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 همزمان با تغییر نظام های پرورشی، 
روشهای مختلفی نیز به منظور تامین احتیاجات و  -

متعادل سازی جیره های خوراکی دام ها ارائه و پیشنهاد 
 .  شده است

 
 : در این راستا

 باال بردن ارزش تغذیه ای،  -
 افزایش میزان مصرف و -
 افزایش قابلیت هضم و بهره دهی خوراک -
 

ترکیبات شیمیایی و  فیزیکتغییرات در : از طریق
   .خوراک همواره مورد توجه خاصی بوده است
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 از طرفی اثرات منفی
 :  ، آلودگی به [1](ANF)وجود مواد ضدتغذیه ای  -

 کود و فضوالت  -
 :  اجسامی مثل-

 شیشه و خرده شیشه،    
 فلزات، براده های فلزات، فلزات با خاصیت مغناطیسی،    
 مواد رادیواکتیو و غیره    
 

 .می شود کاهش ارزش تغذیه ای مواد خوراکیموجب 
 

 

[1] - Anti Nutritional Factors 
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   ینپروتئیبازدارنده های: 
                                                 بازدارنده های پروتئاز -
                                                                    لكتین ها -

                                                                      انن هات -

                                                                  ساپونین  ها -
                                         ینیر پروتئینه غیآم یدهایاس -

                       مواد ضد مغذی در منابع پروتئین حیوانی -
 یمعدنبازدارنده های : 

                              (کید اکسالیک، اسیتید فایاس)التها یک -
                                                                   پولیگوس -
 نوالت هایگلوکوز -

بازدارنده ها -عناصر ضد مغذی   
 :مواد تشكیل دهنده خوراک می توانند حاوی -
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 نهیتامیو بازدارنده های 
یدر چرب بازدارنده ها: 

 کید اروسیاس -
                                      یچرب حلقو یدهایاس -

                      
دراتهایدر کربوه  بازدارنده ها:   

 یرنشاسته ایغ یدهایساکار یپل - 

 :مواد تشكیل دهنده خوراک می توانند حاوی -

بازدارنده ها -عناصر ضد مغذی   
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 :مواد تشكیل دهنده خوراک می توانند حاوی -

 سموم و آلودگی ها*  
 آلكالوئیدها، - 
 مایكوتوکسین ها،   - 
 فلزات سنگین و   - 
 غیره - 
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 :مواد تشكیل دهنده خوراک می توانند حاوی -
 

 میكروارگانیسم های بیماری زا 
 سالمونال - 
 کامپیلوباکتر - 
 اشریشیا کلی، - 
 شیگلوز - 
 - ......  
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 یا مواد هسته ای، ( رادیو نوکلیدها)رادیواتم ها -
 عوامل بیماری زای میكروبی، -
 و مواد رشد دهنده....( آنتی بیوتیک ها، مواد معدنی، ویتامین ها )باقیمانده دارو ها -
 تغییرات هورمونی در اثر مصرف افزودنی ها و وجود هورمونها در محصوالت تولیدی-
 استروژن ها•
•Insulin like Growth Factor -1 (IGF-1) 
 چربی های سوخته•

......... 
 

 :منابع مختلف به وجود آورنده
   

 منابع محیطی و فعالیت های مربوط به حشرات و میكروب ها -
 .  منابع مربوط به سموم داخلی ناشی از عناصر اوّلیه و ثانویه موجود در مواد خوراکی-
 ....(.چربی ها، عوامل رشد، عوامل افزایش تولید و )منابع خوراکی متراکم و افزودنی ها -
 محصوالت تراریخته ؟؟؟-

 
 

 :عوامل ایجاد مخاطرات برای انسان
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 آلودگی های محیطی
   

 مواد ضدعفونی کننده،-
 آفت کش ها، -
 رادیواتم ها،-
 فلزات سنگین و  -
 .  آلودگی های مربوط به صنایع و کارخانه ها-

 
 

 :آفت کش ها و مواد ضدعفونی کننده 
 

و ( [1]ارگانوفسفات ها) ترکیبات آلی فسفردار، ترکیبات آلی کلردارآفت کش های حاوی  -
 .می باشند [2]ترکیبات پیرتروئیدی

 

 

1 - Organophosphates  
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: ارگانوفسفات ها  
 .برای مبارزه با حشرات و آفات بكار می روند

 :از راههای زیر موجب مسمومیت می شوند
 
 دسترسی تصادفی دام به منبع سم و خوردن آن،  -
 جذب سم در موقع سم پاشی،  -
 جذب سم در موقع حمام دادن دام -
 استفاده از سم با غلظت زیاد به صورت اسپری -
 

ارگانوفسفات ها سموم خطرناکی هستند و می توانند 
 .  به سرعت موجب مرگ تعداد زیادی دام شوند

 
در طی چند ساعت بیش  2003به طور مثال در سال 

راس گاو در اثر مسمومیت با ارگانوفسفات  250از 
های ناشی از کاربرد آفت کش ها در ایالت 

 نبرسكای آمریكا تلف شدند
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1 - Neurotoxins  
[2] - Parathion 
[3] - Malathion 
[4] - Schradan 
[5] - Dimefox 

 :از مهمترین ترکیبات آلی فسفردار ، حشره کش هایی مثل-
 

 [5]، دیمفوکس[4]، شرادان[3]، ماالتیون[2]پاراتیون

 :از جمله ترکیبات آلی کلردار، حشره کش های آلی کلردار مثل-

 پیرترین ها -
 پیرن، نوعی هیدروکربن، شبه بنزن با بلورهای بی رنگ است که مشكوک به سرطان زایی است،  -

