
وس��ایل مدت درازي در این مواد بمانند  .فرمالدئید فقط در غلظت زیاد
پایداراس��ت و در حرارت باال مثال حرارت اطاق پلی مریزه شده و جسم
س��ختی ایجاد می کند و اثر ضد میکروبی باالئ��ی دارد  .باعث تحریک
پوست شده و زود تحریک کننده می شود.
 -7مواد گــــازي:
اس��تریل کنن��ده ه��اي گازي در مورد م��وادي به کار م��ی رود که در

حرارت باال یا محلول هاي ش��یمیایی خراب می ش��وند  .سردسته این
ترکیبات اتیلن اکس��ید  Ethylene Oxideاست .قابل اشتعال است و
حتی درغلظت پائین قدرت استریلیزاسیون باالئی دارد  .مواد حساس به
حرارت یا رطوبت را استریل می کند .اسپورها را به زودي از بین می برد
 .قدرت نفوذ زیادي داشته و بسته هاي لباس و مواد و بعضی پالستیک
ها را استریل می کند .
قابل اشتعال و ترکیب است و در اتوکالوهاي مدرن از این گازها استفاده
می ش��ود  .نحوه عمل به وسیله  Olkylationاست در Olkylation
یک اتم هیدروژن فعال ترکیب آلی با گروه الکیل  Olkylجا به جا می
شود که باعث شکستن حلقه اتیلن اکساید می شود و مولکول خودش
را به محلی که هیدروژن به آن تعلق داش��ته می چس��باند و آن واکنش
باعث غیر فعال شدن آنزیم گروه سولفیدریل می شود .
ازن گازي است بی رنگ و تقریبا آبی  .یک اکسید کننده قوي به شمار
می رود و خصوصیات باکتریساید آن بر کلر ارجحیت دارد و تا حدودي
مس��تقل از تغییرات  PHعمل می کند  .این گاز براي استریل کردن
اتاق هایی که مواد غذایی در آنها نگهداری می ش��ود برای جلوگیری از
رشدکپک با غلظت  ppm 4/0و یا کمتر از  001/0میلی گرم در لیتر
هوا بکار برده می شود.
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کارشناسان معتقدند استفاده از محصوالت ارگانيک هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت تأثير بسيار زيادي بر افزايش سالمت دارد .اما دقيقا منظور
ما از توليد ارگانيک چيست؟ همان طور که اشاره شد غذاي ارگانيک يا طبيعي بدون دخالت آفت کش ها و کودهاي شيميايي توليد مي شود .در
واقع اين روش شيوه اي از کشاورزي است که طي آن در هيچ يک از مراحل کاشت تا برداشت ،جمع آوري و بسته بندي محصوالت کشاورزي از کود
شيميايي استفاده نمي شود .هر چند اين محصوالت به علت ناشناخته بودن در ابتدا تنها در فروشگاه هاي کوچک يا در بازارهاي محلي کشاورزان
قابل دس��ترس بود ،ولي در س��ال هاي اخير به طور وسيعي در بيشتر فروشگاه هاي کشورهاي اروپايي و آمريکايي قابل دسترس است .وي تصريح
مي کند :در ابتدا غذاي ارگانيک تنها شامل سبزي هاي تازه بود و اولين مصرف کنندگاني که از غذاي ارگانيک استفاده مي کردند ،به دنبال غذايي
بودند که بدون استفاده از مواد شيميايي توليد شده باشد.
از اين روشركت QAL-IRANبه منظور ترويج مصرف غذاهاي ارگانيک خدمات ويژه اي را براي توليدكنندگان اين محصوالت در نظر گرفته است
كه با دريافت گواهينامه ارگانيك و استفاده از نشان آن بر روي محصوالت خود به بازارهاي جهاني راه پيدا كنند .
