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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9911بهار دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 dehghanb@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 .4(: 9) 02 ؛9311 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. دام خوراک هاینهاده تأمین در هوا دو و بام یک سیاست. م ،دهقان بنادکی دهی:رفرنس

 39/23/9311 تاریخ انتشار آنالین:     02/23/9311 :پذیرشتاریخ       -تاریخ بازنگری:     02/23/9311 تاریخ دریافت:

 

 

 

 دام خوراک هاینهاده تأمین در هوا دو و بام یک سیاست

 *9مهدی دهقان بنادکی

 4: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76945.html 

 یادداشت

 ایران، ، کرجتهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس کشاورزی، مهندسی و علوم دانشکده دامی، علوم گروهتغذیه دام  استاد 9

های اصلی مانند جو، ذرت و کنجاله سویا پایۀ صنعت دامپروی در هر کشوری تأمین مداوم اقالم خوراکی به خصوص نهاده

ها است این پایه در کشور ما لرزان است و فشار آن صرفاً بر دوش دامپروران زحمتکش است. مشکالت شیوع کرونا است. مدت

ها نیز به آن افزوده شد تا اندک رمق دامداران برای تداوم تولید را بگیرد. کابوس برای این صنعت کم بود که دغدغۀ تهیه نهاده

ها به واقعیت پیوسته است. جهش چند برابری قیمت کنجاله سویا ها و حذف کنسانتره در گاوداریدانخوری خالی در مرغداری

ایۀ ینی قابل جایگزین در جیره نیز شده است. سطی ماه جاری نسبت به اسفند سال گذشته باعث افزایش قیمت سایر منابع پروتئ

کند. مدیران و دست اندرکاران امور دام ها در شرایط فعلی صرفاً بر سر دامداران سنگینی میاین افزایش افسار گسیخته قیمت

 ند و دامدار را برایاهای دولتی توپ را در زمین تولیدکننده انداختهگذاری تولیدات دامی بر پایه نرخ نهادهکشور به مدد قیمت

 اند. هایش روانه بازار آزاد کردهتأمین کمبود اقالم خوراکی مورد نیاز دام

های دامی بر کسی پوشیده نیست، ولی اصرار شرایط فعلی کشور و محدودیت درآمد ارزی جهت تأمین مداوم و کافی نهاده

های دامی و تعمیم این قیمت به کل نیاز خوراک دام کشور در محاسبات تومان جهت تأمین بخشی از نهاده 4022بر حفظ دالر 

توزیع  ای دراست که راهکار فعلی دولت شده است.  قاعدتاً رانت و فساد گسترده قیمت تولیدات دامی سیاست یک بام و دو هوایی

های دامی با نرخ دولتی به خصوص در شرایط فعلی که بعضاً اختالف قیمت عرضه آن در بازار آزاد تا سه برابر شده است، نهاده

 وجود دارد. 

های خوراک دام است. محاسبه قیمت فته جهت واردات نهادهتنها راهکار اصولی در شرایط فعلی، تغییر نرخ ارز اختصاص یا

تمام شده تولیدات دامی براساس قیمت عرضه واقعی اقالم خوراکی تنها انتظار دامداران و تولیدکنندگان از دولت است. قاعدتاً 

تی دولت راهکارهای حمای کننده نهایی وارد خواهد کرد که بنا به صالحدیدافزایش قیمت تولیدات دامی فشار بیشتری بر مصرف

کننده به شانه تولیدکننده انتقال یابد، موجب اجحاف در حق پذیر وجود دارد. ولی اینکه این فشار از شانه مصرفاز اقشار آسیب

ها خواهد شد. در سالی که به نام جهش تولید مزین شده است انتظار دامداران کشور تولیدکنندگان و در نهایت حذف تدریجی آن

گیری سریع دولت و به خصوص وزیر محترم جهاد کشاورزی برای خروج از بن بست فعلی در تأمین اقالم بینی و تصمیماً واقعصرف

 خوراک دام و طیور است.
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 کمیته در تهران دانشگاه استاد دو عضویت"

 "متحد ملل کشاورزی و غذا سازمان فنی مشورتی

 تهران دانشگاه سایت روی بر 6931 سال در که بود خبری

 61 تاریخ در سال دو گذشت از بعد. گردید منتشر

 هیئت دو توسط افتخار کسب" خبر 6933 اردیبهشت

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه علمی

 .گردید منتشر "تهران دانشگاه

 در تهران دانشگاه علمی هیأت عضو دو همکاری

 فائو انتشار کتاب تألیف

 از نقل به تهران دانشگاه عمومی روابط گزارش به 

 دیتوحی آرمین دکتر طبیعی، منابع و کشاورزی پردیس

 علوم گروه علمی هیأت اعضای از زاغری، مجتبی دکتر و

 در عضویت با طبیعی، منابع و کشاورزی پردیس دامی

 محیطی زیست اثرات» کتاب تألیف نفره ۶1 کمیته

 توسط که «دام تأمین زنجیره در خوراکی هایافزودنی

 ها،آنزیم بخش تدوین در شده، منتشر فائو سازمان

 و متان هایمهارکننده ایونوفرها، ها،فایتوبیوتیک

 .داشتند مؤثری همکاری و مشارکت هاپروبیوتیک

 محیطی زیست اثرات کاهش کتاب، این تألیف از هدف

 زیست محیط بر دام خوراک هایافزودنی مصرف و ساخت

 زیست اثرات مختلف معیارهای دستورالعمل این در. است

. است گرفته قرار بررسی مورد صد تا صفر از محیطی

 ندهکن تولید هایکارخانه تأثیر نظیر، موضوعاتی همچنین

 و حمل نقش زیست، محیط در دام خوراک هایافزودنی

 تغییرات و ایگلخانه گازهای تولید انرژی، مصرف در نقل

 در مطرح کشورهای برجسته محققان مدنظر بوم، زیست

 .است گرفته قرار زیست محیط و دامپروری حوزه

 

 تهران دانشگاه عمومی روابط :منبع

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311بهار دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 AnimSSAUT@gmail.com نویسنده مسئول:*

 گاهدانش طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوممهندسی  گروه علمی هیئت دو توسط افتخار کسب. انجمن علمی دانشجویی دهی:رفرنس

 .5(: 6) ۶2 ؛6933 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. تهران

 96/29/6933 تاریخ انتشار آنالین:     20/29/6933 :پذیرشتاریخ       -تاریخ بازنگری:     92/2۶/6933 تاریخ دریافت:

 

 

 

 زیکشاور پردیس دامی علوممهندسی  گروه علمی هیئت دو توسط افتخار کسب

 تهران دانشگاه طبیعی منابع و

 *9انجمن علمی دانشجویی

 5: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76946.html 

 اخبار انجمن

 ، کرج، ایرانتهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس کشاورزی، مهندسی و علوم دانشکده دامی، علوم گروه 6
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 نشریه تخصصی تیم و دانشجویی علمی انجمن

 عمناب و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه دامستیک

 تکمیل جهت دارد نظر  در تهران دانشگاه طبیعی

 ویراستار و تحریریه هیئت اعضای داوری، هیئت

 مقاطع دانشجویان علمی، هیئت اعضای از خود انگلیسی

 طشرای) کارشناسی و ارشد کارشناسی تخصصی، دکتری

 با است خواهشمند لذا. نمایدمی همکاری به دعوت ،(خاص

 عاتاطال ارسال به نسبت توضیحات و شرایط قسمت مطالعه

 .فرمایید اقدام خود علمی رزومه و الزم

 توضیحات و شرایط

 برای محترم تحریریه هیئت اعضای و داوران برای -1

 علمی انجمن سوی از معتبر گواهی دوره هر

 و تهران دانشگاه دامی علوم گروه دانشجویی

 .دگردمی صادر دامستیک ترویجی -علمی نشریه

 رشته هایگرایش تمامی در پذیرش بر عالوه -2

 گرایش در داور پذیرش اولویت دامی، علوم

 تخصصی هایزمینه در نژاداصالح و ژنتیک

 .بود خواهد مولکولی ژنتیک و بیوانفورماتیک

 به نیاز مورد فردی اطالعات و علمی رزومه ارسال -3

 آدرس به علمی انجمن/نشریه ایمیل

animssaut@gmail.com  باشدمی الزامی.  

 

 

 

 میان از تحریریه هیئت عضو و داور انتخاب -4

 اطالعات و علمی رزومه براساس مندانعالقه

 .بود خواهد مربوطه شورای توسط فردی

 پذیرفته اسامی مربوطه، شورای تأیید از پس -5

 شد خواهد منتشر بعدی هایاطالعیه در شدگان

 نشریه سامانه در که است الزم آن از پس و

 آدرس به دامستیک ترویجی -علمی

Domesticsj.ut.ac.ir  نماید نام ثبت. 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9911بهار دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 AnimSSAUT@gmail.com نویسنده مسئول:*

. مستیکدا( ایحرفه) ترویجی-علمی نشریه در انگلیسی ویراستار و تحریریه هیئت اعضای داور، جذب فراخوان. انجمن علمی دانشجویی دهی:رفرنس

 .6(: 1) 22 ؛1311 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی

 31/23/1311 تاریخ انتشار آنالین:     16/23/1311 :پذیرشتاریخ       -تاریخ بازنگری:     12/23/1311 تاریخ دریافت:

 

 

 

 نشریه در انگلیسی ویراستار و تحریریه هیئت اعضای داور، جذب فراخوان

 دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی

 *9انجمن علمی دانشجویی

 1: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76947.html 

 اخبار انجمن

 ، کرج، ایرانتهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس کشاورزی، مهندسی و علوم دانشکده دامی، علوم گروه 1



 

 9311 بهار ،(پیاپی شانزده شماره) یک شماره ،بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 بهاردانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 akhavanmm@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 گیاهان پژوهشگر و محقق رفاهی، محمد مهندس با مصاحبه، "نیست قشنگی جای واقعاً زنبورعسل بدون دنیای". م ،اخوان مقدم  دهی:رفرنس

 .90-7(: 9) 02 ؛9311 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. ایران زنبورداری در ارزشمند

 39/23/9311 تاریخ انتشار آنالین:     91/23/9311 :پذیرشتاریخ       - تاریخ بازنگری:     07/20/9311 تاریخ دریافت:

 

 

 

 "نیست قشنگی جای واقعاً زنبورعسل بدون دنیای"
 ایران زنبورداری در ارزشمند گیاهان پژوهشگر و محقق رفاهی، محمد مهندس با مصاحبه

 *9مهدی اخوان مقدم

 یتوسعه. کرد تجربه را توجهی قابل جمعیت رشد ایران کشور شمسی، هجری هفتاد دهۀ اواسط تا پنجاه دهۀ اواخر در

 نقش دنش ترپررنگ و علوم پیشرفت دیگر سوی از و( بود جمعیت رشد همین دالیل از یکی نیز خود که) کشور در نامتقارن

 خود برای مناسبی شغل و جایگاه نتوانند هاسال این در متولدین از عظیم خیل این تا گردید باعث بشر زندگی در تکنولوژی

 تا دش این. کردمی جلوه ناکارآمد شد،می داده پیشرفت و زندگی برای هاآن به ترهابزرگ توسط که راهکارهایی یا کرده پیدا

 که است بدیهی  و بروند امروزی متفاوت دنیای در خود جایگاه کردن پیدا سمت به مختلف مجاری از جوانان این از بسیاری

 صرف و عمر طالیی دوران رفتن دست از قیمت به بسیار، خطاهای و آزمون با بود مساوی هاتالش این از زیادی بخش

 هم هایصحبت به شنیدن خطر، پذیرفتن هم کمی و مشورت بررسی، و تحقیق کنار در. گزاف معنوی و مادی هایهزینه

 در ار مهمی نقش کنند،می ایستادگی آن در مرارت و سرسختی با و کرده پیدا را خود جایگاه و راه نوعی به که هایینسلی

 و مشابه تقریباً شرایط با سال و سن هم آدم یک از موفق یتجربه یک دیدن. دارد امید حفظ ترمهم همه از و مسیریابی

 .کند باز انسان برای را جدیدی هایپنجره تواندمی شود همراه خالقیت چاشنی با وقتی یکسان،

  محمد دهد، ادامه آن به استوار و محکم و کرده پیدا را خود راه شرایط این در توانسته که هاییشصتی دهه از یکی

 ینب در توانسته بلکه نداشته، نمونه کشور در تاکنون که کرده کارهایی جوانی سنین همین در تنها نه او. است رفاهی

 زنبورداری صنعت خود، ترقی و رشد با همزمان و شده وارد نظر صاحب عنوان به دانشگاهی محققین و ایحرفه زنبورداران

 ه،ادام در. زد خواهند رقم را کشور این یآینده که بشود جوانی نسل از زدنی مثال نمونۀ یک به تبدیل و داده ارتقا نیز را