 
 

 اوال برای خود دام ها سمی می باشند، 
 

 .ولی مهمتر  وجود پس مانده های آنها در محصوالت دامی مورد استفاده انسان است
 

 

- Pyrethrins 

- Pyrethrum 

- Pyrene 
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 .PCBs)[1])دی اکسین ها و پلی کلرینات بیفنیل ها -
 

دی اکسین در شیر گاوهایی که در مزارع نزدیک مناطق صنعتی چرا می کنند بیشتر از -
 .شیر گاوهایی که در مزارع روستایی چرا می کنند، می باشد

 
چربی حیوانی آلوده به دی اکسین که به خوراک مورد  1999به طور مثال در سال -

استفاده مزارع پرورش دام و طیور کشورهای بلژیک، فرانسه و هلند اضافه شده بود موجب 
گردید که دی اکسین موجود در محصوالت گوشتی و تخم مرغ های تولیدی این مزارع 

 .بیش از حد مجاز باشد
 

مقادیر بیش از حد مجاز دی اکسین باعث شد که محدودیت هایی برای مصرف -
 .محصوالت تولیدی این مزارع به عمل آید

[1] - Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 

 2017تخم مرغ آلوده به فیبرونیل  
از گروه فنیل پیرازول برای کنترل ( فیپرونیل ) حشره کش 

 ....کرم ساقه خوار برنج، حشرات و 

9/4/2017 14 Kamalzadeh 



، متوادی مثتل   1986انفجار مرکز هستته ای چرنوییتل در ستال    
باعث آلتودگی  در محیط آزاد کرد که  137 -و سزیم 134 -سزیم

 .شده گردیدسطح مراتع، گیاهان و علوفه های ذخیره 
 .دام ها به مواد رادیواکتیو آلوده شد شیر و گوشتدر نتیجه، 

 
به صتورت انفجتارآمیز بتا    . سزیم، فلزی قلیایی و بسیار فعال است

ایتن فلتز بته    . آب، اکسیژن، هالوژن ها و غیره ترکیتب متی شتود   
عنتتوان اکستتیژن ربتتا در ستتلول هتتای فتوالكتریتتک، و بتته عنتتوان 
کاتالیزور در عمل هیتدروژن دار کتردن، بكتار متی رود و دارای     

 .برخی کاربردهای ویژه  است
از فرآورده هتای مهتم شتكاف اتمتی      137 -و سزیم 134 -سزیم

 .هستند و در درمان عمقی با اشعه بكار می روند
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 مایکوتوکسین ها و سالمتی حیوان
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  بالقوه طور به خوراکی مواد کلیه معموالً *
 .باشند می قارچ و کپک مقادیرکم حاوی

 
 می ها قارچ و ها کپک این خاصی شرایط در *

 .کنند  پیدا افزایش و رشد سرعت به توانند

(پنی سیلیوم)و سبز مانند ( آسپرژیلوس فالووس)قارچ های زرد مانند   
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 یرشد کپک ها و قارچ ها در مواد خوراکاثرات نامطلوب 

 
 کاهش ارزش تغذیه ای •
 کلوخه و کیكی شدن •

 حمل و نقلاشكال در  *

 پایداری و بو و طعم، تغییر رنگتغییر  *
 دام ها از مصرفخودداری  *
 مایكوتوکسین هاترکیبات سمّی بنام تولید  *
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 :مایكوتوکسین ها باعث
 

کاهش تولید و ایجاد بیماری و در شرایط حاد  *
 مرگ دام ها

  
از نظر اقتصادی موجب ضرر و زیان قابل * 

 توجه
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 :موجب کنترل بهتر مایكوتوکسین ها
 

 افزایش تولید و در نتیجه درآمد تولید کنندگان* 
 
  کاهش وجود بقایای آنها در محصوالت تولیدی مثل*

 گوشت، شیر
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:امایكوتوکسین ه( غیرمضّر)سطوح مجاز    
  

در  سیستم های کنترل کیفیت حتی با بهترین * 
جهان، دامداران اغلب مشاهده می کنند که  

آلوده   مایكوتوکسینغالت و خوراک آنها با 
.شده اند  

 
ید که چه  آبدین ترتیب این سئوال پیش می * 

سطوحی از مایكوتوکسین های موجود در  
می باشد؟ مجازخوراک برای دام ها    
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تشخیص اینكه چه سطحی از مایكوتوکسین    
بدون ضرر است حداقل به عوامل زیر بستگی 

  .دارد
 

هرچند ممكن است عوامل دیگری نیز وجود  )
  (.داشته باشند
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:طبقه و ساختار شیمیائی مایكوتوکسین -1     
  

:بطور مثال  
B1آفالتوکسین 

قوی ترین ماده سمّی شناخته شده که به طور -
 .  است سرطان زاطبیعی 

 
اما اگر فقط یک باند شیمیایی در ساختار مولكول  -

آن تغییر داده شود، سمّیت آن به مقدار قابل 
.مالحظه ای کاهش خواهد یافت  
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:وجود مایكوتوکسین های دیگر -2   
 

به طور هم مایكوتوکسین ها در شرایط مزرعه ای  *
.می شوندتولید و ظاهر با هم  زمان  

  
تشدید این ظهور هم زمان می تواند باعث  *

. آنها شودسمّیت   
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:نوع و نژاد حیوانات -3  
. متفاوت استنوع و نژاد حیوانات سطوح مجاز بسته به *   