تعاریف:
درسیستم ارگانیک سه نوع فارم تعریف شده است :
 فارم کشاورزی ( زراعت و باغی ) فارم شیالتی ( پرورش فرآورده های شیالتی) فارم پرورش دام و طیور ( گوشتی و تخم گذار)انواع گواهینامه ارگانیک:
در سیستم ارگانیک دو نوع ممیزی و صدور گواهینامه وجود دارد :
 1گواهینامه ارگانیک تولید کننده ()Producer 2-گواهینامه ارگانیک فرآوری () processor
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حتماً ش��ما نیز در طول زندگی با افرادی برخورد داش��ته اید که ظاهرا ً موفق بوده اند اما
در درون احس��اس نارضایتی می کردند .به نظر اینگونه می رسد که آنان همه چیز دارند،
ولی واقعیت این س��ت که در باطن احساس خأل می کنند .رسیدن به این درک می تواند
دردآور باشد ،اما به عقیده من ندایی بیدارکننده است .اگر کمی تامل کنیم به سادگی در
می یابیم که در زندگی سه نوع رفتار داریم:رفتار اول؛ دستیابی است .برای هر فردی در هر
جایگاه ش��غلی و اجتماعی ،دستیابی به اهداف یک رفتار طبیعی است .انسان تنها موجود
زنده ای است که می تواند اهدافی در زندگی برای خود در نظر بگیرد .همه ما می خواهیم
مفید باشیم و به اهداف خود دست یابیم .بیشتر افراد تصور می کنند دستیابی به اهداف
تنها نکته قابل توجه است و به همین دلیل همیشه در جست وجوی موفقیت ،سودآوری
یا متمایز ش��دن هستند .اما آیا تابحال ش��نیده ایم کسی در هنگام مرگ آرزو کند ،کاش
فرصت داشتم بیشتر به شرکتم بروم؟
* رفتار اول ارتباطات انس�انی اس�ت .این رفتار به تعامالت اجتماعی و انسانی مربوط
می شود .در رفتار اول روابط نادیده گرفته می شود ،اما نباید از این نکته غافل باشیم که
گاهی در زندگی شخصی ما بحران هایی پیش می آید؛ مثل بحران مالی ،مسایل شغلی یا
بیماری ،اینجاست که متوجه می شویم آنچه بیش از همه در زندگی برای ما اهمیت دارد،
اطرافیان هستند یعنی انسان ها و روابطی که ما با آنها برقرار می کنیم.
* رفتار دوم در حقیقت تجربه های روزانه ما در زندگی است؛ مثل سرمایه گذاری
در زندگی خود یا دیگران ،سهیم کردن وقت خود با خانواده ،دوستان و دیگران.
* رفتار س�وم و آخرین رفتار کامل کردن اس�ت .این رفت��ار همان تجمیع دو رفتار
قبلی است ،یعنی اهداف و ارزش ها را دوباره تعریف کردن و سپس آنها را در عمل به کار
گرفتن ،به طوری که دارای معنا و مفهوم باش��د و اصول و تعهداتی به بار آورد که خود ما
نیز به دنبال پرورش آنها هستیم .بسیاری از شما مدیر کسب و کار خود هستید و بهتر از
من می دانید که دوباره تعریف کردن اهداف در زندگی فقط این نیست که فرآیندی انجام
داده باش��یم که منجر به یک نتیجه منطقی ش��ود ،بلکه الزم است کمی عمیق تر شویم و
به سطحی از ارزش های درونی نگاهی بیندازیم .این ارزش های کلیدی هستند که روش
رس��یدن به اهداف را برای ما و ش��رکت ما شکل و جهت می دهند .بعد از اینکه ارزش ها
را تعیین کردید نوبت به این می رسد که ببینید در برخوردهای روزانه تان با محیط تان،
این ارزش ها چگونه خود را نش��ان می دهند .در پاس��خ به پرسشهای خود تنها به جایی
ک��ه اکنون قرار دارید نگاه کنید نه جایی دیگر .در این برهه زمانی که دنیای تجارت پر از
بحران است ،بسیاری از چیزهای ساده نیز گیج کننده شده است .شرکت ها از روش های
بسیار زیادی برای باقی ماندن خود و عقب نماندن از رقیبان استفاده می کنند .اما با وجود
صرف وقت و انرژی زیاد ،معدودی از شرکت ها هستند که از روش های بهینه ای استفاده
می کنند که موفقیت آنها را تضمین می کند و توقعات و انتظارات کارمندانشان را برآورده

می سازد .درست است که همه چیز با سرعت در حال تغییر است اما اصل های بنیادین  ،حفظ شایستگی انسانی و رفتارها،
تغییر نکرده اند .این اصول همان مالحظات همیش��گی برای متعهد نگهداش��تن کارمندان ،راضی نگهداش��تن مشتریان و
افزایش حس اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران است .اگر می خواهیم در ردیف شرکت های ممتاز باشیم باید
پایه مستحکمی برای خود بسازیم .این پایه محکم را در تمام روابط تجاری مهم نیز باید در نظر داشته باشیم .یک استراتژی
س��اده برای رس��یدن به این هدف نیاز است .این استراتژی می گوید ش��رکتی ممتاز و موفق است که همه افراد آن مانند
یک رهبر بیندیشند ،احساس کنند و طوری عمل کنند که شرکت در بهترین شرایط قرار گیرد؛ چنین شرکتی بر پایه 3
ستون بنا می شود و استوار می ماند که به اختصار این  3ستون را مکس (یعنی مشتریان-کارمندان-سهامداران)نامیده ام :
س�تون اول ،مش�تریان :اولین چیزی که یک شرکت را در زمره شرکت های ممتاز قرار می دهد ،کیفیت خدماتی است
که به مش��تریانش ارایه می دهد .اگر می خواهید در دنیای امروز به رقابت بپردازید ،الزم اس��ت بدانید که رضایت مشتری
به تنهایی کافی نیست ،شما به مشتریانی نیاز دارید که بازوی شما باشند وازاینکه مشتری شما هستند به خود ببالند.