 و مگفتی سخن هایشانفعالیت شرح و زنبورعسل به عالقه ایجاد هایزمینه از آن در که خوانیدمی را ایشان با ما یمصاحبه

 .مداشتی جوانان برای تحقیقاتی و شغلی هایزمینه و ایران در زنبورعسل فعلی جایگاه پیرامون گفتی و گپ هم آخر در

 10-7: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76948.html 
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 متولد چه سالی هستید و در کجا بدنیا آمدید؟

در مشهد  9337بهمن  0متولد  ،محمد رفاهی هستم

بهزاد "مقدس. البته در فضای مجازی و دوستان به نام 

 .شومشناخته می "رفاهی

 

 

 ؟گوییدمی عسلهای با زنبور تاناولین دیدارکمی از 

در یک خانواده روستایی و زنبوردار متولد شدم  اصالتاً

شوم. پدر و به عبارتی نسل چهارم زنبورداری محسوب می

ییالقات دامنه رشته  پدر بزرگ بنده در روستای زشک )از

کیلومتری مشهد( در کنار حرفه  51کوه بینالود در 

ت اند و ده تا بیسکشاورزی به زنبورداری سنتی مشغول بوده

که از چوب درخت بید و یا ارغوان تهیه کندوی سبدی 

های گذشته اعتقاد بر کردند. در سالمدیریت می شد رامی

شان است و این بوده که پرورش زنبورعسل برکت روزی

درآمدشان از بایست بخشی از فعالیت و محل می حتماً

این که سر سفره زنبوردار  . نهایتاًشدزنبورداری کسب می

ام است که ترین افتخار زندگیبزرگ شدم و این بزرگ

ام از همان کودکی زندگی اسرارآمیز زنبورعسل را توانسته

درک نمایم. حضور در زنبورستان همراه با پدر و شرح 

آوری شهد و شاخون زنی زندگی زنبورعسل در نحوه جمع

و  (لهای زنبورعسساختن سلول ملکه و در ادامه تقسیم طبیعی کلنی)

سل ییالق در ارتفاعات کوهستانی یا کمک در برداشت ع

زشک و همراهی در کوچ کندوها به جنوب کشور تجدید 

ای بود که به غایت در خانواده ما حرمت دیدار با حشره

 داشت.

 

 ؟خاطره دوران کودکی ترینشیرین

بارگیری کندوی زنبورها در شب برای کوچ، 

ها از شب تا چادرخوابی در مراتع و صحرا و شمردن ستاره

دهی زنبورعسل و نشستن پای تجربیات صبح، بچه

سنتی چه طور و  زنبورداری پدر و پدربزرگ که زنبورداری

های دوران کودکی است از شیرینی چگونه انجام میشد است

ترین بخش ا سختاشت. امّکه همیشه جذابیت خاصی د

اند. از آن های کوچ بود که حسابی خاطره شدههمان شب

تن بس ،شدجایی که کوچ کندوها در شب و تاریکی انجام می

های گاه و دریچه پرواز و بارگیری کندوها و نیش خوردن

های ای بود از نیش و نوشهرکدام خاطره واقعاً ،بیگاه

کنار اکستراکتور هنگام  ترین خاطره همزنبورعسل. شیرین

 افتد، لذتیها به عسل اتفاق میزدنبرداشت عسل و ناخنک

 شود.که تنها نصیب زنبورداران می دارد

 

 ؟کنیدکمی از رشته تحصیلی و دوران دانشگاه تعریف می

 پزشکی و کارشناسیکارشناسی گیاهالتحصیل فارغ

 ارشد بیماری شناسی گیاهی در دانشگاه فردوسی مشهد

ام در طول دوران دانشگاه مندی. بیشتر عالقههستم

همچون دبیر انجمن علمی گروه  ایهای فوق برنامهفعالیت

گیاه پزشکی و کانون شعر و ادب دانشگاه فردوسی گذشت 

و البته برخی از دروس تخصصی و کاربردی از جمله گیاه 

شناسی که شناسی، سم شناسی، قارچ شناسی و حشره

ند. جدیدی در زندگی من ایجاد کرددریچه و نگرش 

دغدغه و مباحث بنده با اساتید بحث  بیشترین نگرانی،

رویه سموم در باغات و مزارع بود و نابودی مصرف بی

ها به شدت من را آزرده کشحشراتی که در اثر توصیه آفت

ساخت. همیشه در این فکر بودم که نقش بنده به عنوان می

کجاست و چه کمکی از من  پزشک در این معادالتگیاه

  ساخته است.
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 ... نیست قشنگی جای واقعاً زنبورعسل بدون دنیای؛ اخوان مقدم

 

 9311 بهار ،(پیاپی شانزده شماره) یک شماره ،بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 ؟آمدید زنبورعسلپرورش پزشکی به چرا از گیاهاما 

ها در کشور و مرسوم مدیریت آفات و بیماری ۀروی

موم نویسی سبیشتر نسخه ،پزشک در آن جایگاهنقش گیاه

و  زیستیهایی بود که به شدت با نگرش محیطکشو آفت

. همیشه نگران این بودم که این اکولوژیکی من در تضاد بود

حد و پزشکی در توصیه بیچه با نگاه علمی گیاه رویه اگر

ا متاسفانه در کشاورزی و امّ  ،ها مغایرت داردکشمرز آفت

کنی آفت است تا کنترل و ری مرسوم اولویت بر ریشهباغدا

امه نارشد نیز موضوعات پایانمدیریت. در دوران کارشناسی

بیشتر علمی و آکادمیک محض بود و در نهایت منجر به 

شد که جنبه کاربردی آن خیلی کم می ISIیک یا دو مقاله 

در حالی که نگرش من این بود که علم بایستی در  ؛بود

خدمت رفاه جامعه و خلق ثروت باشد و جنبه ترویجی و 

که  این بود .کاربردی علم با روحیات من بیشتر سازگار بود

به تدریج به این نتیجه رسیدم که بایستی شغل آبا و 

ام رو دنبال نمایم. البته که کلیات تحقیقاتی حوزه اجدادی

اسی شنشناسی، سمشناسی، گیاهسل به ویژه حشرهزنبورع

پزشکی بود و برخی از محققین حال و ... در دروس گیاه

ین اند. همه اپزشکی خواندهحاضر زنبورعسل کشور نیز گیاه

ادله و جذبه زنبورها باعث شد که از اواخر دوره کارشناسی 

مطالعه کتب و مقاالت زنبورعسل یکی از  9312در سال 

در نهایت شدم شاگرد زنبورها ام باشد. های مطالعاتاولویت

فیه شفاء "و حضور در کالس زنبورستان و تدبر در آیه 

در من نگرشی  "(86تا  86ی مبارکه نحل آیات سورهللناس )

 ایجاد کرد که غرق در دنیای شیرین زنبورهای عسل شدم.

اولین آشنایی علمی شما با زنبورداری از کجا شروع 

 شد؟

علمی من با زنبورعسل در اواخر  اولین آشنایی

صورت گرفت. در داخل کیف مخصوص  9302های سال

زنبورداری که موم دوز به همراه تخته و مقداری میخ ادوات 

و سیم بود یک کتاب قدیمی هم وجود داشت که چندباری 

های آن را در شب توجه مرا جلب کرده بود و عمویم گاهاً

ها به طور کرد. در هنگام موم دوزی قابزمستان مطالعه می

ای از کتاب را ورق زدم و به شدت شیفته اتفاقی چند صفحه

تاب شدم. طی چند روز کتاب را به طور کامل خواندم و ک

از پدر و عمو  ها برای من تازگی داشت و گاهاًخیلی از واژه

از بین  ا از آن جایی که جلد کتاب کامالًکردم، امّسوال می

از نویسنده کتاب مطلع نبودم که بعدها متوجه  ،رفته بود

شدم کتاب پرورش زنبورعسل دکتر شهرستانی است و این 

 ود.ها بآشنایی اولیه من با کتب حوزه زنبورداری در آن سال

 

در حوزه  خود های تحقیقاتیترین فعالیتمهماز 

 ؟گوییدمی زنبورداری

های البته هنوز در اول مسیر هستم و فعالیت

 ا به طورها در این حوزه است، امّاولین قدم یقاتی بندهتحق

ه بکلی دورنمای روشنی برای آن متصور هستم و به شدت 

کردن اعتقاد دارم. یکی تمرکزگرایی پژوهش و تخصصی کار

ه شدند کاز اساتید دوران دانشگاه همیشه این را متذکر می

 که به این معنا ؛های کم عمق هستیمها اقیانوسما ایرانی

ا عمیق و امّ ،ها بسیار وسیع استگستره دانش ما ایرانی

های علمی کشورهای تخصصی نیست و رمز موفقیت

پیشرفته در پژوهش عمیق و تخصصی است و این همیشه 

 تریآویزه گوش من بوده است که بتوانم به صورت عمیق

 هدر این زمین پژوهش زیاد و تمرکز با تخصص بیاندیشم و

ماری شهای تحقیقاتی بیرا پیگیری نمایم. زنبورداری حوزه

های علمی و تحقیقاتی خاص خود یک توانمندی دارد که هر

 ها واز پرورش ملکه تا مدیریت آفات و بیماری ؛طلبدرا می

زا حوزه وسیعی از دانش است که گیاهان شهدزا و گرده

صورت  هجوانانی است که بتوانند بو نیازمند حضور محققین 
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سال پیش بیشتر  نهمتمرکز فعالیت نمایند. از حدود 

علمی و آموزشی که  ءتحقیقات علمی بنده با توجه به خال

وجود داشت در حوزه گیاهان ارزشمند در زنبورداری ایران 

صورت گرفته است. معتقدم شناخت مرتع و جذابیت 

برای زنبورعسل یکی از سه ضلع مهم  یهای گیاهگونه

زنبورداری مدرن در کنار مدیریت و پرورش ملکه است. در 

ر ند دهمین راستا نگارش کتاب آشنایی با گیاهان ارزشم

و  9317و چاپ در سال  9310 زنبورداری ایران از سال

های داخلی و مقاله در مجالت و کنگره 92ارائه بیش از 

زای ایران المللی در حوزه گیاهان شهدزا و گردهخارجی بین

های پژوهشی بنده در حوزه زنبورداری است. از اولین گام

شهدزا و  های اخیر نیز با توجه به ارتباط گیاهاندر سال

عظیمی که در این حوزه وجود  ءهای ایران و خالعسل

بر روی  خود رایک بخش از مطالعات و تحقیقات  ،داشت

. امکردههای شاخص ایران معطوف معرفی و بررسی عسل

های شاخص ایران و نگارش دو پراکندگی عسل ۀتهیه نقش

 و "های محصوالت زنبورعسلدانستنی"کتاب با عناوین 

که در دست چاپ است  "ی شاخص ایران و جهانهاعسل"

های علمی بنده است که بنده اعتقاد دارم از دیگر فعالیت

 .هنوز در اول مسیر است

 

داشته؟ چه قبلی کتابی که نوشتید در ایران نمونه 

 اید؟بازخوردی از جامعه زنبورداری گرفته

 ،کتاب آشنایی با گیاهان ارزشمند در زنبورداری ایران

های گیاهی ایران برای اولین کتاب جامع بررسی ارزش گونه

زنبورعسل است. البته قبل از من اساتید و محققین زیادی 

از جمله آقایان دکتر صانعی شریعت پناهی، دکتر حسن 

 هایدر قالب طرح ایشان نظریان و دکتر کریمی و همکاران

ای به بررسی جذابیت گیاهان تحقیقاتی استانی و منطقه

زای ایران پرداخته بودند که بسیار ارزشمند شهدزا و گرده

ا نگارش کتاب جامع و به این صورت در کشور برای امّ ؛بود

. چاپ اول این کتاب در تیراژ گرفتاولین بار صورت می

گذاری صندوق حمایت از توسعه جلد با سرمایه 0222

صنعت زنبورداری کشور و همکاری دوست و همکار خوبم 

این  پور انجام شد. قطعاً هندس محمدجواد علیجناب م

هلل در ءاشاهایی دارد که انکتاب کامل نیست و ضعف

د نبرطرف خواه های آتی این نقایصویرایش جدید و چاپ

شد و جنبه کاربردی کتاب بیشتر خواهد شد. خدا رو شکر 

کتاب با استقبال بسیار خوب جامعه زنبورداری کشور مواجه 

ت دوستان شامل حال بنده شد و این شد و لطف و محب

دهد که جامعه زنبورداری کشور به شدت تشنه نشان می

های مختلف مطالب علمی جدید و بروز هستند و در حوزه

 شود.احساس می آموزشی و علمی کامالً ءاین خال

 

آیا زمینه مساعدی برای حضور جوانان و دانشجویان در 

 حوزه زنبورداری وجود دارد؟

ا فقط یک امّ ،زندعالقه حرف اول و آخر را می قطعاً

ل آمیز زنبورعسزنبورستان و تدبر در زندگی اسرارروز کار در 

ه ب شکل بگیرد.ست تا این عالقه در خیلی از جوانان ا کافی

ی های صنعت زنبوردارشدت معتقدم که با توجه به پتانسیل

کشور و این که در حال حاضر زنبورداری ایران به جهت 

های صنعت تعداد کلنی و تولید عسل یکی از قطب

زنبورداری دنیا است و به ضرص قاطع این صنعت ابعاد 

ه همان ب با این حال .المللی به خود گرفته استفراملی و بین

 نداشته است کافی اندازه در بخش تحقیقاتی و علمی رشد

های مختلف پرورش ملکه، تغذیه تکمیلی، و در حوزه

های زنبورعسل، مدیریت کارآمد و مدیریت آفات و بیماری

های زنبورعسل حتی شناخت علمی محصوالت و فرآورده

نیازمند حضور محققین جوان و جویای نام است تا بتوانند 
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 ... نیست قشنگی جای واقعاً زنبورعسل بدون دنیایاخوان مقدم؛ 

 

 9311 بهار ،(پیاپی شانزده شماره) یک شماره ،بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

های محرکه صنعت زمینه ینوان بازوی علمی و نیروبه ع

توسعه پایدار این صنعت را فراهم نمایند. زنبورداران به 

شدت تشنه تحقیقات علمی و کاربردی و مبتنی بر 

زنبورداری روز ایران هستند و حل مشکالت متعدد این 

های تحقیقاتی میدانی بسیار ضرورت حوزه در قالب طرح

زنبورداری کشور قدردان محققین  جامعه دارد و قطعاً

 خواهند بود.