 
تخمگذار به  بار بیشتر از مرغان 15تا  5اردک ها   _

.دآفالتوکسین حساسیت دارن  
 بیشترسه برابر برخی از نژادهای خاص مرغان تخم گذار تا   _

. از دیگر نژاد ها به آفالتوکسین حساس هستند   
 

با توجه به این حقیقت که امروزه به طور مداوم توسعه  *
حیوانات در حال انجام است، می توان به این  ژنتیكی

موضوع اذعان کرد که تعیین میزان دقیق حساسیت 
     .است نامعلومحیوانات به یک یا چند مایكوتوکسین 

9/4/2017 25 Kamalzadeh 



:میزان سالمتی حیوانات -4   
 

استرس، موقعیت فیزیولوژیكی، وضعیت تغذیه  * 
حیوان می تواند به  ای و وضعیت بیماری های 

تنهایی یا به طور مشترک بر پاسخ و حساسیت  
حیوان به یک یا مجموعه ای از چند  

  .مایكوتوکسین تأثیر به سزایی داشته باشند
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:مقدار مایکوتوکسین -5   
 

مقدار مایکوتوکسین بر نوع و میزان آسیب بسیار •
 . مؤثر است

از آفالتوکسین مقدار خاصی مثالً ممکن است  •
حیوان در حال رشد شود ولی کاهش وزن باعث 

همان   مقاومتآن مقدار باعث کاهش نصف تنها 
 .حیوان در برابر بیماری ها گردد
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:تعداد حیوانات مورد بررسی برای تعیین حد مجاز -6   
 

تعداد محدودی تنها نمی توان با اندازه گیری مشخصات * 
حیوان میزان حد مجاز نوع یا مجموعه ای از  

.مایکوتوکسین ها را تعیین نمود  
درصد تفاوت در میزان رشد مرغان  1برای تشخیص * 

تایی   10گروه  400گوشتی احتیاج به بررسی تغییر وزن در 
. از آنها می باشد  

درصد  1در سیستم های صنعتی و پیوسته پرورش طیور * 
تفاوت در رشد اثر معنی داری از نظر اقتصادی دارا می  

.باشد  
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:سن حیوان -7   
 

مثالً جوجه های  کم سنبه طور کلی حیوانات * 
گله های گوشتی در چند هفته اول دورة پرورشی و 

نسبت به مایکوتوکسین ها  جوان طیور تخم گذار
.حساس هستندگله های مسن و بالغ بیشتر از   

 
البته بین گونه ها و نژادهای مختلف، تفاوت های * 

قابل مالحظه ای از نظر حساسیت به مایکوتوکسین 
.ها وجود دارد  
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مدت زمانی که حیوانات در معرض  -8 
:مایکوتوکسین ها قرار می گیرند  

 
هر چه مدت زمانی که یک حیوان در معرض  *

باشد،   طوالنی ترمایکوتوکسین ها قرار می گیرد 
  .آسیب پذیری آنها نیز افزایش خواهد یافت
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:نمونه گیری و مراحل آزمایش نمونه -9   
 

در انجام صحیح و دقت بدون شک نمونه گیری  *
مراحل مختلف آزمایش های مربوط به تعیین نوع 

.و میزان مایکوتوکسین ها، نقش اساسی دارد  
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سطوح حد مجاز و سالم مایکوتوکسین ها چه مقدار 
 باید شد؟

 

هر چند این یک سئوال مهم و حیاتی است، ولی با  * 
توجه به موارد ذکر شده در فوق مشاهده می شود که 

  .به آسانی نمی توان به این سئوال پاسخ داد
 
 

شاید کوتاه ترین پاسخ این است که تنها یک سطح   *
سطح  سالم برای مایکوتوکسین وجود دارد و آن یعنی 

   .صفر
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:امّا  
یک محیط عاری از ریسک و خطر هرگز امکان * 

پذیر نیست و مقادیری از مایکوتوکسین ها معموالً  
  .در تعداد فراوانی از مواد خوراکی موجود هستند
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مایکوتوکسین ها طیف گسترده ای از اثرات مخرّب را در  
.حیوانات ایجاد می کنند  

    

  :ضرر اقتصادی ناشی از*
کاهش تولید،  -  
  .افزایش بروز بیماری ها در نتیجه کاهش مقاومت بدن -
  .آسیب ارگان های حیاتی و کاهش ظرفیت تولید مثلی -

   

از جمله آثار مخرّب مایکوتوکسین ها می باشد که در بسیاری 
اوقات آثار مخرّب آنها بسیار بیشتر از ضرر اقتصادی در اثر 

.حیوانات است مرگ مستقیم   
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 مایکوتوکسین های تولید شده توسط گونه های
 

  آسپرژیلوس،* 
  فوزاریوم،* 
،آلترناریا*   
،پنی سیلوم*   

 
به  انسان و خوراك دام در بسیاری از مواد غذایی

  .وفور یافت می شوند
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در آلودگی به مایکوتوکسین نقش   محیط -قارچ -میزبانتعامل  ،مزرعهدر 
.اساسی ایفا می کند  

   
:بروز تغییرات زیست محیطی مثل  

،باال و پایین رفتن دما در مواقع بحرانی چرخۀ عمر محصوالت حساس *  
،خشکیرطوبت و  *  
روش های کاشت، داشت و برداشت *  
  ،حشراتآفات و  *