س�تون دوم ،کارمندان :دومین چیزی که یک ش��رکت را ممتاز می کند،کیفیت زندگی ای اس��ت که برای کارمندانش
فراهم می کند .این شرکت فضایی انگیزشی برای کارمندان خلق می کند ،فضایی که در آن کارمندان ،کارکردن در راستای
اهداف شرکت را در اولویت برنامه های خود قرار می دهند؛ در چنین فضایی کارمندان خود را مالک کسب و کار می دانند
و چون به آنان به عنوان منابعی ارزشمند نگاه می شود ،در نتیجه متعهدتر می شوند .نقطه مقابل فضای شرکتی است که
به کارمندانش به عنوان کاالهای مورد استفاده می نگرد.
ستون سوم ،سهامداران یا همان مالکین اصلی سازمان هستند .هیچ شرکتی نمی تواند موفق شود مگر آنکه سودآور
باشد ،و این سوددهی باید کام ً
ال اخالقی بوده و برای تمام سهامداران باشد .امروزه خصلتی که برای رهبری کارآمد بیشتر
توصیه می شود صداقت و درستی است .این همان کلیدی است که موفقیت شرکت را تضمین و آن را از بقیه متمایز می
کند .اما ستون های” مکس” با ستون دیگری که آن را راکب نامیده ام ،تکمیل می شود وبقای سازمان را تضمین می کند.
راکب مجموعه ای است از :رقبا ،اسپانسرها و حامیان ،کانال های توزیع و فروش ،بانک ها و موسسات مالی و اعتبار دهنده
سازمان؛ تمام این بخش ها مهم و با ارزش هستند .این گروه ها ،روابطی را برای یک شرکت موفق ایجاد می نمایند تا با آنها
رابطه تجاری سودمند متقابل داشته باشند .به واقع این گروه ها نقش کاتالیزور و تقویت کننده را برای شرکت دارند .روی
سخنم با شما مدیری است که می خواهید در کسب و کار خود در زمره موفق ها و ممتازها باشید .حس مسؤولیت پذیری
مشترک و اعتماد متقابل را در ستون های مورد بحث برقرار کنید تا طعم قدر سازمانی را بچشید .پایه ساختمان خود را از
هم اکنون مس��تحکم کنید .این پایه همان مدیریت براس��اس ارزش هاست .برنامه ها ،اهداف و ارزش های کاری خود را به
گونه ای تعیین کنید که مشتریانتان وفادار بمانند ،کارمندانتان بهتر تالش کنند ،سهامداران هم ضمن کسب سود ،افتخار
کسب کنند و عالوه بر این ،دیگر افراد مهم جامعه نیز در کسب و کار حامی و مبلّغ شما باشند.
در پایان باید بگویم :ش�اید نتوانیم به عقب بازگردیم و ش�روع دوباره و خوبی داش�ته باشیم ،اما می توانیم از
همین جا تغییر مسیر دهیم و پایان خوب و ارزشمندی را تجربه کنیم.
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آزمایشات خون انفرادی از گاوهای شیری به طور معمول برای تشخیص مشکالت بیماری استفاده می شود.
