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مقدمه  :قارچها به وفور در منابع غذايى مختلف يافت شده و در صورت توليد توكسين ،تهديد مهمى براى سﻼمت انسان و دام محسوب
مىشوند .با توجه به تأثير آلودگى خوراك دام بر سﻼمت دام و اثر ثانويه آن بر سﻼمت انسان ،كنترل آلودگى خوراك دام ،بهترين روش ارتقاء
سﻼمت جامعه محسوب مىشود .در سالهاى اخير كاربرد تركيبات طبيعى براى ممانعت از رشد قارچها بسيار مورد توجه قرار گرفته است .برهموم
)پروپوليس( مادهاى صمغى است كه به وسيلهى زنبورها ،از جوانهها يا ساير قسمتهاى گياه جمعآورى مىشود .اين ماده بهخاطر ويژگىهاى
بيولوژيك ،دارا بودن ويژگىهاى ضد باكتريايى ،ضد قارچى و شفا دهندگى شناخته شده است .اضافه كردن افزودنىها به سيﻼژ سبب جلوگيرى
يا كاهش رشد ميكروارگانيسمهاى نامطلوب و نيز باﻻ بردن تخمير سيﻼژ و ثبات هوازى مىشود .مواد و روشها :هدف از اين مطالعه ارزيابى
تاثبر عصاره الكلى برهموم بر رشد برخى از قارچهاى جدا شده از سيﻼژ ذرت مىباشد .نمونهبردارى از سيﻼژ ذرت مورد استفاده در واحد پرورش
دام دانشگاه گنبد كاووس انجام شد و نمونهها در شرايط استريل به آزمايشگاه منتقل شدند .قارچها با كشت نمونههاى سيﻼژ بر روى محيط
كشت سيبزمينى دكستروز آگار جداسازى شده و پس از خالصسازى ،بر اساس ويژگىهاى ميكروسكوپى و ماكروسكوپى مورد شناسايى
قرار گرفتند .سپس فعاليت ضدقارچى عصاره برهموم به روش براث ميكروديلوشن مورد بررسى قرار گرفت .آزمايش سه بار تكرار شد .بحث و
نتيجهگيرى :بر اساس نتايج ،چهار گونه قارچى  .sp Penicillium ،niger Aspergillus ،.sp Mucorو  .sp Trichodermaاز
نمونههاى سيلو جداسازى شدند .نتايج نشان داد ميزان حداقل غلظت بازدارندگى ) (MICبراى عصاره برهموم براى قارچهاى جداسازى شده در
دامنه  ٠/١تا  ٠/٢درصد و ميزان حداقل غلظت كشندگى ) (MFCدر دامنه  ٠/٢تا ٠/٤درصد قرار دارد .بيشترين ميزان بازدارندگى از رشد ،در
مورد قارچ  .sp Mucorمشاهده شد .بر اساس يافتههاى اين تحقيق عصاره الكلى بره موم گزينه مناسبى براى محدود سازى و بازدارى از رشد
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مقدمه :ورم پستان از شايعترين و پرهزينهترين بيمارىهاى صنعت گاوهاى شيرى است كه زيانهاى اقتصادى ناشى از آن چشمگير است و سهم
قابلتوجهى از هزينههاى درمانى گاودارىها را به خود اختصاص مىدهد .هدف ازاين مطالعه بررسى بروز تجمعى ورم پستان در گاودارىهاى
صنعتى استان لرستان مى باشد.مواد و روش كار :از بين  ١٢٦واحد گاودارى موجود در استان لرستان كه دستكم داراى  ٥٠راس گاو بودند ٢٤ ،واحد
گاودارى بهصورت تصادفى انتخاب گرديد و با مراجعه به تكتك آنها ،در مجموع  ١٥٤٢راس گاو كه از يك فروردين تا  ٢٩اسفند سال ١٣٩٦
زايش داشتند؛ به اين مطالعه وارد شدند و در مجموع براى هر گاو ،دادههاى مرتبط با شماره گاو ،شكم زايش و رخداد ورم پستان از روى دفتر يا
سيستم رايانهاى ثبت اطﻼعات گاودارى جمعآورى گرديد.بحث و نتيجه گيرى :شمار  ٥٤١گاو مبتﻼ به ورم پستان شده بودند كه بروز تجمعى ورم
پستان در اين گلهها برابر با ) ٪٣٥/٨با فاصله اطمينان  (٣٤/٩ -٣٦/٨برآورد شد .با افزايش شكم زايش بروز تجمعى افزايش يافت به طورى كه
بيشترين موارد ابتﻼ در گاوهاى شكم پنجم ديده شد .نتايج اين مطالعه نشان دادند كه بروز ورم پستان در گاودارىهاى منطقه بسيار باﻻست كه
بايد راهكارهايى جهت كنترل و كاهش بروز بيمارى ارائه نمود.
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