نقش عمده ای در شدت بخشیدن به آلودگی با مایکوتوکسین در شرایط  
. دارند مزرعهمحیطی   

 
وقتی محصول در محیط مزرعه آلوده می شود، رشد و نموّ قارچ شروع شده  

و معموالً با شدتی بیشتر در مراحل پس از برداشت و نیز در موقع  
  .ادامه می یابد نگهداری محصول در انبار و سیلو
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:ی مهممایکوتوکسین هااز جمله   
آفالتوکسین ها *  
اکراتوکسین *   

گونه از فوزاریوم های  20حدود ) توکسین های فوزاریومی *
(توکسین زا مورد شناسایی قرار گرفته اند  

  
T-2 فومونسین ها،، تریکوتسین ها مشتقات ،توکسین ها زرالنون، دی اکسی نیوالنول،   
 

نوع متابولیت ثانویه تولید   70حدود ) توکسین های آلترناریایی * 
(می کنند  

 
.آلتنوئنو  آلترناریول متیل اتر، آلترناریولها،   آلترتوکسین، اسید تینوآزونیک     

9/4/2017 37 Kamalzadeh 



  رقم مقاوم  رقم غیرمقاوم

مقايسه يك رقم مقاوم گندم به فوزاريوم در مقايسه با يك 
(.مركز تحقيقات بين المللي گياهي هلند)رقم غير مقاوم    

9/4/2017 38 Kamalzadeh 



طیف وسیعی از قارچ های انباری، غالت خوراکی * 
را پس از برداشت و در موقع نگهداری آنها در انبار 

 و سیلو آلوده می کنند،
   

زیرا شرایطی که برای رشد مطلوب کپک ها الزم * 
.است بیشتر در محیط انبار و سیلو برقرار می گردد   
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 تاثیر مایکوتوکسین ها بر حیوانات
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 آفالتوکسین
 

، کاهش رشدولی به طور کلی آفالتوکسین موجب 
شیر، )کاهش عملكرد تولید مثلی،کاهش تولیدات 

، تولد نوزاد ناقص، مرگ جنین، (گوشت، تخم مرغ
سیستم ایمنی ، و کاهش غدد سرطانی، آسیب کبد

.بدن می گردد  
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 خطر ظهور بقایای آفالتوکسین در شیر
 

در شیر به صورت آفالتوکسین*   M1 .ترشح می شود   
 

.در جیره خوراکی حیوان است  B1   * در صد آفالتوکسین 5تا  1مقدار آن به طور تقریب حدود  
(درصد به طور متوسط2/2)      

OHOH

B1  آفالتوکسین  M1  آفالتوکسین  9/4/2017 42 Kamalzadeh 



:در شیر  M1  حداکثر حد مجاز آفالتوکسین  
 

)ppb   0/5)درکدکس                         * 

 )ppb   0/5)درآمریكا                         * 
)ppb   0/05)در اتحادیه اروپا             * 

 (ppb   0/1)در ایران                          * 
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 بر رشد B1تاثیر منفی آفالتوکسین 

 آفالتوکسین
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. کلیه انواع مختلف ماکیان از آفالتوکسین متاثر می شوند*   
 

جوجه ها و خصوصاً بوقلمون و اردک نسبت به آفالتوکسین  * 
.بسیار حساس هستند   

کاهش مقاومت در برابر بیماری ها، *  
  کاهش قدرت تحمل شرایط استرس،*
کبود شدن و عدم رشد مناسب حیوان، *  

آسیب کبد*   
.به طور کلی موجب غیراقتصادی شدن تولید شود   
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طیورتاثیر مایكوتوکسین ها بر سالمتی و عملكرد    

(تصویر راستکبد سمت )بر کبد مرغ   B1 تاثیر منفی آفالتوکسین 
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آلوده به   خوراکبه عالوه، باید توجه خاصی به استفاده * 
 مایكوتوکسین در جیره مرغان تخم گذار شود، 

 
 عالوه بر کاهش تعداد و اندازه تخم مرغ

 
چون که تخم مرغ به عنوان یک منبع غذایی در 
سطح وسیع مورد استفاده انسان قرار می گیرد و 

ظاهر زرده تخم مرغ متابولیت های آفالتوکسین در 
   .می شود
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که در مزارع یافت هایی  به طور کلی سطوح مایكوتوکسین
. می شوند به نظر می رسد پایین باشد  

 
  استرسمایكوتوکسین ها با سطوح پایین ولی ترکیب 

هایی که در شرایط تولید تجاری و مزارع پرورشی از  
نظر بروز بیماری ها وجود دارد موجب تولید طیوری 

.می گرددضعیف و غیر مقاوم در برابر بیماری ها   
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(DON)  دی اکسی نیوالنول  

فوزاریوممهمترین مایكوتوکسین از خانوادة *   
 

، و مصرف خوراک، کاهش تولید شیرباعث کاهش *  
. سقط جنین و کاهش ایمنی بدن، تولید مثلجلوگیری از   

 
برای حیوانات می  یبسیار مشكالتباعث  زیادمقادیر * 

. گردد  
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زرالنون    

در هورمون استروژن مقادیرکم باعث اختالل در فعّالیت  *
و پستان ها می شود و موجب افزایش اندازه  حیوانات مادّه

می تلیسه های دختر ارگان های تناسلی و بلوغ زود هنگام 
. گردد  

تخمک ، گیری جفتموجب اختالل در  زیادترمقادیر  * 
نوزادان قابلیت زیستن و رشد و نموّ جفت ، عمل لقاح، ریزی

.می شود   
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زرالنون    

در اثر مصرف زرالنون ی دختربزرگ شدن غیر عادی غدد پستانی در تلیسه ها   
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زرالنون    

، در شمال کشور 1379در سال *   
: نمونة ذرت به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفت 40  