دامپزش��کان ،تولیدکنندگان و مش��اوران تغذیه ،عالقه مند به اس��تخراج و جمع آوری اطالعات در مورد تغذیه گله و سالمت حیوان از طریق این
نمونه های خونی هستند .پروفایل متابولیک کامپتون،روشی است که از قدیم استفاده می گردد.
اهداف اصلی از پروفایل متابولیک کامپتون عبارتند از:
 -1سالمت متابولیکی گله
 -2کمک به تشخیص مشکالت متابولیک و بیماری های تولید
 -3شناسایی گاوهای برتر از لحاظ متابولیکی
پروفایل متابولیک کامپتون شامل جمع آوری 10-7نمونه خون از سه گروه گاو شیری (برای مثال،گاوهای خشک ،اوج شیردهی و اواسط شیردهی) و
اندازه گیری متابولیت های خونی است .درنتیجه میانگین هر متابولیت خونی برای هر گروه ،جداگانه اندازه گیری می شود و با مقادیر مرجع مقایسه
می گردد .حداقل  7حیوان برای هر گروه برای تفسیر آماری مورد نیازهستند .همان طور که انتظار می رود ،تکمیل  13آزمایش بیوشیمیایی در 21
نمونه انفرادی حتی با تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ،هزینه بر است .پروفایل متابولیکی کامپتون به عنوان یک هدف تشخیصی ،مورد تایید مثبت
مطالعات خارج از ایاالت متحده اس��ت .درمقابل مطالعات پروفایل متابولیک در آمریکا به طور کلی کمتر در مورد ارزش تش��خیص باالقوه میپردازد.
اس��تفاده از این روش های تش��خیصی براساس گله است و کل هزینه آن نسبت به اعتبار و حساسیت آن مورد سوال قرار گرفته است .متاسفانه در
بسیاری از گله ها ،آنالیز خون به جای دیگر روش های تشخیصی مناسب تر ،مانند ارزیابی جیره و آزمایشات فیزیکی استفاده می گردد ،بدون این
که از تکنیک های تشخیصی مناسب اطالعاتی وجود داشته باشد .بنابراین تجزیه و تحلیل متابولیت های خونی اگر تفسیر درستی در رابطه با حیوان
و ارزیابی های جیره گردد ،می تواند اطالعات مهمی را به ما نشان دهد.
از زمان توسعه پروفایل متابولیکی کامپتون ،تحقیقات بسیاری ،مباحث متابولیک بدن گاو در دوره انتقال و ارتباطش را با بیماری های زایمان روشن
کرده است .به عالوه حرکت به سمت افزایش اندازه گله و افزایش بیماری های زایش ،عالقه مندان به پروفایل متابولیکی در گاوهای دوره انتقال را
افزایش داده است.هدف از این مقاله ،بررسی و تفسیر یک روش پروفایل متابولیکی اصالح شده به عنوان ابزار غربالگری گله به منظور ارزیابی خطر
ابتال به بیماری های زایمان خواهد بود.روش کامپتون ،عالوه بر گران بودن ،دارای محدودیت هایی نیز می باش��د .س��ه منبع اصلی تنوع در غلظت
متابولیت های خونی ،نوع گله ،سطح تولید شیر( مرحله شیرواری) و فصل سال می باشد .این عوامل جهت تفسیر درست و صحیح اطالعات ،باید
مد نظر قرار گیرند.از دیگر عوامل تنوع در غلظت متابولیت های خونی می توان به نس��بت و رابطه زمان با گوس��اله زایی ،وضعیت آبس��تنی ،شرایط
محیطی ،روابط متقابل مواد مغذی جیره و نمونه گیری اشاره کرد .برای به دست آوردن اطالعات مفید از متابولیک پروفایل ،باید تمامی این عوامل
در نظر گرفته شوند تا اطالعات به درستی تفسیر شوند .مقادیر متابولیت های خونی که غیرطبیعی هستند باید خارج از دامنه در نظر گرفته شوند.
اطالعات گزارش شده توسط پاین و همکاران درسال ( 1973جدول )1نشان می دهد که گله های بدون مشکل و نرمال ،تفاوت زیادی با گله های
مشکل دار ندارند .اطالعات پروفایل متابولیک باید با سابقه گله و ارزیابی های حیوانات هماهنگ باشد.
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جدول1-نتایج متابولیک پروفایل روی گله های درگیرو غیردرگیر با بیمارهای متابولیکی.