 

 به لحاظ را جایگاه ایرانبه عنوان یک پژوهشگر جوان، 

 ؟کنیدچگونه ارزیابی می های حوزه زنبورداریپژوهش

و محققین ثری توسط اساتید ؤهای متالش مطمئناً

اخیر صورت گرفته است که  کشور به ویژه در چند دهۀ

به هیچ وجه کافی نیست. به دالیل ا امّ ؛بسیار ارزشمند است

متعدد آن طور که شایسته است و با در نظرگرفتن ابعاد 

ر د ،هایی که وجود داردصنعت زنبورداری ایران و پتانسیل

ایم. یک بخش مهم حوزه تحقیقاتی رشد و توسعه نداشته

این عدم توسعه نبود نگرش کالن در حوزه زنبورداری و عدم 

ها در مقاطع تخصص در دانشگاهتربیت نیروی انسانی م

های اخیر بوده است. دلیل ارشد و دکتری در دههکارشناسی

گذاری در حوزه تحقیقاتی پایه و مهم دیگر نبود سرمایه

های اخیر به شدت بودجه سفانه در سالأکاربردی است. مت

ی های تحقیقاتی ملتحقیقاتی کاهش یافته است و عدم طرح

شود. رداری به شدت احساس میهای مختلف زنبودر حوزه

صنعت زنبورداری کشور پذیرای محققین و پژوهشگران 

د به صورت علمی مشکالت این حوزه نتوانه جوان است که ب

راستا با جهانی شدن ابعاد زنبورداری  را برطرف نماید و هم

عد تحقیقاتی و علمی نیز توسعه یابد. حضور محققین ایران بُ

های دنیا و یا انتخاب زنبورعسل در بهترین دانشگاه ۀحوز

 – 9106در آپیموندیا قینی از ایران به عنوان داور علمی )محق

کانادا. مهندس رفاهی به همراه چند تن دیگر از محققین جوان به عنوان 

به عنوان  Apimondiaدر  داور علمی این رویداد انتخاب شدند.(

 ا نویدبخش این مهم استترین کنگره زنبورعسل دنیبزرگ

های اخیر با حضور محققین جوان امکان توسعه که در سال

 صنعت در این بُعد نیز وجود دارد. 

بینید؟ چه برای اهالی برای کار باز می اهایی رچه زمینه

  !التحصیالندانشگاه، چه برای فارغ 

ساز تحقیق علمی و مبتنی بر زنبورداری کشور زمینه

 هایپیشرفت این صنعت است و در مقایسه با سایر حوزه

کشاورزی در بخش زنبورداری محقق وجود ندارد. در 

های مختلف این صنعت بستر مناسبی برای حوزه زمینه

 های دولتیالبته نه در قالب بخش ،تحقیقاتی فراهم است

های خصوصی و یا تحقیق و توسعه شرکت ۀدر حوزبلکه 

ها که بتوانند با های دانش بنیان و حتی استارتاپشرکت

نگرش جدید و خالقانه ورود پیدا کنند تا هم زمینه رشد 

شخصی و اجتماعی خودشان ایجاد شود و هم رشد و توسعه 

جای کار  هایی که واقعاًبخشجمله صنعت زنبورداری. از 

تواند به حوزه ساخت داروهای جدید در بسیار است می

های زنبورعسل، تغذیه تکمیلی، کنترل آفات و بیماری

تحقیقات کاربردی اثرات دارویی و درمانی محصوالت 

های تحقیقاتی بالینی، کارشناسان زنبورعسل در قالب طرح

حوزه عسل، ژل رویال، بره موم و زهر زنبورعسل، پرورش 

ری ملکه و توسعه بازار فروش اشاره کرد که هر کدام از تجا

مند و با دانش روز است ها نیازمند جوانانی عالقهاین حوزه

ر د و توسعه کمی و کیفی دند ارزش آفرینی نماینتوانه که ب

 د.ناین صنعت ایجاد نمای

دنیای بدون زنبورعسل جای قشنگی "ی چرا جمله

های آموزشی، ها، کالسدر همه سخنرانی "نیست

خورد و به نوعی های شما به چشم میها و کتابنوشته

 ؟برای شما به یک امضاء تبدیل شده است

، بسیار اعتقاد دارم که یکی از ارکان زیبایی دقیقاً

و دلیل و  ها هستندگل ،کره زمین طبیعت و به طور کل

هایی همچون زنبورها افشان ها گردهفلسفه زیبایی گل

شوند و یمحسوب م اهانیگ یشیها اندام زاگلهستند. 

ست ا هاگل یبه گرده افشان یمتک اهانیگ یبذر و بقا دیتول

 نیکره زم یهاگرده افشان نیترو زنبورها به عنوان مهم

متنوع و  یهادرخشان و با رنگ یهاگل نیا وجود لیدل
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توانند ه هستند که ب بایها ز. در واقع گلهستندمعطر 

گرده را انتقال دهد و  یهادانه تا، ندیزنبورها را جذب نما

ها در ها سال گلونیلیم یدر ط اهانیدر طول تکامل گ

 دیاند و تولدر جلب نظر زنبورها بوده گریکدیرقابت با 

کننده و رهیجذاب و خ یهادرخشان با رنگ یهاگلبرگ

گرده  تیها تنها به جهت جلب رضاعطر سرمست گل یحت

 بایها زاست. گل ودههمچون زنبورعسل ب ییهاافشان

 نیکنند و با زنبورها همنش یزنبورها دلبر یاند تا براشده

مملو از شهد و  ییهابزم عاشقانه با طبق نیباشند و در ا

ن دنیای بدواند. کرده ییرایعسل پذ یبورهاگرده معطر از زن

های زیبا و درخشان است و به زنبورها دنیایی عاری از گل

 تر دنیای بدون زنبورعسل جای قشنگی نیست.معنای ساده

 

در پایان از شما بخاطر زمانی که در اختیار ما قرار 

 دادید نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهایت و گرایشی، بی رشتهدنیای امروز در هر 

فضای دیده نشده و کار نشده وجود دارد. پیدا کردنش 

 پیش خواهد و خالقیت. راه ما دقیقاًفقط کمی دقت می

هایی که امروز روی ماست، در امتداد همین تالش

کنیم و بر روی بنیانی که از گذشته بر تجربیات و می

ر میم ب. اینکه امروز تصاست مشاهدات ما گذاشته شده

گیریم، حاصل همین تجربیات رشد و پیشرفت می

قدر که است. جای هیچ اندوه و پشیمانی نیست، همان

ای که هنوز رخ نگرانی و بیم از آینده جای هیچ دل

نداده. راه ما، فقط برای ما تعریف شده، هیچ کسی توان 

اشغال آن را ندارد، چون هر کدام از ما یک انسان 

شخصاتی منحصر به فرد هستیم. منحصر به فرد با م

جوگر جست از همین امروز شروع کنیم. پیگیر،کافیست 

 . ... و خالق

، الزم نیست برای بهترین در این مسیر یک نفره

شدن تالش کنیم. کافیست از مسیر لذت ببریم و فقط 

 برای حرکت تالش کنیم.

 راه ما راه آینده است ...
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 گوشتی هایجوجه در کوکسیدیوز بیماری بر مس تأثیر

 *9پورآقاعلی  سمیه

 چکیده

 ای از جنس آیمریاهای تک یاختهو پرهزینه در مرغ است و به وسیله انگل گسترده ایروده کوکسیدیوز یک بیماری

و بر هضم مواد مغذی و عملکرد  ریخت شناختی و عملکرد اپیتلیوم روده شدهشود. کوکسیدیوز باعث اختالل در ایجاد می

کوکسیدیال به طور سنتی برای مدیریت کوکسیدیوز استفاده آنتیگذارد. داروهای های گوشتی تأثیر منفی میرشد در جوجه

برند. عالوه بر این، قوانین منع استفاده و نگرانی های آیمریا را از بین نمیعفونتا این ترکیبات به طور کامل امّ ؛شوندمی

کوکسیدیوز در خوراک دام باعث کاهش استفاده از این ترکیبات آنتیمصرف کنندگان در مورد قرار گرفتن روزمره ترکیبات 

کرد ات عفونت آیمریا بر عملداقل رساندن مضرّای برای به حتغذیه راهکارشده است. همین امر باعث تأکید بیشتر بر یافتن 

های فعال اکسیژن در شرایط نامساعد استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش تولید گونه شده است. های گوشتیرشد جوجه

خصوص در شرایط پرورش متراکم زدهی و سطح سالمت طیور پرورشی بهها، از عوامل مهم در کاهش بامحیطی و بیماری

عنوان های اکسیداتیو بهاکسیدانی مبتالیان شده و آسیبهای کوکسیدیالی، باعث کاهش سطح دفاع آنتیعفونتهستند. 

ز ها و پرهیز اجوجه اکسیدانیعامل اصلی در بروز ضایعات ناشی از بیماری مطرح هستند. از این رو تقویت سیستم آنتی

 مس و روی دارای خاصیتکند. ز ضایعات بیماری اهمیت پیدا میترکیبات اکسیداتیو، به عنوان راهکاری مفید در کاستن ا

نابراین در این باشند. بدیسموتاز میاکسیدسوپر عملکرد کاتالیزوری خود در آنزیم سیتوپالسمیک یاکسیدانی در نتیجهآنتی

 .واقع شودثر ؤتواند مراستا، رویکردهای مختلفی مانند گنجاندن مواد افزودنی خوراکی از جمله مس، می

 ، کوکسیدیوز، مسهای گوشتیجوجه :کلیدی کلمات

 11-11: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76949.html 
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 مقدمه

پرندگان، ایجاد شده  (Coccidiosis) کوکسیدیوز

،  (Eimeria)یاخته از جنس آیمریاتوسط چندین گونه تک

مهمترین بیماری انگلی در طیور است که باعث مرگ و میر، 

های سوء جذب، بازده کم خوراک و اختالل در رشد جوجه

شود گذار میخمهای تگوشتی و کاهش تولید تخم در مرغ

(Lillehoj et al., 2004 این بیماری برای صنعت طیور از .)

برخوردار است و ضرر جهانی ناشی زیادی اهمیت اقتصادی 

 زنندمیلیارد دالر، تخمین می سهاز آن را ساالنه بیش از 

(Dalloul et al., 2006 در حال حاضر، درمان دارویی به .)

گیرد و بیماری در ای مورد استفاده قرار میطور گسترده

کوکسیدیال که آنتیدرجه اول از طریق استفاده از داروهای 

شود شوند کنترل میمستقیماً به خوراک اضافه می

(Chapman, 2001 با این حال، استفاده گسترده از .)