 
نانوگرم در گرم زرالنون  212تا  100نمونه ها بین % 5/7

.داشتند  
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  T-2 توکسین

باعث خارش، خون ریزی، فساد و بافت مردگی در *  
دستگاه گوارش، جلوگیری از مراحل ساخت مغز استخوان 
و فعّالیت طحال، آسیب سیستم ایمنی و تغییرات در ارگان 

. های تناسلی می گردد  
 

کاهش وزن، بهره دهی ضعیف خوراک، کاهش اشتها، * 
استفراغ، اسهال خونی، سقط جنین و در شرایط حاد مرگ 

.حیوان  
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  T-2توکسین

موجب عدم مصرف خوراک، کاهش تولیدات، تورم و التهاب های  * 
.معده ای و روده ای، اسهال، خون ریزی روده و مرگ می شود  

 
 : توکسین  T-2  

ppb 100 0باشد    ازبیشترنباید در جیره روزانه حیوانات در حال رشد و شیری 

     اسهال در گاو شیری 
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  فومونیسین

در اکثر حیوانات، باعث آسیب سیستم ایمنی، آسیب کبد و * 
.کلیه ها، کاهش رشد و افزایش مرگ و میر می گردد  

 
. دشوموجب بیماری نرمی مادّة سفید مغز در اسب ها می *   

 
در برخی از حیوانات نیز می تواند موجب تورم و التهاب * 

. شود  

و نرم شدن بافت مغز ( حفره)  ایجاد سوراخ
در اثر ( لوکو انسفالوماالسی)سر اسب 

.توکسین های فوزاریوم مونیلوفورم   
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  فومونیسین

گزارش شده است که فومونیسین در ایجاد سرطان مری  * 
.در مردم چین و آفریقای جنوبی دخیل می باشد  

 
در ایران، در استان مازندران میزان سرطان مری بیشتر * 

.شایع است  
 
 

:B1میزان فومونیسین 
میلی گرم در کیلوگرم در   3/18در نمونه های ذرت در مازندران 

   .در استان اصفهان 0/22مقایسه با 
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 جلوگیری از آلودگی خوراک  

:با کنترل رشد قارچ ها در خوراک ها*   
پایین نگه داشتن رطوبت،  -  
تازه نگه داشتن خوراک، -  
تمیز نگه داشتن وسایل و تجهیزات -  
. کاربرد مواد جلوگیری کننده از قارچ ها می تواند انجام شود -  

 
 14غالت و خوراک خشک مثل علوفه های خشک باید با رطوبت * 

.درصد یا کمتر ذخیره شوند تا رشد قارچ ها حادث نشود  
 

: رطوبت موجود در خوراک ها از سه منشاء بوجود می آید*   
مواد و عناصر تشكیل دهندة خوراک، ( 1)  
مراحل تهیه و تولید خوراک و ( 2)  
. از محیطی که خوراک در آن نگه داری یا ذخیره می شود( 3)  
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 جلوگیری از آلودگی خوراک  

:رطوبت موجود در مواد و عناصر تشكیل دهندة خوراک( 1)  
 

دانه های غالت  ( هسته)رطوبت به طور یكسان و یكنواخت در مغز * 
.توزیع نشده اند  

 15/5به طور مثال در یک محمولة غله که به طور متوسط حاوی 
درصد و  10درصد رطوبت است برخی مغزهای دانه ها دارای 

.درصد رطوبت باشند 20مابقی ممكن است حاوی   
 

مقدار رطوبت موجود در مغز هر تک دانه مستقیماً به میزان رشد  _
.قارچی که حادث می شود ارتباط دارد  

  .مغز های حاوی رطوبت باالتر نسبت به رشد قارچ ها بیشتر حساسند _
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 جلوگیری از آلودگی خوراک  

:رطوبت در مراحل تهیه و تولید خوراک( 2)  
.اصطكاک ناشی از عمل آسیاب کردن و شكسته شدن دانه ها*   
درجه سلسیوس باعث صعود معنی دار رطوبت   40افزایش درجه حرارت بیش از * 

. و در نتیجه رشد قارچ ها می شود  
مراحل تولید پلت همراه است با مخلوط نمودن بخار آب با خوراک، پرس  * 

  کردن
در صورتی که مراحل تولید پلت به درستی انجام شود، رطوبت اضافی موجود  * 

. در پلت قبل از حمل محموله از آن خارج می شود  
اما اگر این رطوبت اضافی از پلت خارج نشود موقعی که پلت ها خنک شدند،  * 

. زمینه برای رشد قارچ ها فراهم می گردد  
چون که خوراک های حاوی رطوبت، گرم تر از خوراک های نرمال و  * 

معمول هستند، ذخیره پلت ها ی گرم و داغ در مخازن سرد باعث فشرده شدن  
.رطوبت در داخل مخازن می شود     
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 جلوگیری از آلودگی خوراک  

  :رطوبت در مراحل تهیه و تولید خوراک( 2)

 10000تا  100پلت کردن باعث کاهش تعداد قارچ ها به مقدار بین * 
 واحد می گردد، 

ولی بسیاری از اسپورهای قارچ ها بعد از پلت کردن در داخل * 
. خوراک باقی می مانند  

در صورتی که شرایط مناسب فراهم گردد، اسپورهای باقی مانده  * 
. در پلت می توانند رشد و نموّ نمایند  

 
عملیات پلت کردن صرفاً موجب تاخیر در رشد قارچ ها و تولید 

مایكوتوکسین ها می شود نه جلوگیری از شروع رشد آنها، و تنها یک 
.نقش جزیی در کنترل قارچ ها ایفا می نماید   
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 جلوگیری از آلودگی خوراک  