نشانگرهای تشخیص خطر بیماری
در  20سال اخیر ،اطالعات در مورد سوخت ساز گاوهای دوره انتقال وارتباط آنها با بیماری های زایمان تا حد زیادی گسترش یافته است و مطابق
با این پیشرفت ،روش های تکنیکی نیز بهبود داشته است .نقش متابولیک پروفایل در تشخیص بیماری های زایمان ،درسودآوری فارم،بسیار اهمیت
دارد .بیماری های زایمان و ناباروری تولید مثلی ،هردو با سالمت و تولید حیوان مرتبط هستند و در پیش بینی خطر بیماری نقش دارند.بیشترین
کار در این حوزه بر روی بیماری های خاصی مانند تب شیر،کتوز ،جابجایی شیردان به چپ و ...متمرکز شده است .اگرچه به خوبی اثبات شده است
که بیماری های زایمان پیوسته هستند و انفرادی نیستند.پیشگیری از طریق پروفایل متابولیک ،باید باعث افزایش شمار گاوهای دوره انتقال بدون
ابتال به بیماری شود .در حال حاضر بیش از 50%گاوها تجربه یک یا چند بیماری زایمان را دارند .در اغلب موقعیت های بالینی ،نیاز فوق العاده ای
برای ارزیابی خطر ابتال به هرگونه بیماری در هنگام زایمان ،بدون آنکه دام درگیر بیماری باشد ،وجوددارد .عناوین مورد بحث در ذیل ،پارامترهای
متابولیکی برجسته ای هستند که خطر بیماری های زایمان را نشان می دهد.
تعادل انرژی
تعادل انرژی یکی از بحرانی ترین فاکتورهای تغذیه ای م ُوثر بر س�لامت حیوان ،ش��یردهی و عملکرد تولید مثلی می باشد .به طور کلی تغییراتدر
تعادل انرژی را با تغییرات وزن بدن و نمره بدنی ،در طول زمان نشان می دهیم .این روش به اندازه کافی ،ابزار حساسی در مواجهه با گاو در دوره
انتقال نیست ،اما شاخص نمره بدنی ،هنوز یک ابزار مدیریتی مهم در عملکرد شیردهی است .اسید های چرب غیراستریفه شده ،تکیه گاه اصلی در
تعیین تعادل انرژی است .بسیاری از مطالعات تحقیقاتی ،همبستگی خوبی بین تعادل انرژی و غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه شده سرم خون
نشان داده اند .غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه شده ،نتیجه تجزیه بافت چربی در پاسخ به تعادل منفی انرژی است.اسیدهای چرب غیراستریفه
ش��ده ،جذب ش��ده و برای تولید انرژی توسط کبد و سایر بافت ها متابولیزه می شود .غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه شده ،نشان دهنده مقدار
بافت چربی تجزیه شده است .غلظت های بیش از حد باالی اسیدهای چرب غیراستریفه شده نتیجه تعادل منفی انرژی و در نتیجه نفوذ چربی به
کبد می باشد که باعث تظاهر باالتر بیماری های متابولیکی در هنگام زایمان می گردد .مقادیرمرجع اصلی برای اسیدهای چرب غیراستریفه شده
بر پایه اطالعات آزمایشگاه تغذیه بالینی دانشگاه میشیگان ،نشان می دهد که غلظت های باالی 4/0میلی اکی واالن اسیدچرب غیر استریفه شده،
درگاوهای انتظارزایش و باالی  6/0میلی اکی واالن در گاوهای تازه زا ،به ترتیب با افزایش 4و 5برابری خطر بیماری ها مرتبط است .مطالعات دیگر
نشان دهنده افزایش خطر ،با غلظت های باالتر اسیدهای چرب غیر استریفه شده می باشد.یکی از پارامترهای مهم دیگر در ارزیابی وضعیت انرژی،
غلظت اجسام کتونی است ،که اندازه گیری بتاهیدروکسی بوتیرات بیشترین کاربرد را دارد.بتاهیدروکسی بوتیرات می تواند از منابع جیره ای(سیالژ
با تخمیر ضعیف) نیز تولید شود .غلظت های کمتر از  6/2میلی مول در لیتر و بیشتر از  4/1از بتاهیدروکسی بوتیرات ،نشان دهنده حیوانات با کتوز
تحت بالینی است .غلظت های برابر یا باالتر از  6/2میلی مول در لیتر ،تحت عنوان کتوز بالینی تعریف می شود که پاسخ حیوانات بسیار متغیراست.