 های مقاومداروهای ضد کوکسیدیوزی منجر به ایجاد سویه

مشکالت موجود در  .(Chapman, 1997آیمریا شده است )

 های عمومی دراستفاده از داروهای درمانی بیشتر به نگرانی

مورد آلودگی دارویی باقیمانده در تولیدات طیور مربوط 

. این مسائل مشوق (Tajick and Shohreh, 2006) شودمی

های جایگزین برای افزایش سطح ایمنی، جستجوی روش

یدانی اکسعالیت آنتیهای گیاهی با فعصاره مانند استفاده از

(Naidoo et al., 2008 ،)هایویتامینA ، E و C  و مواد

(. Kidd, 2004معدنی نظیر مس، روی و سلنیوم شده است )

مشخص شده است که مکمل این مواد افزودنی با ایجاد 

سطح باالی محافظت از ایمنی حیواناتی که در معرض 

آنتیفشارهای استرس و عفونت هستند از طریق خاصیت 

(. Naidoo et al., 2008کند )اکسیدانی آنها کمک می

گزارش شده است که ترکیبات آنتی اکسیدانی با بهبود 

آیمریا تنال  درجه پراکسیداسیون لیپید روده، شدت عفونت

(Eimeria tenella )دهد )را کاهش میAllen et al., 

مس نقش مهمی در تنظیم چندین از آنجایی که  (.1998

سیستم دفاعی عملکرد  متابولیکی از جملهفرآیند 

یدانی اکسهای آنتیآنزیمسازی اکسیدانی از طریق فعالآنتی

نتیجه هدف کلی این مطالعات، بررسی ؛ در کندایفا می

 کوکسیدیوز از طریق جایگزین مکملاثرات بهبود بیماری 

که  است و درک بهتر رابطه بین تغذیه و کوکسیدیوزمس 

مناسب برای سالمت روده و کاهش بروز  تواند ابزاریمی

 کوکسیدیال باشد.کوکسیدیوز در شرایط عدم وجود آنتی

 کوکسیدیوز در ماکیان

مدیریت، تغذیه، دارو درمانی و  علی رغم پیشرفت

ترین و معمول ترین ژنتیک، هنوز کوکسیدیوز از پرهزینه

ها در امریکای شمالی و های طیور است. بررسیبیماری

ای همزرعهها تقریبا در همه جنوبی نشان داد که کوکسیدیا

(. میزبانان Mattielo et al., 2000گوشتی وجود دارند )

ا ههای آیمریا تا حد زیادی اختصاصی هستند. این انگلگونه

ث ده دارند و به دنبال آن باعتمایل به تکثیر در اپیتلیوم رو

آسیب بافتی و در نتیجه اختالل در هضم و جذب مواد 

، کاهش حجم ته شدنشوند و متعاقبا دهیدراغذایی می

های دیگر رخ خون و افزایش حساسیت نسبت به بیماری

(. شدت این بیماری بسته به Idris et al.,1997دهد )می

اووسیست بلع شده و های آیمریای درگیر، تعداد گونه

 (. Mahmood et al., 2001شرایط آب و هوایی، متغیر است )

 های بالینینشانه

زایی بیشتری دارند، اغلب باعث هایی که بیماریگونه 

شوند که ممکن است موکوئیدی یا خونی باشد. اسهال می

)کم آبی( به وجود  ته شدنغالبا به همراه اسهال، دهیدرا

اسهال و کم آبی، به زودی ژولیدگی پرها،کم آید. متعاقب می

خونی، بی حالی، ضعف، جمع کردن سر وگردن به طرف 

نماید. آلودگی پرندگان در بدن و خواب آلودگی بروز می

شود که رشد های گوشتی باعث میحال رشد به ویژه جوجه

مناسب آنها سریعا متوقف گردد. میزان واگیری و مرگ و 

متغیر است ولی ممکن است که هر میر در ماکیان بسیار 

 دو بسیار باال باشد.

 ایمنی بدن ساز ترکیباتمس، پیش

ترین مواد ترین و شناخته شدهمس یکی از مهم 

ای ژهیطیور نیز از جایگاه بسیار و معدنی است که در تغذیه

این عنصر وظایف متعددی را در بدن بر . برخوردار است

عهده دارد. متابولیسم و به طور کلی فرایندهای متابولیکی 

در بدن موجودات زنده و به ویژه طیور به شدت به این عنصر 

مس نقش مهمی در تنظیم چندین فرآیند  .وابسته است

 های گردش، هضم، عملکرد سیستممتابولیکی مانند رشد

ازی سعالاکسیدانی از طریق فخون و سیستم دفاعی آنتی

 ,.Djoko et al)کند اکسیدانی ایفا میهای آنتیآنزیم

نشان داده شده است که مس ایمنی  عالوه بر این .(2015

بنابراین،  کند.ها را تنظیم میچندین گونه، از جمله مرغ
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چندین ترکیب ایمنی بدن مانند  مس زیست ساخت

را  T هایبادی و تکثیر سلولنتیها، تولید آسیتوکین

این اعمال سازوکار  (.Jarosz et al., 2017)کند تحریک می

به اثر مهار کنندگی مس بر جمعیت میکروبی دستگاه 

 ,Pang and Applegateشود )میگوارش نسبت داده 

های گوشتی، مکمل مس جیره در جوجههمچنین  (.2007

روده نشان داده شده است ریخت شناختی برای بهبود 

(Arias and Koutsos, 2006) . اما مطالعات برای ارزیابی

اثرات مس جیره غذایی بر قابلیت هضم مواد مغذی به 

مزایای  .خودی خود در جوجه های گوشتی محدود است

بالقوه مکمل مس برای بهبود قابلیت هضم مواد مغذی 

ممکن است به ویژه برای جوجه های گوشتی در دوره های 

ای هنیاز مس برای جوجهچالش دستگاه گوارش مفید باشد. 

گرم بر میلی پنج تا هشتگوشتی در سنین مختلف، 

در  .گزارش شده است NRC  (9111)کیلوگرم براساس

، رژیم غذایی مس برای مرغ تا حداکثر (EU) اتحادیه اروپا

با  .شودتهیه می (EFSA, 2012) گرم بر کیلوگرممیلی 02

این حال، در سایر مناطق جهان، از جمله ایاالت متحده 

گرم مس در میلی 022تا  902ریکا، صنعت طیور آم

 کندهای غذایی را به عنوان محرک رشد اضافه میرژیم

(Pesti and Bakalli, 1996 ) از آنجایی که استفاده از .

های ها به عنوان محرک رشد در طی سالبیوتیکآنتی

گذشته ممنوع شده، مس تبدیل به یک جایگزین بسیار 

با این حال،  .(Hamdi et al., 2018مفید شده است )

عنوان دوزهای درمانی مس که معمواًل در خوراک طیور به

پنتاهیدرات( وجود دارد، بیشتر نمک معدنی )سولفات مس 

های زیست محیطی شوند و علت نگرانیدر مدفوع دفع می

  هستند.

 رادیکال آزاد

شیمیایی داخل سلولی ترکیبات های آزاد رادیکال

هستند که در روند طبیعی درون سلولی، جهت تولید انرژی 

شوند و باید توسط و سوخت و ساز تولید می

 های بدن خنثی شوند. اکسیدانآنتی

 اکسیدانیسیستم آنتی

 A ، Cاکسیدانی متشکل از ویتامین هایسیستم آنتی

 اکسیدسوپراز جمله  های سیتوپالسمیکو آنزیم E و

، از سلول در برابر  (CAT)و کاتاالز( SOD) دیسموتاز

کاهش سطح  .کننداسترس اکسیداتیو محافظت می

های عصبی ایجاد شد ر طول بیمارید  A و E ، Cویتامین

(Dalloul et al., 2003a عناصر کم نیاز رژیم غذایی یا .)

توانند به حفظ تعادل مناسب ها میاکسیدانآنتی

 Evansها کمک کنند )اکسیدانی در بسیاری از عفونتآنتی

and Halliwell, 2001 تولید رادیکال آزاد .)(ROS)  به

های متابولیسم که امکان آسیب رساندن یا از عنوان فرآورده

سلولی را دارند، تحت شرایط  داخل بین بردن ساختارهای

موجودات زنده قرار  هایسلول عادی در یک تعادل پویا در

ر بسیاری از د  ROS نشان داده شده است که غلظت .دارد

 ,.Koinarski et alیابد )افزایش می یانگلهای بیماری

ن ممک یاکسیدانی آنزیم(. اختالل در سیستم آنتی2005

 ، که احتمااًل ناشی از عفونت آیمریا ROSاست به تجمع

 .است، نیز منجر شود (E. acervulina)آسرولینا 

سمی  هابرای برخی از انگل  ROS جملههای آزاد از رادیکال

مشاهده شده در  ختالف(. اRosen et al., 1995هستند )

های غیرآنزیمی نشانگر فراسنجههای مورد مطالعه و آنزیم

عادل الل در توقوع استرس اکسیداتیو به دنبال عفونت و اخت

ها و اکسیدانین آنتیب (EOB) اکسیداتیو اکولوژیک

 .E)و عفونت با آیمریا آسرولینا است  هاپراکسیداسیون مرغ

acervulina). تعادل اکسیداتیو اکولوژیکی  در حالت اختالل

ش های بیولوژیکی در برابر چال، سیستمو استرس اکسیداتیو

تواند منجر به سمی شدن یا مرگ رادیکال اکسیداتیو که می

شوند میهای هوازی شود، محافظت نارگانیسم

(Georgieva, 2005 .)د توانیدیوز مرغی میبنابراین، کوکس

های گوشتی با افزایش سطح مواد از طریق مکمل جوجه

اکسیدانی نظیر مس و روی، جلوگیری یا درمان معدنی آنتی

شود. افزایش مس در پالسما با افزایش سرولوپالسمین 

اکسیدانی از تواند با افزایش دفاع آنتیهمراه است که می

س و روی همچنین دارای خاصیت م .ها محافظت کندسلول

-سیداکاکسیدانی در عملکرد کاتالیزوری خود در سوپرآنتی

هستند و در هر دو   (Cu-Zn SOD) روی -دیسموتاز مس

محیط سیتوزول و خارج سلولی یافت شده است، و فعالیت 

های غذایی حاوی سطوح پایین مس کاهش آن با جیره

 یداکسسوپر سیتوپالسمیک آنزیم یابد. نقش اصلیمی

اکسیدها به اکسیژن و پراکسید جداسازی سوپر دیسموتاز

بنابراین، سطوح باالتر از نیاز مس و روی  .هیدروژن است
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های کبدی و میتوکندری ممکن است به محافظت از سلول

 (. Acetoze et al., 2016از استرس اکسیداتیو کمک کند )

 مرور سایر منابع 

Rochell  اثر مس و تراکم  0291و همکاران در سال

آمینه را بر رشد، انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و اسید

قابلیت هضم مواد غذایی در پرندگان درگیر با آیمریا 

آسرولینا مورد بررسی قرار دادند. بر اساس مطالعات انجام 

شده بین سطح پروتئین جیره غذایی و شدت کوکسیدیوز 

زیرا آیمریاها برای تکثیر در بدن میزبان  ؛ارتباط وجود دارد

نیاز به تعامل با پروتئازهای گوارشی، به ویژه تریپسین دارند. 

بنابراین، کاهش پروتئین رژیم غذایی ممکن است در نتیجه 

کاهش ترشح تریپسین به لومن، شدت کوکسیدیوز را بهبود 

 هایآمینه درجیرهد. از طرف دیگر، کاهش تراکم اسیدبخش

ظرفیت پرندگان را برای  ی پرندگان درگیر با آیمریا،غذای

کند. بر این اساس در دستیابی به رشد جبرانی محدود می

این تحقیق این فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که بهبود 

قابلیت هضم مواد غذایی در نتیجه استفاده از مس در جیره 

آمینه در پرندگان می تواند قابلیت دسترسی اسیدهای

با کوکسیدیوز را بهبود دهد. نتایج این تحقیق نشان  درگیر

داد استفاده از مس در جیره تاثیر کمی بر رشد پرندگان 

مریا یگرفتن عفونت آدرگیر با ایمریا دارد. مس بدون در نظر 

آمینه را در اسیدتوانست قابلیت هضم ایلیومی چندین 

د، کردنآمینه مصرف میاسیدپرندگانی که سطوح پایین 

 یش دهد.افزا

Acetoze  تحت پژوهشی  0292و همکاران در سال

ارزیابی مکمل مقادیر باالی مس یا روی بر بازده » عنوان

خوراک، میزان مصرف اکسیژن میتوکندری و نشت پروتون 

را  «روزه با چالش کوکسیدیوز 09از جوجه های گوشتی 

جوجه های  هیافتند کدند و به این نتایج دست دا انجام

گروه کنترل منفی و رژیم غذایی مس دارای گوشتی در 

کل ( برای FI( و مصرف خوراک )BWبیشترین وزن بدن )

، اما از نظر دوره آزمایشی نسبت به سایر تیمارها بودند

های گوشتی به طور خالصه، جوجه .دار نبودندآماری معنی

که دچار مشکل کوکسیدیوز نشده بودند، دارای نشت 

با این  .کنترل تنفسی باالتر بودندپروتون کمتر و نسبت 

سد رحال، تأثیر مکمل مس و روی باالتر از نیاز به نظر نمی

از تغییر در نسبت کنترل تنفسی و سینتیک نشت پروتون 

 .با چالش کوکسییدیوز جلوگیری کند

و همکاران در  Georgievaتوسط ای که در مطالعه

که افزودن نمک مخلوط شد انجام شد، مشاهده  0299سال 

های آلوده با [ در جوجهCuZn(OH)3Cl] روی و مس

آسرولینا، آسیب اکسیداتیو ناشی از بیماری را کاهش آیمریا

های به چالش سطح مس در جوجهدهد و همچنین می

و مس  رویدریافت کننده مکمل  آسرولینا وکشیده با آیمریا

بیشتر از پرندگان سالم بود اما هیچ نشانه سمیت مشاهده 

  SODفعالیتو به دنبال آن نشد )برای کبد، عضالت و سرم( 

 با نمک تیمارو تحت  آسرولیناآیمریاه آلوده ب هایجوجهدر 

آلوده افزایش های جوجهمس در مقایسه با  مخلوط روی و

 یافت.