  :رطوبت و شرایط محیطی ذخیره خوراک( 3)

منابع مشخص تولید رطوبت در طی مراحل حمل و نقل و دستگاه های ذخیره و  * 
. انبار باید حذف شوند  

چكه کردن و نفوذ آب به داخل تانک های ذخیره خوراک،  جلوگیری از * 
آگارها و سوله های نگهداری و یا آخورهای خوراک دهی دام، کارخانه و  

حمل  ( کامیون ها، کشتی ها و واگن های)آسیاب تولید خوراک و وسایل 
.خوراک  

 
. رطوبت خوراک متفاوت است ،بسته به شرایط محیطی  

 
رطوبت محیط آنها در اثر   ،در محیط های بسته نگهداری می شوندکه  یحیوانات* 

 تنفس و دفع ادرار و مدفوع افزایش می یابد
خوراکی که در ابتدا حاوی رطوبت کمی است وقتی در این گونه محیط ها  * 

. قرار می گیرند رطوبت محیط را جذب می نمایند  
بنابراین رطوبت اصطبل ها و مكان های نگهداری دام ها باید بوسیله وسایل تهویه  
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تازه نگه داشتن خوراک : جلوگیری از آلودگی خوراک   

. رشد قارچ ها و تولید مایكوتوکسین ها احتیاج به زمان دارد*   
خوراک اغلب بطور مداوم تولید و توزیع گردد تا همیشه خوراک  * 

. به صورت تازه مصرف شود  
. روز مصرف شود 10خوراک تولید شده باید در طی *   
سیستم توزیع طوری مدیریت شود که یكنواختی و تازگی خوراک  * 

  .حفظ شود
 

واحدهای پرورش دهندة طیوری که ضعیف ترین عملكرد را داشته  _
اند آنهایی بوده اند که بیشترین مقدار خوراک در ظروف خوراک 

.دهی آنها باقی مانده بود  
خوراکی که در تماس با دیواره مخازن است نسبت به صعود   _

.رطوبت و افزایش رشد قارچ حساس ترند   
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تمیز نگه داشتن تجهیزات : جلوگیری از آلودگی خوراک   

خوراک های کپک زده و کیكی شده از کلیه تجهیزات 
و وسایل ساخت و تولید و توزیع خوراک خارج شده و 

  .این دستگاه ها کامالً تمیز گردند
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  جلوگیری و مدیریت مایكوتوکسین ها در سیلوها 

اوّلین مرحله برای جلوگیری از تشكیل و فعّالیت مایكوتوکسین ها * 
در سیلوها جلوگیری از فساد آنها از طریق حذف اکسیژن در  

.سیلوها است  
 

مثل آمونیاک، اسید پروپیونیک، کشت  )بعضی افزودنی های سیلو * 
ممكن است برای جلوگیری از ( های میكروبی و آنزیم ها

مایكوتوکسین ها مفید باشند چون که آنها می توانند در کاهش 
.رشد قارچ ها مؤثر باشند  
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  جلوگیری و مدیریت مایكوتوکسین ها در سیلوها 

اندازه ساختمان سیلو باید به اندازه ای باشد که نیاز گله را * 
.تامین نماید  

 
مطمئن بود که علوفه سیلو به سرعت در زمان مناسب باید * 

.جابه جا شود تا از زوال و فساد آن جلوگیری گردد  
   

. آخور خوراک دهی باید به طور مرتّب و مداوم تمیز شود*   
 

باید اطمینان حاصل شود که غالت حاوی رطوبت باال، با * 
رطوبت مناسب و در یک مكان خوب از نظر نگه داری، 

  .ذخیره گردد
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  کاربرد جلوگیری کننده های قارچ و مایكوتوکسین ها 

:نمونه های جلوگیری کننده های قارچ  
جلوگیری کننده های شیمیایی قارچ ها امروزه در سطح وسیعی در  * 

.صنعت خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرند  
 

.شود  نباید فقط به کاربرد گسترده این روش اکتفا   
 

 مهمترین جلوگیری کننده های قارچ ها عبارتند از 
اسید پروپیونیک، اسید )آلی مثل  یک یا ترکیبی از اسیدهای( 1)

(سوربیک، اسید بنزوئیک و اسید استیک  
و ( مثل پروپیونات کلسیم و سوربات پتاسیم)نمک اسیدهای آلی ( 2)  
؟؟؟.سولفات مس( 3)     
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  کاربرد جلوگیری کننده های قارچ و مایكوتوکسین ها 

:جلوگیری کننده های قارچمناسب  عوامل مؤثر در تاثیر  
پراکنش -1  

جلوگیری کننده های قارچ نمی توانند مؤثر باشند مگر این که به طور  
 .کامل و یكنواخت در خوراک توزیع و پراکنده شوند

  اثر مواد و عناصر تشكیل دهندة خوراک -2
کنجاله  )مكمل های پروتئینی یا معدنی مثل مواد خوراکی مشخصی * 

موجب کاهش ( سویا، پودر ماهی، پودر بقایای طیور و سنگ آهک
. تاثیر اسید پروپیونیک می شوند  

این مواد می توانند باعث خنثی شدن اسیدهای آزاد و تبدیل آنها * 
. به نمک شوند که خاصیت جلوگیری کننده آنها کمتر از اسید است  

چربی جیره موجب افزایش فعّالیت اسیدهای آلی می شود،*    
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  کاربرد جلوگیری کننده های قارچ و مایكوتوکسین ها 