قبل از زایمان  ،غلظت بتاهیدروکس��ی بوتیرات به طور کلی از  75/0-57/0میلی مول در لیتر تجاوز نمی کند ،مگر اینکه حیوان با مصرف س��یالژ
کتوژنیک در تعادل منفی انرژی باش��د .گاوهای با غلظت های باالی  1یا  4/1میلی مول برلیتر ،بتا هیدروکس��ی بوتیرات 2/3 ،و3/4مرتبه بیشتر در
معرض خطر بیماری های پس از زایش هستند.
ارزیابی پروتئین
بررس��ی وضعیت پروتئین کمی س��خت تر از تعادل انرژی است .در حال حاضر هیچ متابولیتی به تنهایی وجود ندارد که بتواند وضعیت پروتئین را
به طور مس��تقیم نش��ان دهد .در نتیجه پارامترهای متعددی برای ارزیابی وضعیت پروتئین بدن ،از جمله نیتروژن اوره ای سرم کراتینین ،پروتئین
کل ،آلبومین و کراتین کیناز مورد نیازند.غلظت نیتروژن اوره ای ،توسط طیف گسترده ای از پارامترهای مرتبط ازجمله مصرف پروتئین جیره ای،
تجزیه پذیری شکمبه ،ترکیب آمینواسیدهای جیره ،نسبت مصرف پروتئین به نیاز ،عملکرد کبد و کلیه ،تجزیه بافت عضالنی ،مقدار کربوهیدراتهای
جیره و تجزیه پذیری ش��کمبه ای تحت تآثیرقرار می گیرد .کراتینین برای ارزیابی عملکرد کلیه به کارمی رود و روی مقدارنیتروژن اوره ای س��رم
تاثیر دارد .درمواجهه با کمبود پروتئین  ،پروتئین کل ،آلبومین و مقادیرآمینواسیدها کاهش می یابد .آلبومین دارای نیمه عمر نسبتا کوتاه بوده و
مش��کالت کمبود پروتئین در طی دوره یک یا در ماهه را می تواند منعکس کند .کراتین کیناز زمانی که عضالت تجزیه و یا زخمی می گردد آزاد
می گردد .آلبومین با بیماری های پس از زایمان در ارتباط است و برای پیش بینی خطر ابتال به بیماری ،در گاوهای تازه زا مورد استفاده قرار می
گیرد .گاوهای تازه زایی که مقدار آلبومین سرم آنها بیشتر از  35گرم در لیتر بود ،کمتر به بیمارهای پس از زایمان مبتال شدند .مقدار آلبومین سرم
کمتراز 5/32گرم در لیتر در گاوهای نزدیک زایمان ،خطرابتال به بیماری های پس از زایمان را تا  3برابر بیشتر می کند.توصیه شده است که غلظت
های کمتراز60گرم در لیتر پروتئین کل ،نشان دهنده خطر ابتال به بیماری های زایمان هستند .در بیشتر مواقع در گاوهای اوایل خشکی با کمبود
پروتئین رژیم غذایی ،مقدار نیتروژن اوره ای سرم کم خواهد شد(کمتراز 1/7میلی مول در لیتر) وغلظت آلبومین طبیعی خواهد بود .در گاوهای
نزدیک زایش ،نیتروژن اوره ای خون کم،آلبومین کمتر و مقدار کراتین کیناز بیش��تر خواهد بود .گاوهای تازه زا معموال نیتروژن اوره ای خون کم
و آلبومین پایین (کمتر از30گرم بر لیتر) دارند .گاوهای تازه زای با کمبود پروتئین ،در اثر متریت ،ورم پس��تان ،عفونت س��م و ...بدون درمان آنتی
بیوتیکی تلف خواهند شد.
عملکرد کبد
همگ��ی با فرآیند کبد چرب در گاوهای دوره انتقال آش��نایی داریم و منابع زی��ادی ،در مورد تجمع بیش از حد چربی در کبد و بروز بیماری های
زایمان وجود دارد .تجمع چربی در کبد ،یک فرایند طبیعی برای گاوهای شیری ،در زمان انتقال به شیردهی می باشد ،اما این امر باید کنترل گردد.