 کلیگیری نتیجه

ترین دفاعی مهمساز و کار یک بیماری، فرآیند در 

 یای مناسب است که کیفیت خوباولویت خواهد بود و تغذیه

عملکرد سیستم دفاعی را تضمین نموده و به پرنده  داشته،

که  از آنجاییکمک کند تا در برابر بیماری به پیروزی رسد. 

تباط ها با سالمت روده ارای و سالمتی مرغوضعیت تغذیه

با افزایش نرخ رشد و راندمان تبدیل خوراک، تغذیه و ، دارد

و با  های بهداشتی پرندگان درحال افزایش استمراقبت

استفاده گسترده از داروهای ضد توجه به اینکه 

آیمریا شده  های مقاومکوکسیدیوزی منجر به ایجاد سویه

ای هکوکسیدیالبنابراین، استفاده از جایگزین آنتی ،تاس

خوراکی و درک بهتر رابطه بین تغذیه و کوکسیدیوز و 

ابزاری  ،محدود کردن قرار گرفتن در معرض عوامل عفونی

مناسب برای سالمت روده و کاهش بروز کوکسیدیوز در 

 هاهای ضد کوکسیدیوزی و واکسنوشرایط عدم وجود دار

هایی برای پیدا کردن مقدار بهینه مواد . از این رو تالشاست

 مفید خواهد بود.نظیر مس و روی در جیره معدنی 
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Abstract  

Coccidiosis is a widespread and costly intestinal disease in chicken and is caused by 

protozoan parasites of the genus Eimeria. Coccidiosis disrupts the morphology and 

function of the intestinal epithelium and negatively affects nutrient digestion and growth 

performance in broilers. Antioxidant drugs have traditionally been used to manage 

coccidiosis, but these compounds do not completely eliminate Eimeria infections. In 

addition, laws prohibiting the use and concern of consumers about the daily exposure of 

anti-coccidiosis compounds to animal feed have reduced their use. This has led to a greater 

emphasis on finding nutritional strategies to minimize the harm of Eimeria infection on the 

performance of broiler chickens. Oxidative stress due to increased production of reactive 

oxygen species in adverse environmental conditions and diseases are important factors in 

reducing the efficiency and health level of poultry especially in dense conditions. Coccidial 

infections reduce the level of antioxidant defense in patients and oxidative damage is a 

major contributor to disease-causing lesions. Therefore, enhancing the antioxidant system 

of chickens and avoiding oxidative compounds is important as a useful strategy in reducing 

disease wastes. Copper and zinc have antioxidant properties as a result of their catalytic 

function in the cytoplasmic enzyme superoxide dismutase. Therefore, different approaches, 

such as the inclusion of edible additives such as copper, can be effective. 
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 ورزشی هایاسب در ایکلیشه رفتارهای کنترل و شیوع علل بر مروری

 2 غالمی اشکان، *9فرد  ندایی زهرا

 چکیده

رو هایی روبهی خوراکی، ارتباطات اجتماعی و میزان تحرک، با محدودیتدر انتخاب جیره های ورزشیاسبامروزه 

 زا کمکایجاد تغییر در رفتار، به سازگاری اسب با عوامل تنشهایی با ساز تنش است. سازوکارهستند، که گاهی زمینه

ای کنند، که تحت عنوان رفتارهای کلیشهکنند. برخی از این سازوکارها، اسب را تشویق به انجام رفتارهایی تکرارشونده میمی

یری از شیرگ بار در دورهای نخستین شوند. رفتارهای کلیشهتهدیدی برای رفاه اسب، محسوب می شناخته شده و به عنوان

ثر است. همچنین کمبود فیبر، در دسترس نبودن ؤاز شیرگیری در وقوع آن مرسد، که تنش اند و به نظر میمشاهده شده

 ایهای در ارتباط است. روشرفتارهای کلیشه با افزایش ، ارتباط اجتماعی محدود و تمرین کم،گیحوصلبیی کافی، علوفه

یعی های طبسازوکارسرکوب ها با ای وجود دارد، اّما اغلب این روشتلفی برای کنترل رفتارهای کلیشهدارویی و فیزیکی مخ

ر کنند، به همین دلیل، به نظنمی ایرفتارهای کلیشه تر کرده و کمکی به رفع علت، اسب را مضطربتنشکننده تعدیل

 تر است.زا، موثرتر واقع شده و در عین حال کم هزینهتنشرسد، که بهبود عوامل مدیریتی، با کنترل و کاهش عوامل می

 ، مشکالت رفتاریزاعوامل تنشاسب ورزشی،  :کلیدی کلمات

 02-11: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

ها در طبیعت موجوداتی اجتماعی، با زندگی اسب

آزادانه هستند و بیشتر طول روز را به چریدن در مراتع 

های امروزه در برخی مراکز پرورش اسب، اسبرانند. ذگمی

شوند نگهداری میاهلی همانند نیاکان خود به صورت آزاد 

هایی با سلسله مراتب مشخص زندگی و هنوز هم در گروه

کنند. برای یافتن علوفه کافی مسافت زیادی را طی کرده می

و بیشتر وقت خود را مشغول چریدن هستند، امّا دیگر با 

تهدیدهای مشابهی، برای بقا و فرار از شکارچیان مواجه 

 در باکس باغلهای ورزشی، اسب در مقابل .نیستند

 شوند.چک داخل اصطبل( نگهداری میکو هایجایگاه)

اگرچه در اصطبل دسترسی به آب، خوراک و پناهگاه برای 

هایی در قدرت ها آسان شده است، امّا با محدودیتاسب

انتخاب مواد خوراکی، ارتباطات اجتماعی و میزان تحرک، 

در شرایط . (Cooper and Mason, 1998)اند مواجه شده

ها تحمیل شده است، ای جدیدی به آناسارت الگوی تغذیه

و مقادیر های غنی از کنسانتره که معموالً شامل جیره

 های مشخص است.محدودی علوفه خشبی در وعده

ی ورزشی عالوه بر تیمار و تمرین منظم، هااسب

 کنندی سالمتی خاصی هم دریافت میهامراقبت

(Hothersall and Casey, 2011).  در معماری جدید برخی

ها ارتباط چشمی ها، اسب به آسانی با سایر اسباز اصطبل

 ایکند، اّما همچنان برای برقراری ارتباط المسهبرقرار می

گزارش . )(Lesimple et al., 2019با محدودیت مواجه است 

های جوانی که در باکس به صورت تنها کردند که اسب

هایی که دو به دو با با اسبشدند در مقایسه نگهداری می

شدند، اضطراب بیشتری نشان دادند و هم نگهداری می

زمان کمتری را به مصرف خوراک مشغول بودند. عالوه بر 

های ورزشی برای خروج از اصطبل و وقت گذراندن اسب این

)محوطه نسبتاً بزرگ و  های دیگر در مرتع یا پدوکبا اسب

رو هستند، زیرا بیشتر با محدودیت زمانی روبه (شده محصور

مالکان بر این باور هستند که ارتباط آزادنه اسب با سایر 

ها سخت است، ممکن ها، در محیطی که کنترل آناسب

شواهدی .  (Henderson, 2007)است به اسب آسیب برساند

اسب از شرایط زندگی  سازیوجود دارد که با محروم

 ،تحت تأثیر ژنتیک و عوامل محیطی ییهاسازوکارطبیعی، 

رفتار حیوانات را نسبت به محیط زندگی فقیر در اسارت، 

 .کنندسازگار می

 ای ازپیچیده رفتار مجموعه از دیدگاه رفتارشناسان،

 و قادر کندکسب میصفات است که اسب در طول زندگی 

 Cooper and Mason, 1998; Aune)است آن را تغییر دهد 

et al., 2020). ها، برای توصیف مشکالت رفتاری در آن

حیوانات، به چگونگی اثر رفتار بر کیفیت زندگی حیوان 

ممکن است  یعیرطبیغ رفتارهایاز  یبرخکنند. اشاره می

د کنبر این داللت نمیا لزوماً باشد، امّ  بارو خسارت رهنجانا

، کندساز است و رفاه او را تهدید میمشکل وانیح یبراکه 

ها ای که برای بهبود رفاه اسببنابراین، بودجه و هزینه

شود، باید صرف کاهش آن دسته از اختصاص داده می

 یرفتارهایی شود، که به عنوان مشکالت رفتاری شناسای

 .(Burn et al., 2010; Cooper and Mason, 1998)اندشده

مشکالت رفتاری مانند رفتارهای طبیعی در  معموالً

رفتارهای حرکتی، دهانی و جنسی مورد مطالعه  سه گروه

، از گروهی از  (Luescher et al.,1998) گیرندقرار می

ای مشکالت رفتاری تحت عنوان رفتارهای کلیشه

(Stereotypic Behaviors) شود. رفتارهای کلیشهیاد می-

ای، رفتارهایی تکرار شونده، معموالً بدون هدف و دارای یک 

 انجام رسدبه نظر می .(Mason, 1991)الگوی ثابت هستند 

ای با احساس درد مرتبط باشد و کلیشهبرخی از رفتارهای 

ازی ی هموستکنندهعوامل تهدید پاسخ بیولوژیکی اسب به

آن را به عنوان شاخص رفاه مورد بررسی  نتیجه در. است

 .(Henderson, 2007; Waters et al., 2002)دهند قرار می

ای از رفتارهای کلیشهدر گذشته برای توصیف 

 کردند، که بیانگراستفاده می« عادت بد اصطبل» اصطالح

 Redbo)این معنا بود که، این ویژگی بد در ذات اسب است 

et al., 1998).  مکدر حالی که( گریوی و همکارانa9111 )

ی ارفتارهای کلیشهمدیریتی انسانی را عامل ایجاد  واملع

ز ابه دلیل آگاهی پایین مالکان و سوارکاران اعالم کردند. 

ای، تصور بر این است که این رفتارها رفتارهای کلیشه

 McBride)کنند آن را از هم تقلید می هااسبمسری بوده و 
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and Long, 2001)  ؛ در حالی که این باور اثبات نشده است

(McAfee et al.,2002)ممکن است شانس  . در نتیجه

ها در حراج های عمومی کاهش یابد. البته فروش این اسب

ها به فروشندگان اجازه قوانین حاکم بر برخی حراجی

ای، اسب را دهد، که بدون اعالم وجود رفتار کلیشهمی

با وارد  ،. برخی از این رفتارها(Mills et al.,2002)بفروشند 

و تهدید سالمت روانی و جسمانی  کردن ضرر اقتصادی

 آید. یکیک نگرانی برای صنعت اسب به حساب می اسب،

درصد  1/30درصد تا  1/91آماری نشان داد که بین  برآورد

 Roberts)دهند ای را نشان میها، رفتارهای کلیشهاز اسب

et al.,2017) امّا از آن جایی که کولیک و آسیب عضالنی .