:جلوگیری کننده های قارچمناسب  عوامل مؤثر در تاثیر  
  زمان الزم برای تاثیر -3
زمانی که جلوگیری کننده های قارچ بر اساس مقادیر توصیه شده *

آنها بكار می روند، در اصل دارای یک دورة زمانی مؤثر برای  
. جلوگیری از قارچ ها می باشند  

زمانی که غلظت ماده جلوگیری کننده به حدی رسید که قادر به  * 
جلوگیری کردن از رشد قارچ نباشد، قارچ شروع به استفاده از مادّه  

.جلوگیری کننده به عنوان منبع غذایی نموده و رشد می کند   
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  کاربرد جلوگیری کننده های قارچ و مایكوتوکسین ها 

:جلوگیری کننده های قارچمناسب  عوامل مؤثر در تاثیر  
ئاثیر پلت کردن  -4  
استفاده گسترده از خوراک پلت شده می تواند در کاربرد مؤثر از *

. مواد جلوگیری کننده قارچ مفید باشد  
حرارتی که در حین پلت کردن به خوراک داده می شود موجب  * 

. باال رفتن قدرت تاثیر اسیدهای آلی می گردد  
هر چه درجه حرارت پلت کردن باال باشد، تاثیر مادة جلوگیری  * 

. کننده نیز بیشتر است  
البته وقتی که فعّالیت قارچ در پلت ها آغاز شود، سرعت رشد آن در  

  پلت سریعتر از سرعت رشد آن در خوراک غیرپلت می باشد،
 

زیرا مراحلی که باعث می شوند خوراک برای حیوان قابل هضم تر 
باشند، همان مراحل هم چنین باعث می شوند که خوراک برای  
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مایكوتوکسین ها و مدیریت حیوان     

در صورتی که خوراک به مقادیر غیرقابل قبول مایكوتوکسین * 
.آلوده شده باشد ترجیحاً باید کل خوراک آلوده حذف گردد  

اما چنان چه امكان حذف و جایگزینی کل جیره وجود ندارد، * 
 خصوصاً مواد علوفه ای، در این جا توصیه می شود 

قسمت هایی از خوراک که آلوده هستند از محمولة جیره حذف  _
. گردند  

جیره های اسیدی ممكن است موجب تشدید اثرات مایكوتوکسین  * 
ها شوند لذا باید در این گونه مواقع از کاربرد آنها خودداری  

. نمود  
چربی ها و کربوهیدارت )افزایش مواد مغذّی مثل پروتئین، انرژی * 
. و ویتامین ها در جیره ممكن است مفید باشد( ها  
اضافه کردن آنتی اکسیدانت ها به جیره حیوانات به جلوگیری  * 

  .کردن از اثرات مایكوتوکسین ها کمک می کند
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   مایكوتوکسین ها و مدیریت حیوان 

 
:توکسین بایندر ها  

 
( خاک های رُسی معدنی)مواد غیرآلی متصل شوندة   

زئولیت ها،  -  
بنتونیت،  -  

پاالیش روغن کانوال و  دررُس های سفید کننده  -  

(HSCAS) آلومینوسیلیكات های هیدراته سدیم کلسیم -   
 

این مواد امروزه به عنوان مواد اتصال شونده به مایكوتوکسین ها و  
. به منظور جلوگیری از جذب آنها مورد استفاده قرار می گیرند  
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  مایكوتوکسین ها و مدیریت حیوان  

  :توکسین بایندر ها
 

 (  خاک های رُسی معدنی)مواد غیرآلی متصل شوندة 
 

باید توجه داشت که اتصال برخی از مایكوتوکسین ها به این گونه  * 
 مواد ممكن است ضعیف باشد و 

 یا این که اصوالً اتصالی بین آنها بر قرار نشود
 

این موضوع نشان دهندة قدرت متفاوت این گونه مواد در اتصال به  
 . مایكوتوکسین ها می باشد
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مایكوتوکسین ها و مدیریت حیوان     

  :توکسین بایندر ها
 

  (مخمّریپایة )مواد آلی متصل شوندة 
 

عالوه بر مواد جذب کننده ای که پایه رُسی و معدنی دارند و به  
 عنوان اتصال شونده های رُسی معروفند، 

 
گلوکامانان اصالح شده امروزه مواد آلی که پایه مخمّری دارند و از 

جدا شده اند تحت نام های تجاری  حاصل از دیوارة سلولی مخمّر 
به بازار عرضه شده است که توانسته اثرات قابل مالحظه ای در 

جذب مایكوتوکسین ها در دستگاه گوارش حیوانات خصوصاً  
. گاوهای شیری و گوشتی و طیور داشته باشد  
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 سیلوی علوفه

 "خوراکی  بسیار با ارزش= سیلوی مناسب  "
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Maycotoxins 
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Fuzarium Silage 
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Moldy silage 
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FLIR (Forward Looking Infra-Red) shots 