عملکرد کبد می تواند از طریق آنزیم های زیادی ارزیابی گردد ،مانند گاما گلوتامیل ترانسفراز ( )GGTآسپارتات آمینو ترانسفراز ( ،)ASTسوربیتول
دهیدروژناز ( )SDHو مقدار کل بیلی روبین موجود در خون .زیادبودن هرکدام از این پارامترها نمی تواند نش��انه مش��کل کبدی باشد .مقدار بیلی
روبین ،تحت تاثیر مش��کالت جریان صفراوی در اثر آس��یب س��لول های کبدی است .مقادیر این آنزیم ها ،باید با نتایج کلسترول و اسیدهای چرب
غیراستریفه شده تفسیر شوند .برای توصیف تعادل انرژی ،اسیدهای چرب غیراستریفه شده به عنوان یک نتیجه مستقیم از تجزیه چربی ها به داخل
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خون منتشر می شوند.درکبد ،اسیدهای چرب غیر استریفه شده می تواند تا حدی به اجسام کتونی متابولیزه شود و یا برای سوخت و ساز انرژی به
بافت های دیگر توزیع شده و یا می توانند برای ساخت چربی مورد استفاده قرار گیرند .مقادیر اسید های چرب غیر استریفه شده ،منجر به تولید
کتون یا تولید چربی در کبد می گردد.برای چربی در کبد 2حالت پیش می آید:
 -1در سلولهای کبدی باقی ماند و ایجاد کبد چرب می کند.
 -2به خارج از کبد منتقل می گردد.
برای انتقال چربی به خارج از کبد ،پروتئین موردنیاز است .چربی به وسیله ترکیباتی به نام لیپوپروتئین به داخل خون منتقل می گردد ،این تنها
راهی است که آن ها می توانند در خون حل شوند .ساختار لیپوپروتئینی که چربی را از کبد به خون انتقال می دهد به عنوان لیپوپروتئین با چگالی
خیلی پایین شناخته می شود(.)VLDLدر ساختار VLDLمقدار قابل توجهی کلسترول وجود دارد .بنابراین ،کلسترول سرم نشان دهنده حضور
 VLDLدر خون است و نشانه توانایی کبد برای تولید VLDLاست .اگر تولیدVLDLبه خطر بیافتد تجمع چربی کبدی به وقوع خواهد پیوست.
مقادیر کلسترل پایین (کمتر از  6/2میلی مول برلیتر در گاوهای تازه زا) نشان دهنده تولید پایین  VLDLبوده و در نتیجه تجمع چربی در کبد
محتمل می باشد .به این دلیل است که برخی از محققان ارزیابی نسبت اسیدهای چرب غیره استریفه شده به کلسترول را پیشنهاد کرده اند .محاسبه
این نسبت ،پیش بینی بیماری های پس از زایش در گاوهای نزدیک زایمان( )<2/0و تازه زا ( )<3/0را باعث می شود.
ارزیابی مواد معدنی پر مصرف
کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،سدیم ،کلر و گوگرد ،با تب شیر ،سندروم گاو ضعیف و  ...مرتبط هستند .متاسفانه بسیاری از این مواد معدنی ،به
وسیله فرایندهای همواستاتیک ،در بدن تنظیم می گردند .غلظت های خونی مواد معدنی ،زمانی که سیستم هموستاتیک وظیفه خود را به خوبی
انجام دهد ،تحت تاثیر جیره قرار نمی گیرند.فسفر ،منیزیم ،پتاسیم و گوگرد مواد معدنی مهمی هستند که تا حدودی به رژیم غذایی حساس هستند.
غلظت سدیم و کلر ،زمانی که عملکرد کلیه و گوارش به خطر بیفتد و یا کمبود شدید رژیم غذایی باشد ،تغییر می یابد .بررسی غلظت کلسیم در
زمان زایمان ،ش��اخص مفیدی از مش��کالت کمبود کلس��یم بالینی و تحت بالینی می باشد و مواد معدنی پرمصرف خون ،باید به طور دقیقی در 2
هفته قبل و  2هفته بعد زایش مورد تفسیر و تجزیه تحلیل قرار گیرد.در مطالعات اخیر ،روابط معنی داری بین غلظت مواد معدنی سرم در 4هفته
قبل و 4هفته بعد از زایمان ،با بیماری های زایمان وجود داشته است .بیشترین سطح معنی داری ،بین گاوهای قبل و بعد از زایمان ،از نظر غلظت
کلسیم خون بود و گاوهای با غلظت کلسیم 2میلی مول در لیتر 4 ،برابر بیشتر در معرفی خطر بیماری های زایمان بودند .همچنین گاوهای با غلظت
سدیم کمتر از  139میلی مول در لیتر ،بیشتر در معرض خطر بیماری های زایمان بودند .غلظت هایی پتاسیم بیشتر از 7/4میلی مول بر لیتر ،قبل
از زایمان ،بیش��تر در معرض خطر بیماری های زایمان بودند .رابط معنی دار بین الکترولیت های س��رم خون (سدیم،کلر و پتاسیم) و بیماری های
زایمان ممکن است از لحاظ اسید و باز بودن مایعات بدن وجود داشته باشد .بنابراین به اعتبار روابط مشخص شده در این مطالعه مقدماتی نیاز به
کار بیشتری در این مورد می باشد.