 ، تأثیر آشکارتری بر عملکردیاشهیکل یرفتارهانسبت به 

 گزارشبه ندرت ، یاشهیکل یرفتارهاها دارند، ورزشی اسب

در  . در حالی که(Cooper and Mason, 1998) دنشویم

، انحراف از رفتارهای طبیعی و سالمت یاشهیکل یرفتارها

ش ای مانند کهای فیزیکی ثانویهتواند به آسیبروانی، می

ها منجر شود آمدن رباط، کولیک و فرسودگی دندان

(Roberts et al.,2017)ی. لذا شناسایی علل شیوع رفتارها 

ها، برای جلوگیری از ی کنترل و درمان آنای و نحوهکلیشه

در مقاله حاضر با مرور های احتمالی ضروری است. آسیب

 وعیصورت گرفته، علل ش یهاپژوهش نیتراز مهم یبرخ

و نحوه کنترل  یورزش یهادر اسب یاشهیکل یرفتارها

 .گرفته استقرار  بررسیها مورد آن

 ایکلیشهبندی رفتارهای دسته

های دهانی و کلیشه ای در دو فرمرفتارهای کلیشه

های دهانی، گیرند. کلیشهحرکتی مورد بررسی قرار می

کنند. ، حلق و مری اسب را درگیر میدهان، دندان

، جویدن (Crib Biting)ها، گاز گرفتن آخور ترین آنشایع

 (Wind sucking)و بلعیدن هوا  (Wood Chewing)چوب 

. در رفتار گاز گرفتن (Canali and Borroni, 1994)هستند 

آخور یا هر جسم ثابتی را  آخور، اسب با دندان ثنایا، لبه

گیرد. با انقباض عضالت گردن، گردن را کمانی شکل می

 (Waters et al.,2002)کشد کرده و هوا را به درون مری می

البته معموالً هوا  (.9)شکل  کندمانند ایجاد می صدای نالهو 

 .(Lebelt et al.,1998)گرداند بلعد و به حلق برمیرا نمی

دهد که رفتار گاز شناسی نشان میواهد دیرینهش

ها، از زمان اهلی شدن در اواخر عصر گرفتن آخور در اسب

 McBride and)سنگی، مشاهده شده است پارینه

Hemmings, 2009).  0223بچمن و همکاران در سال 

هایی با عادت گاز گرفتن آخور گزارش کردند که اسب

درصد  4/92( بین Crib Biterهای یا اسب CBهای )اسب

درصد از زمان حضور در اصطبل را به گاز گرفتن  2/44تا 

را مستعد کولیک CB های اسب آخور پرداختند. این مسئله

 .(McBride and Hemmings, 2009)کند اسپاسمی می

معموالً پیش از ظهور رفتار گاز گرفتن آخور، رفتار 

 Freymond et)شود ها گزارش میجویدن چوب در اسب

al.,2019).  (، اسب هر نوع 0در رفتار جویدن چوب )شکل

 Waters)بلعد جود و میماده چوبی موجود در محیط را می

et al.,2002).  به علت آسیبی که ممکن است به اسب یا

 ,Cooper and Mcgreevy)شود ساختمان اصطبل وارد 

و قرار  هاای که برای تعمیر حصارها، باکسهزینهو  (2006

دادن پوشش فلزی بر سطوح چوبی، به مالکان تحمیل 

 Krzak) آیدپایین میها این اسبشانس فروش ، شودمی

et al.,1991) رفتار بلعیدن هوا، مشابه گاز گرفتن آخور .

است، امّا با این تفاوت که در بلعیدن هوا، اسب دیگر با 

 Cooper and)گیرد گاز نمیهایش جسم ثابتی را دندان

Mcgreevy, 2006) بلعد و هوا را می(McBride and 

Hemmings, 2004). همزمان با گاز  تواندالبته اسب می

 بلعیدن هوا را هم انجام دهد. گرفتن آخور،

های حرکتی، وابسته به حرکت اسب هستند. کلیشه

و چرخش در  (Weaving)پاندولی  ها، حرکتترین آنشایع

 ,Canali and Borroni)است  (Box Walking)باکس 

. در حرکت پاندولی، اسب، سر و گردن خود را به (1994

دهد، که گاهی شانه ای به طرفین تاب میطور تکرارشونده

ها، این شود. اسبو اندام حرکتی قدامی هم درگیر می

 Cooper)کنند حرکت را معموالً پشت در باکس اجرا می

and Mcgreevy, 2006; Waters et al.,2002).  شواهد

دهد که حرکت پاندولی به مشکالت ارتوپدی، کش نشان می

انجامد ها، ضعف عملکرد و ضعف جسمانی میآمدن رباط
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(McBride and Hemmings, 2009)  چرخش در باکس به .

ود شوار و تکرارشونده اسب در باکس گفته میراه رفتن دایره

(Waters et al.,2002) .ممکن است منجر به  این رفتار

 .(Roberts et al.,2017)فرسودگی عضالنی در اسب شود 

 
 (Crib Biting)نمایی از رفتار گاز گرفتن آخور  -9 شکل

 
 (Wood Chewing)نمایی از رفتار جویدن چوب  -2شکل

 ایعوامل ایجادکننده رفتارهای کلیشه

رسد عوامل مدیریتی )مانند روش از به نظر می

دهی، طراحی اصطبل، ی خوراکشیرگیری، نوع جیره، شیوه

کاربری اسب، مقدار تمرین، جنس بستر، میزان خروج از 

های یاصطبل و محدودیت در ارتباط اجتماعی( و ویژگ

ها )از جمله جنسیت، نژاد و سن( در شیوع اسب شخصیتی

 ;Luescher et al., 1998)مؤثر است  ایشهیکل یرفتارها

McGreevy et al., 1995; Bachmann et al., 2003) . در

ای در کره ی از شیرگیری، شیوع رفتارهای کلیشهدوره

 رهک هایی که در باکس از شیرگیری شدند، نسبت بهاسب

هایی که در مرتع یا پدوک از شیرگرفته شدند، به طور اسب

تا دو برابر افزایش یافت  معناداری بیشتر بود و تقریباً 

(Waters et al., 2002). 

های دهانی با مصرف معموالً شیوع کلیشه

هایی با قابلیت هضم باال اّما فیبر پایین، گرسنگی و خوراک

 ;Waters et al., 2002)اسیدیته معده مرتبط است 

Cooper and Mason, 1998) انتظار برای دریافت خوراک .

زا است. کرزاک و تنشو گرسنگی، برای اسب موقعیتی 

گزارش کردند که همزمان با خالی  9119همکاران در سال 

یابد. معموالً های دهانی افزایش میکلیشهشدن معده، 

شوند، همزمان به هایی که در مراتع نگهداری میاسب

ها، دسترسی دارند، در حالی که در اصطبل خوراک

شود و همزمان معموالً به نوبت انجام می دهیخوراک

نیست، به این معنا است که اسب برای زمان بیشتری گرسنه 

 هایو محرکتنش تری در معرض ماند و مدت طوالنیمی

 .(Redbo et al., 1998 )قرار دارد  ایشهیکل یرفتارها

اکومبنس مغز )مرکز  هستهمصرف خوراک با تحریک 

)نوعی مخدر  به آزادسازی اندورفینپاداش در مغز( 

انجامد، که خود منجر به آزادسازی دوپامین می زاد(درون

 در اسب فعالیت دوپامین .(Dodman et al., 1987)شود می

نتایج مطالعات  کند.ایجاد احساس لذت و سرخوشی می

نشان دادند، که شمار  0221براید و همینگز در سال مک

 اکومبنس مغز در هسته D2و  D1های دوپامینیگیرنده

رسد گاز گرفتن آخور بیشتر است. به نظر می CBهای اسب

ب به سازگاری اسبا افزایش فعالیت مسیرهای دوپامینرژیک 

ای هکند، زیرا با افزودن آگونیستزا کمک میبا عوامل تنش

 McBride and)ای افزایش یافت مخدر، رفتارهای کلیشه

Hemmings, 2004)تر، خوراکهای خوش. مصرف جیره

مُالس، با افزایش گاز گرفتن آخور  مانند خوراک حاوی

زاد درونکه منجر به افزایش ترشح مخدرهای  همراه است،

. (Dodman et al., 1987; Gillham et al., 1994)شود می

خوراکی یونجه، برای تحریک ترشح اندورفین البته خوش

. بررسی (McGreevy and Nicol, 1998)کافی نیست 

، نشان داد که در هنگام CBهای اسب ی دردناکی درآستانه

تر نپاییی دردناکی از سطح پایه، آستانه گاز گرفتن آخور،

ای به کاهش تنش و بود. بنابراین، انجام رفتارهای کلیشه

برانگیختگی کمک کرده و برای اسب نوعی خودتشویقی 
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 ,.Nicol et al., 1999; Lebelt et al)شود محسوب می

1998).  

 

 
ای بین تغییرات شدت گاز گرفتن چوب و مقایسه -9نمودار 

 ,.Clegg et al)حرکت پاندولی در پاسخ به دریافت خوراک 

2008). 

 CB هایبیان کردند، که اسب (9119مولر و همکاران)

ها بزاق کمتری تولید کرده و دهان سایر اسبدر مقایسه با 

نشان داد که  CBهای ای در اسبمطالعهتری دارند. خشک

دو تا چهار ساعت پس از مصرف کنسانتره، رفتار گاز گرفتن 

آخور شروع به افزایش کرد و بعد از شش تا هشت ساعت، 

(، یعنی درست زمانی که 9به اوج خود رسید )نمودار 

 ,.Clegg et al)وارد سکوم شده است  خوراک جهت تخمیر

و به طور معناداری سرعت عبور مواد بلعیده شده از  (2008

. مواد (McGreevy and Nicol, 1998)سکوم کاهش یافت 

های بر پایه غالت که غنی از خوراکی مانند کنسانترهخوش

اند، در مقایسه با علوفه، به تالش کمتری برای نشاسته

جویده شدن نیاز دارند. در نتیجه بزاق کمتری ترشح شده 

-یبیمار یابد، و عامل بالقوهدستگاه گوارش کاهش می PHو 

شود های مهم متابولیکی، مثل کولیک و زخم معده می

(McBride and Hemmings, 2009; Moeller et al 1991) .

کولیک  سابقه CBهای سبهفت درصد از ا که درچنان

در کره  .(Lebelt et al.,1998)عودکننده گزارش شده است 

نوع خوراک مصرفی پس از، از شیرگیری  های جواناسب

نقش مهمی در گاز گرفتن آخور داشت، به طوری که مصرف 

کنسانتره بالفاصله پس از، از شیرگیری، گاز گرفتن آخور را 

گاز گرفتن آخور به  .(Waters et al., 2002)چهار برابر کرد 

 CBهای سباکند، زمانی که افزایش ترشح بزاق کمک می

از گاز گرفتن آخور محروم  (Crib Strap)بند تیک وسیلهبه

ی مصرفی شدند، مدت زمان مصرف خوراک و مقدار علوفه

 ,McGreevy and Nicol)به طور معناداری افزایش یافت

1998; Moeller et al 1991) که به نظر تالشی برای ،

 افزایش ترشح بزاق است. 

جویدن چوب با کمبود فیبر و گرسنگی مرتبط است. 

هنگامی که اسب گرسنه است، جویدن چوب افزایش 

ها، . البته، مصرف کنسانتره(Krzak et al.,1991) یابدمی

با  یهایجایگزین علوفه )مانند پلت یونجه و هیالژ( و علوفه

ای هتواند شاخصمقادیر پروتئین باال و فیبر پایین، نمی

سیری در اسب را فعال کند. در نتیجه اسب دائماً احساس 

 هایی با فیبر باال،تدارک جیرهکند. همچنین گرسنگی می

های دهانی از جمله جویدن چوب، کمک به کاهش کلیشه

 McGreevy et al., 1995; Waters et al., 2002)کند می

تواند عدم تأمین . بنابراین، یکی از علل جویدن چوب، می(

( 0299ی هافرسل و کیسی )فیبر مورد نیاز باشد. مطالعه

شدند، نشان داد که هایی که در مرتع نگهداری میبر اسب

ها جویدن چوب حصارها و درختان در فصل بهار توسط اسب

 فصل بهار مقدارها پیشنهاد دادند که در یابد. آنافزایش می

، که یابدقند در علوفه مراتع افزایش و مقدار فیبر کاهش می

این علت افزایش جویدن چوب است. عالوه بر این، مصرف 

 42کنسانتره در مقایسه با علوفه، زمان خوردن خوراک را از 

 .(Krzak et al.,1991)درصد کاهش داد  4/3درصد به 

رفتارهای  جامهمچنین استفاده از بستر کاه، شدت ان

 . et al.,(McGreevy 919(5ای دهانی را کاهش داد کلیشه

هایی با کمبود فیبر، احتمال البته باید توجه داشت در اسب

اّما نتایج مطالعات ردبو و همکاران  بسترخواری وجود دارد.

های نژاد تروبرد های مدل تراتر و اسببر اسب (9111)

ها بیان کردند که اثر فیبر دریافتی بر شدت متفاوت بود، آن

جویدن چوب به طور معناداری منفی بود، در حالی که اثر 

هایی اسب مدت زمان تمرین، به طور معناداری مثبت بود. 