What you see on your bunker or pile face may not always 

tell the full story. FLIR imaging can reveal “hotspots” or 

areas where feed temperature may affect preservation and 

feed quality. The FLIR examples below show typical 

storage situations where heating issues may not always 

be evident. 
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EXAMPLE 1 

Covering the silo is one of the most unpopular jobs on a farm. Many 

times it is rushed and not done properly. In these digital photos, the 

main silage mass has been covered but there are small areas left 

uncovered. In the FLIR photos, these areas are shown to be extremely 

hot (130 – 150°F). The lack of covering allows oxygen into the silage, 

causing the growth of spoilage microbes, generating heat. This results 

in losses of dry matter and nutrients, decreasing the feed value of the 

silage. 9/4/2017 80 Kamalzadeh 



EXAMPLE 1 

Covering the silo is one of the most unpopular jobs on a farm. Many 

times it is rushed and not done properly. In these digital photos, the 

main silage mass has been covered but there are small areas left 

uncovered. In the FLIR photos, these areas are shown to be extremely 

hot (130 – 150°F). The lack of covering allows oxygen into the silage, 

causing the growth of spoilage microbes, generating heat. This results 

in losses of dry matter and nutrients, decreasing the feed value of the 

silage. 
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EXAMPLE 2 

Packing the forage well at ensiling is a vital part of silage 

making. In this bag the low density in the top portion has 

led to air being trapped in the silage, allowing the growth 

of yeasts and molds. The FLIR image shows this has 

resulted in the temperature being almost 50°F higher 

than the stable silage in the middle of the bag. 
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EXAMPLE 3 

This farm uses a de-facer and, although the silage was 

well-packed and faces/walls were “clean” and straight, the 

thermal image shows that only the side being fed out is 

stable. The “walls” are hot due to exposure to air, causing 

energy and DM losses. 
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EXAMPLE 4 

This silage face is tidy and will maintained, but as the 

FLIR image shows, silage left on a pile to be fed later in 

the day is undergoing significant heating causing energy 

and dry matter 

losses. 9/4/2017 84 Kamalzadeh 



EXAMPLE 5 

Untreated silage was slightly moldy at the surface, as can be seen 

in the photograph. After removal of a grab sample, the FLIR image 

showed the extent of heating in the silage just behind the silage 

surface. The spot temperature recorded on the FLIR is 124°F, while 

clearly visible are white spots, which the thermograph shows to be 

at 136°F. 
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Lactobacillus buchneri 
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EXAMPLE 6 

Buchneri 500 treated silage. On a cold day, the surface temperature 

is around 50°F from comparison with the thermograph. After removal 

of grab samples, the FLIR image clearly shows the treated silage just 

beneath the surface is cooler still, at 35 - 37°F. 
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 فواید محصوالت تراریخته
 

.محصوالت تراریخته در برابر بیماری ها مقاوم هستند: تولید محصوالت قوی تر  
به دلیل اینكه محصوالت تراریخته نیاز کمتری به سم : محافظت محیط در برابر سموم

پاشی از طریق مواد شیمیایی دارند باعث محافظت محیط در برابر سمپاشی و 
.آفت کش ها می شوند  

با تغییر در ساختار ژنی این محصوالت، بدون نیاز به ماده : ماندگاری بیشتر محصوالت
.اضافه ای محصوالت مدت زمان بیشتری با کیفیت باقی می مانند  

با افزایش جمعیت دنیا، نیاز به تخریب جنگل ها بیشتر می شود اما اگر : جنگل زدایی کمتر
.غذای کافی برای این جمعیت فراهم شود نیازی به جنگل زدایی نیست  

در صورت دستكاری ژنتیكی گیاهان آن ها می توانند دی : کاهش گرم شدن زمین
اکسید کربن بیشتری مصرف کرده و اکسیژن بیشتری را به اتمسفر برسانند که پدیده 

.گلخانه ای را کاهش می دهد و باعث کاهش گرم شدن زمین می شود  
.اگر تولید محصوالت زیاد شود قیمت آن ها کاهش می یابد: کاهش قیمت غذا  

با دستكاری ژنتیكی محصوالتی به دست می آید که می توانند : تولید محصوالت جدید
.مثالً تولید گوجه فرنگی در زمین نمكی. در هر محیطی رشد کنند  

.لیل مقاومت در برابر حشرات نیاز کمتری به حشره کش ها دارند  
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 مضرات محصوالت تراریخته
 

دستكاری ژنتیكی باعث ایجاد پروتئین هایی در گیاه یا جانور جدید : واکنش آلرژیک
می شود که ممكن است برای بدن انسان به عنوان عامل بیگانه شناسایی شده و منجر به 

[نیازمند منبع.]ایجاد واکنش آلرژیک شود  
بقایای این جانداران برای محیط زیست نامناسب است و تا : نامناسب برای محیط زیست

[نیازمند منبع.]مدت ها به صورت مخفی در طبیعت باقی می ماند  
مانند آفات و )تغییرات ژنتیكی باعث آسیب به برخی ارگانیسم ها : کاهش تنوع زیستی

[نیازمند منبع.]در اکوسیستم می شود و از تنوع زیستی آن ها می کاهد( حشرات  
به دلیل تغییرات ژنتیكی، این محصوالت به ویروس ها و : کاهش کارایی آنتی بیوتیک ها

باکتری ها مقاوم می شوند؛ خاصیت آنتی بیوتیكی خود را در بدن اعمال می کنند و از 
[نیازمند منبع.]کارایی آنتی بیوتیک های دارویی می کاهند  

به دلیل تغییر در ساختار این محصوالت، طعم متفاوتی خواهند : طعم غیر متداول
[نیازمند منبع.]داشت  

این محصوالت باعث ایجاد بیماری های جدید : نامناسب از جهت تغذیه ای برای انسان ها
در انسان می شوند و در بسیاری از گونه های حیوانات مانند موش ها و پروانه ها باعث مرگ 

[نیازمند منبع.]شده اند  
بسیاری از کشورها از این محصوالت به عنوان سالح بیولوژیک علیه : سالح بیولوژیک

[نیازمند منبع.]دشمنان خود استفاده می کنند  
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