ارزیابی مواد معدنی کم مصرف و ویتامین ها
ارزیابی ماده معدنی کمیاب و ویتامین های محلول در چربی ،به طور معمول با استفاده از اندازه گیری مستقیم غلظت خون انجام می گیرد .بین مواد
معدنی کمیاب و ویتامین های محلول در چربی ،در خون و بافت ها رابطه قابل پیش بینی وجود دارد .مقادیر مواد معدنی کمیاب و ویتامین های
محلول در چربی در بدن یکسان نیستند و عملکردها و دسترسی های متفاوتی دارند .تجمع مواد مغذی مختلف شامل ذخیره ،انتقال و عملکردهای
بیوشیمیایی است .به عنوان یک نتیجه از ظرفیت ذخیره سازی برای مواد معدنی و ویتامین های محلول در چربی موجود در کبد ،کمبودهای غذایی
متوسط یا شدید کوتاه مدت ،اثری بر عملکردهای حیاتی بیوشیمیایی ندارد در حالی که کمبودهای غذایی شدید و طوالنی مدت ،سبب تخلیه این
ذخایر معدنی کم مصرف و ویتامین های محلول در چربی می گردد و عملکرد های بیوشیمیایی به خطر می افتد و بیماری بالینی ایجاد می گردد.
قبل از اینکه بیماری بالینی ایجاد گردد ،بیماری تحت بالینی مانند ضعف سیس��تم ایمنی رخ می دهد و ایمنی بدن کاهش می یابد.این ها بخش
عمده ای از بیماری های مرتبط به کمبود مواد معدنی کم مصرف و ویتامین های محلول در چربی می باشد .به علت هزینه باالی آنالیز مواد معدنی
کم مصرف و ویتامین ها،آنها در پروفایل معمول به طور روتین اندازه گیری نمی شوند .ارتباط بین غلظت ماده معدنی کمیاب و خطر ابتال به بیماری
ه��ای زایم��ان حداقل بود .هرچند که غلظت پایین روی ،پس از زایمان و غلظ��ت باالی آهن ،قبل از زایمان ،با بیماری های عفونی در ارتباط می
باش��د .نس��بت های مس به روی و یا آهن و تغییرات آن به طور بالقوه ای نش��ان دهنده یک واکنش التهابی حاد می باشد که با افزایش ورم پستان
و متریت در ارتباط می باشد .در برخی از موقعیت های تشخیصی ،تجزیه و تحلیل مواد معدنی و ویتامین های محلول در چربی ،در تعیین منابع
بالقوه بیماری های گله ،مثمر ثمر واقع شده است.
نتیجه گیری
پروفایل متابولیکی کامپتون در اصل ،در شناسایی مشکالت گله کافی نبود .تعدادی از عوامل ،مانند تغییرات انفرادی و گله ای در غلظت متابولیت
های خونی ،سبب تفسیر اشتباه نتایج می گردد .به عالوه گاو دارای سیستم مناسبی از کنترل و توازن عملکردهای فیزیولوژیکی طبیعی در رژیم
های غذایی و ش��رایط محیطی مختلف نمی باش��د .تحقیقات اخیر ،پویایی متابولیکی بهتری را در زمان زایمان و ارتباط آنها با شیوع باالی بیماری
های عفونی متابولیکی نش��ان می دهد که یک س��ری از عوامل از جمله آزمایشات تشخیص بهبود یافته ،افزایش اندازه گله و عملکرد گاوهای دوره
انتقال ،جهت ارزیابی بهتر خطر بیماری های زایمان را شامل می گردد.
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