هایی که هیچ که در طول روز دو بار تمرین داشتند و اسب
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ول در ط تمرینی نداشتند، در مقایسه با گروهی که یک بار

جویدن چوب را بیشتر  روز تمرین داشتند، به طور معناداری

اختصاص دادن زمان بیشتری به  در حالی که .نشان دادند

های نژاد تروبرد به کاهش جویدن تمرین سبک در اسب

  .چوب کمک کرد

حرکت پاندولی، یک ساعت پیش از دریافت خوراک و 

یک ساعت پیش از خروج از اصطبل به اوج خود رسید 

رسد، که حرکات پاندولی بیشتر از . به نظر می(9)نمودار 

 ای باشد، تحت تأثیر تغییراتآنکه تحت تأثیر عوامل تغذیه

ک بینی یشدید محیطی، هیجان، سر رفتن حوصله و پیش

. احتماالً حرکات پاندولی، (Clegg et al., 2008)اتفاق است 

ای است که از آن تالش اسب برای رسیدن به خواسته

تواند دریافت غذا، محروم شده است و آن خواسته می

 ,Henderson)برقراری ارتباط یا خروج از اصطبل باشد 

ا، هسازی اسب از برقراری ارتباط با سایر اسب. محروم(2007

محدودیت در آزادی در پدوک یا مرتع، محیط کوچک 

اصطبل و تمرین شدید و طوالنی، به افزایش حرکت پاندولی 

ازظهر، در هایی که اواخر بعداسب. (Nicol, 1999)انجامید 

ی طول روز شدند، بعدازظهرها نسبت به بقیهپدوک رها می

به طور معناداری حرکت پاندولی کمتری نشان دادند 

(McAfee et al., 2002)ها، باکس آن هایی که پنجره. اسب

 توانستند سر خودشد و میبه محیط بیرون اصطبل باز می

 تری داشتند،پنجره بیرون بیاورند و دامنه دید وسیعرا از 

 ,.Lesimple et al)دادند حرکت پاندولی شدیدتری را نشان 

که به  ،باکسدار در ی میلهاّما استفاده از پنجره. (2019

 دهد،اجازه ارتباط چشمی و لمسی با یکدیگر را می هااسب

 Mills and)حرکت پاندولی را به طور معناداری کاهش داد 

Davenport, 2002) .درساژ، که تجربه  ی رشتههااسب

بیشتری از محدودیت در سر و دهان دارند، رفتارهای 

های دهند، در حالی که اسبای بیشتری انجام میکلیشه

رفتارهای  های پرش، ولتینگ و صحرایی، شدترشته

. (Lesimple et al., 2019)تر است ای خفیفکلیشه

دیگر بیان کرد، که گاز گرفتن آخور و حرکت ای مطالعه

های درساژ و صحرایی در مقایسه های رشتهپاندولی در اسب

 ,.McGreevy et al)استقامت بیشتر بود  های رشتهبا اسب

1995a).   

بیان کردند، که کره  (0202همچنین اون و همکاران )

های نریان، هنگام بازی تمایل بیشتری به استفاده از اسب

رفتارهای و شیوع های دهانی نشان دادند ها و رفتاردندان

تر ها بیشها و اختهها در مقایسه با مادیانای در نریانکلیشه

ین در ب یاشهیکلتفاوت شدت شیوع رفتارهای بود. البته 

مدیریتی متفاوت بر  ها، تنها به دلیل اعمال شیوهجنسیت

. (Luescher et al., 1998) هر جنسیت، قابل توصیف است

های جایگاه و در اسبهای نژاد عرب چرخش در در اسب

نژاد تروبرد گاز گرفتن آخور و حرکت پاندولی، بیشتر 

های . همچنین اسب(Luescher et al., 1998)گزارش شد 

ه ای هستند، کجوان بیشتر مستعد انجام رفتارهای کلیشه

 Waters et)اول زندگی، این میزان بیشتر است  در نه ماهه

al., 2002)های دهانی کلیشه . امّا با افزایش سن شدت

. کانالی و (Aune et al., 2020)یابد کاهش می

 هایای در اسب( بیان کردند، رفتارهای کلیشه9114برونی)

شود که معموالً درصد بیشتر مشاهده می 1/03زیر دو سال 

از شیرگیری مرتبط است. امّا نتایج مطالعه دیگری  تنشبا 

نشان داد که با افزایش سن، گاز گرفتن آخور و حرکت 

. البته به (Luescher et al., 1998)یابد پاندولی افزایش می

های ای در مادیانرسد افزایش رفتارهای کلیشهنظر می

 دزا، ماننتنشتر، در اثر عوامل مدیریتی هفت ساله و بزرگ

تغییر کاربری از اسب مسابقه به مادیان داشتی 

(BroodMare)افتد ، اتفاق می(Mills et al., 2002). 

 تغییرات پارامترهای فیزیولوژیکی

، غلظت کورتیزول و (HR)میانگین ضربان قلب 

پالسما، به عنوان پارامترهای  (BE)بتااندورفین 

 ,Nicol)گیرند ، مورد بررسی قرار میتنشفیزیولوژیکی 

هایی با کورتیزول پالسما در اسب غلظت پایه .(1999

از  CBهای ای بیشتر است. زمانی که اسبکلیشه رفتارهای

گاز گرفتن آخور و مصرف خوراک محروم شدند، غلظت 

کورتیزول پالسما به طور معناداری افزایش یافت، که نشان 

ند ککمک میتنش دهد ترکیب این دو رفتار، به کاهش می
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(McGreevy and Nicol, 1998)براید . همان طور که مک

( گزارش کردند، غلظت کورتیزول پالسما 0222و کودفورد )

دقیقه بعد از شروع گاز گرفتن آخور به طور معناداری  42

در مقایسه با  CBهای اسب در HRکاهش یافت. میانگین 

ن که با گاز گرفتها به طور معناداری بیشتر بود، سایر اسب

 .(Cooper and Mason, 1998) آخور کاهش یافت

بیان کردند، تفاوت  9111گریوی و همکاران در سال مک

 هایی با رفتارهایپالسمای اسب BEبین غلظت  معناداری

ندارد. در حالی که نتایج های عادی وجود ای و اسبکلیشه

 BE ( نشان داد، غلظت9111مطالعات لبلت و همکاران )

   د.ها بوسه برابر بیشتر از سایر اسب CBهای اسب پالسمای

 ایکنترل رفتارهای کلیشه

های به وسیله روش ایرفتارهای کلیشهکنترل 

جراحی، هومیوپاتی، فیزیکی و دارویی مرسوم است. از 

 Anti)حرکت پاندولی  ضد و میله (Crib Strap)بند تیک

weaving bar)  به ترتیب برای ممانعت از گاز گرفتن آخور

بند به دور گردن تیک شود.استفاده میو حرکت پاندولی 

خواهد گردن شود و هنگامی که اسب میاسب بسته می

ا شکل کند، بخود را برای گاز گرفتن آخور منقبض و کمانی

ه مدت بند بشود. بعد از استفاده از تیکفشردن گلو مانع می

ساعت، گاز گرفتن آخور به طور معناداری شدیدتر شد  04

(McGreevy and Nicol, 1998)  و غلظت کورتیزول پالسما

 میله. (McBride and Cuddeford, 2000)افزایش یافت 

شود و حرکت پاندولی در باالی درب باکس نصب می ضد

ست، که اسب حرکت پاندولی را باالی تنها زمانی اثرگذار ا

استفاده از داروهای آنتاگونیست  کند.درب باکس اجرا می

مانند نالوکسون و نارکوتیک )نوعی آنتاگونیست مخدر( 

دقیقه  02نالتروکسان در کاهش گاز گرفتن آخور موثر بود و 

گاز گرفتن آخور تقریباً به صفر رسید، ها، بعد از تزریق آن

 Dodman et)امّا اثر معناداری بر حرکت پاندولی نداشت 

al., 1987). 

دارویی یا فیزیکی تنها زمانی مجاز  استفاده از روش

منجر به آسیب رسیدن به  ایرفتارهای کلیشهاست، که 

اسب یا دیگر افراد شود. کنترل دارویی یا فیزیکی، بدون 

انجامد و ممکن است منجر به درمان نمی رفتار، تیافتن عل

به ظهور فرم دیگری از رفتار یا ناتوانی حیوان در سازگاری 

. همان طور (Cooper and Mason, 1998)با محیط شود 

( نشان داد، که 0291مطالعات مانوز و همکاران )که 

 یهای حرکتی، هیچ تأثیری بر عملکرد ورزشی رشتهکلیشه

های نژاد تروبرد نداشت. بر این اساس، نباید کورس در اسب

های حرکتی منع کرد. کلیشه تالش کرد تا اسب را از انجام

، منجر به ایرفتارهای کلیشه ممانعت فیزیکی از انجام

شود و درمان دارویی هم بدون اضطراب و پریشانی اسب می

تنها به معنای سازگار کردن اسب با شرایط  عارضه نیست و

-های طبیعی تعدیلسازوکارنگهداری نامطلوب و سرکوب 

و از منظر  (Cooper and Mason, 1998)است  تنشکننده 

 رفاهی مورد انتقاد است. 

 گیری کلینتیجه

بنابر نتایج بدست آمده از مقاالتی که مورد بررسی قرار 

-در مواجه با رفتارهای کلیشهترین راهکار اند، مناسبگرفته

ها، ای اصالح عوامل مدیریتی است. نگهداری گروهی اسب

ای که محدودیت ارتباطی به ها، به شیوهطراحی اصطبل

 حداقل برسد و قرار دادن آینه در باکس، به پیشگیری از

کند، همچنین اختصاص دادن کمک می ایشهیکل یرفتارها

ا در پدوک یا مرتع و هزمان بیشتری برای رهاسازی اسب

مؤثر واقع شد.  (Ad libitum feeding)ی اختیاری تغذیه

ی کمتر، با ایجاد ی خشبی و کنسانترهبا علوفه تغذیه

از  و افزایش زمان مصرف خوراک، احساس سیری

 دارکتدر شرایطی که کند. پیشگیری میای دهانی هکلیشه

از  استفادهتوان با می، علوفه به مقدار کافی، ممکن نیست

، افزودن استفاده از تور یونجه های جایگزین، مانندروش

سبوس به کنسانتره و یا پخش کردن علوفه در یک 

ی وسیع، دسترسی اسب به خوراک را سخت کرد، محدوده

 تری مصرف کند. تا اسب خوراک را در زمان طوالنی

 سپاسگزاری

 ندهسازها و نظرات از دکتر کامبیز گیور برای راهنمایی

 .شودمیایشان در این مقاله تشکر 
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Abstract  

In recent times, sport horses faced limitations in their choice of ration, social 

interactions, and mobility, which could predispose them to stress. There are mechanisms 

which could assist such horses to cope when facing such challenges, resulting in them 

performing repetitive behaviours, known as stereotypies. These stereotypies are considered 

as a threat to horse’s welfare. Stereotypic behaviors have been first observed during the 

weaning period, and it seems that weaning stress is effective in its occurrence. There are 

other contributing factors, which could result in this behavioural problem such as lack of 

fibre, forage scarcity, boredom, social isolation and limited workout. In order to prevent 

such behaviours, there are a number of physical and pharmaceutical intervention methods 

available; however, the majority of these methods by suppressing the natural stress 

modulatory mechanisms, could cause further distress and do not help to eliminate the cause 

of stereotypic behaviors. Therefore, it appears that improving husbandry practice by 

controlling and reducing stressful factors, is more efficient and less costly.  
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 نشخوارکنندگان تغذیه در هاآن نقش و الیاف کنندههضم هایآنزیم

 2 بهروزیار وندی خلیل حامد ،*9 ثاقبی مریم

 چکیده

هایی برای افزایش استراتژییافته است و این موضوع سبب ایجاد  افزایشبرای محصوالت دامی امروزه در جهان تقاضا 

بیولوژیکی آنزیمی برای مقابله با مشکالت مرتبط با  فرآوری هایروشدر تولید محصوالت دامی گردیده است. استفاده از 

ای هآنزیمست. گرفته ا زیست در مرکز توجه متخصصان تغذیه قرارهزینه بودن و عدم آلودگی محیطکمخوراک به دلیل 

قارچی  های باکتریایی وگونههایی نظیر برخی ارگانیسمی میکرووسیله استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان به تجاری مورد

 الزآنزیم سلو ازجمله محافظت شده مورد استفاده قرار بگیرند. هایوانند به صورت مایع، جامد و کپسولتو می شوندتولید می

عهده  ری هضم سلولز را بوظیفهو شده است  تشکیل اندوگلوکاناز و بتاگلوکوزیداز( ،نزیمی )اگزوگلوکانازمجموعه آ سهاز  که

تیک به یولهای فیبرپراکسیداز هستند. افزودن آنزیمالکاز و منگنز هایی نظیر، اکسیدازکننده لیگنینهای تجزیهدارد. آنزیم

ضم قابلیت هثبت بر روی مقدار مصرف خوراک، سبب افزایش تولید شیر به دلیل تأثیر م زایمان کرده جیره گاوهای تازه

تی تیک در جیره گاوهای گوشیهای فیبرولآنزیم افزودن و شودای و سنتز پروتئین میکروبی میمیزان تخمیر شکمبه ،هاآن

ها افزودن آنزیمهمچنین کند. یجاد میای او تأثیرات مثبتی را در تخمیر شکمبه در حال رشد سبب تحریک مصرف خوراک

 شود.میخوراک ها سبب افزایش وزن روزانه و قابلیت هضم مواد مغذی بدون تأثیر بر مصرف به جیره بره

 نشخوارکنندگان ،های هضم کننده الیاف، تغذیهآنزیم :کلیدی کلمات

 33-02: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76951.html 
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 مقدمه

امروزه در جهان تقاضا برای محصوالت حیوانی 

هایی سبب ایجاد استراتژییافته و این افزایش تقاضا افزایش

برای افزایش در تولیدات دامی گردیده است. امروزه بیشتر 

ی باالی ها در صنعت پرورش دام مربوط به هزینهمحدودیت

ها باشد. در طول سالها میها و کیفیت پایین آنخوراک

های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی متخصصان تغذیه روش

مشکالت مربوط به خوراک حیوانات  با متفاوتی را برای مقابله

ها در مورد ایمنی مواد اند. ظهور نگرانیای ارائه کردهمزرعه

های غذایی مربوط به محصوالت حیوانی، استفاده از روش

های فرآوری بیولوژیکی را در مرکز توجه قرار داده است. روش

های خارج سلولی توجه فرآوری بیولوژیکی، استفاده از آنزیم

 زیادی را جلب کرده است و یک موضوع بزرگ قابل بسیار

 McAllister etشده است )بحث در میان متخصصان تغذیه 

al., 1999های خارج سلولی در جیره (. استفاده از آنزیم

 ,Bedfordروند جدیدی نیست )ای یکحیوانات تک معده

ها در جیره . ولی استفاده از همین آنزیم(2000

طور گسترده جای خود را در صنعت ز به نشخوارکنندگان هنو

خارج  هایی استفاده از آنزیمتغذیه دام نگرفته است. پیشینه

امّا  .گرددبرمی 9192سلولی در جیره نشخوارکنندگان به سال 

آمده، دانش کمتر در مورد نحوه دستتناقضات در نتایج به

ه سعها مانع توی باالی تولید آنزیمها و هزینهعملکرد آنزیم

های اخیر در بیشتر در این زمینه شده است. با پیشرفت

 ها و محصوالت بهتربیوتکنولوژی، کاهش تولید هزینه آنزیم

های تجاری، محققان را بر آن داشته که پتانسیل آنزیم

های خارج سلولی را در افزایش مصرف خوراک در آنزیم

 چندیننشخوارکنندگان دوباره مورد بررسی قرار دهند. امروزه 

ویژه های خارج سلولی به تحقیق، تأثیر مثبت استفاده از آنزیم

های فیبرولیتیک در بهبود هضم و متعاقباً در افزایش آنزیم

 Sujaniدهند )کیفیت خوراک در نشخوارکنندگان را نشان می

and Seresinhe, 2015) هدف از مطالعه حاضر مروری بر .

لوفه یتیک بر قابلیت هضم عهای فیبرولتأثیر استفاده از آنزیم

 باشد.و عملکرد و تولید حیوانات نشخوارکننده می

 

 

 هاآن ها و روش تغذیهآنزیمتولید 

ی وسیلههای تجاری نشخوارکنندگان بهآنزیم

ها و هایی از باکتریگونه شوند.ها تولید میارگانیسممیکرو

ها هستند. تخمیر در محیط ها مسئول تولید این نوع آنزیمقارچ

دو روش مهم برای فرآهم  کشت مایع و محیط کشت جامد،

صورت های خارج سلولی بهآنزیم ها هستند.کردن این آنزیم

شده در های محافظتصورت کپسولمایع، جامد و همچنین به

هایی نیز وجود دارند باشند. امروزه مولتی آنزیمدسترس می

توانند ها میها بسیار کارآمد است. آنزیمکه استفاده از آن

(، علوفه خشک، TMRصورت مخلوط با جیره کامالً مخلوط )به

و شده، کنسانتره و یا مستقیم به درون شکمبه علوفه سیل

(. استفاده از آنزیم Handique et al., 2018تزریق شوند )

هضم ، سبب بهبود در ماده آلی قابل TMRصورت مخلوط با به

صورت مخلوط با شود. در حالی که، استفاده از آنزیم به می

کنسانتره و تزریق مستقیم به درون شکمبه تأثیر مثبتی 

(. افزودن Sutton et al., 2003تواند داشته باشد )ینم

های فیبرولیتیک به کنسانتره، یک ماه قبل از مورد آنزیم

استفاده قرار گرفتن سبب افزایش هضم جیره و افزایش تولید 

 (.Yang et al., 2000گردد )شیر در گاوهای شیرده می

 آنزیم سلوالز

 تخمیری ترین ترکیبی است که از هضمسلولز فراوان

از نظر شیمیایی  شود.علوفه در نشخوارکنندگان حاصل می

βسلولز از واحدهای  − 𝐷 ده شگلوکوپیرانوزیدهایی تشکیل

𝛽است که توسط باندهای  − 𝐷  گلوکوزیل به یکدیگر متصل

شکستن  آنزیم سلوالز با (.Ahmed and Bibi, 2018اند )شده

βپیوندهای  − د ساکاریگلیکوزیدیک سبب تجزیه پلی 1,4

ای از سه آنزیم است که شود. آنزیم سلوالز مجموعهسلولز می

ی سلولزی ایفا هافیبریلنقش مهمی را در هیدرولیز میکرو

اند از: اندوگلوکاناز ،اگزوگلوکاناز کند. این سه آنزیم عبارتمی

گلوکوزیداز. هیدرولیز کامل سلولز توسط این سه آنزیم و بتا

 صورت که اندوگلوکاناز ناحیه آمورف گیرد. بدینصورت می

دهد. حمله تصادفی این آنزیم به سلولز را مورد حمله قرار می

 هاینظم سبب ایجاد پایانهپیوند داخلی نواحی آمورف و بی
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های آنزیمی بعداً توسط شود که این پایانهزنجیری جدید می

ی گیرند. وظیفهراحتی مورد حمله قرار میهای دیگر بهآنزیم

آنزیم اگزوگلوکاناز تولید واحد گلوکز یا سلوبیوز با حمله به 

کاهشی زنجیره سلولزی است. در نهایت انتهای کاهشی یا غیر

گلوکز  فرمکاهشی به گلوکوزیداز، سلوبیوز را از انتهای غیربتا

کند. این آنزیم در مقابل آمورف و کریستالین سلولز تبدیل می

 (.Jayasekara and Ratnayake, 2019غیرفعال هست )

سلوالز پتانسیل باالیی جهت استفاده در صنعت خوراک دام 

های تواند با سیالژهای کشاورزی و دانهدارد. سلوالز می

ای خوراک ذیهشده و سبب افزایش ارزش تغخوراکی ترکیب 

-و افزایش عملکرد حیوان شود. سلوالز توسط تعدادی از میکرو

ها . بعضی از باکتریشودها ساخته میبه ویژه قارچ هاارگانیسم

 دهند. بسیاری ازنیز فعالیت تجزیه سلولزی از خود نشان می

های قادر به تجزیه سلولز مقادیر زیادی سلوالز خارج قارچ

 کنند که در دِپلیمرازیسیون سلولز بسیار مؤثرمیسلولی تولید 

توجهی از سلوالز (. بخش قابل Kumar et al., 2008هستند )

، Aspergillus ornatusuهایی مانند قارچی توسط قارچ

Penicillium sp ،Aspergillus terreus MS105 ،

Aspergillus Niger  وAspergillus Rhizopus  تولید

 (.Ahmed and Bibi, 2018شود )می

 های لیگنینولتیکآنزیم

لیگنین یکی از پلیمرهای گیاهی است که در طبیعت به 

 پروپانفنیل واحدهای از لیگنین .شودطور فراوان یافت می

 به اتصاالت از مختلفی انواع طریق از که شده است تشکیل

 روندیک  لیگنین زیستی تجزیه اند.پیوند یافته یکدیگر

لیگنین  تشکیل مرحله مانند و است پیچیده اکسیداسیون

های ریزسازواره افتد.اتفاق می تصادفی و غیرمستقیم صورتبه

و  هابازیدیومیست ها،اکتینومیست به لیگنین کنندهتجزیه

 ,.Kumar et al)شوند می بندیتقسیم هاباکتری از تعدادی

 گروه عامل پوسیدگی سفید )از هایقارچ .(2008

 که فردی هستند به منحصر هایریزسازواره ها(بازیدیومیست

 کامل تجزیه طور به را لیگنوسلولزی هایترکیب توانندمی

 شکستن برای پوسیدگی سفید های عاملقارچ نمایند.

 خود آنزیمی از سیستم لیگنین نظیر ایپیچیده هایترکیب

نیازمندند.  هیدروژن به پراکسید فعالیت برای که گیرندمی بهره

 شامل که دارند تعلق گروهی از پراکسیدازها به هاآنزیم این

 الکاز یا پراکسیدازلیفن و پراکسیدازپراکسیداز، منگنز لیگنین

الکاز توسط انواع  Leonowicz et al., 1999).)هستند 

هایی شود. باکتریها تولید میها، گیاهان و برخی باکتریقارچ

لید وفرم و باسیلوس سابتلیس قادر به تومانند آزوسپریلیوم لیپ

ها، ها نظیر دتروماسیتالکاز هستند. طیف وسیعی از قارچ

ها، ترامتس پوبسس و ترامتس چندرنگی دارای بازیدوماسیت

 (. آنزیم9312، )صالحی زاده و همکاران الکاز هستند

 ترین پراکسیدازهایعمومی از یکی پراکسیداز،منگنز

 هایقارچ اکثر که توسط است لیگنین کنندهتجزیه

 کنندهتجزیه هایقارچ از نیز بسیاری و چوب کنندهتجزیه

 قارچ ازجمله سفید پوسیدگی های عاملو قارچ کمپوست

 (.9314شود )پروندی و همکاران، می تولید خوراکی صدفی

تغذیه گاوهای  های خارج سلولی دراستفاده از آنزیم

 شیری

 هضمگاوهای شیرده توانایی استفاده از مواد مغذی قابل

علوفه و تبدیل آن به شیر را دارند. نرخ و مقدار هضم علوفه 

 این عامل مصرفدر گاوهای شیری کمتر از کنسانتره است که 

سازد. پس خوراک و عملکرد حیوانات شیرده را محدود می

بهبود قابلیت هضم علوفه برای افزایش تولید شیر از اهمیت 

عنوان های فیبرولیتیک بهبسزایی برخوردار است. آنزیم

های خوراکی در جیره نشخوارکنندگان استفاده افزودنی

ر کرد تولید شیشوند تا قابلیت هضم فیبر علوفه و عملمی

حیوان را افزایش دهند. افزودن مستقیم آنزیم به خوراک سبب 

افزایش قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده 

(. استفاده از Yang et al., 2000شود )( میNDFخنثی )

طور گسترده جای خود را در های فیبرولیتیک هنوز بهآنزیم

ش وجود به دلیل افزای اینصنعت تولید شیر نگرفته است. با 

مورد استفاده  های خوراکی، تجدید نظر درمداوم در هزینه

های عنوان مواد افزودنی خوراکی در جیرهها بهمجدد از آنزیم

وری عنوان راهکاری برای بهبود بهرهنشخوارکنندگان، به

 Refatهای تولید شیر ضروری هست )خوراک و کاهش هزینه

et al., 2018 گرم آنزیم در روز به ازای هر گاو  42(. افزودن
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گاوهای شیرده سبب افزایش سنتز نیتروژن میکروبی  TMRبه 

شکمبه، افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب 

شود. و در نهایت افزودن آنزیم به جیره گاوهای کوتاه زنجیر می

ر مثبت یزایمان کرده سبب افزایش تولید شیر به دلیل تأث تازه

ها و میزان بر روی مصرف مقدار مواد مغذی و قابلیت هضم آن

 Gadoشود )ای و سنتز پروتئین میکروبی میتخمیر شکمبه

et al., 2009 در آزمایش دیگری نشان داده شد که استفاده .)

 و Aspergillus nigerهای های فیبرولیتیک قارچاز آنزیم

Trichoderma longibrachiatum زایش پروتئین سبب اف

شود. در این آزمایش تیمار کردن کل سرم و غلظت گلوکز می

جیره با آنزیم هیچ تأثیری بر میزان خوراک مصرفی نداشته و 

افزودن آنزیم به جیره گاوهای شیرده سبب افزایش مقدار و 

استفاده  .(El-Bordeny et al., 2015چربی شیر تولیدی شد )

 Trichoderma reeseiی گونه شده از های استخراجاز آنزیم

صورت خطی سبب افزایش در در جیره گاوهای شیرده، به

قابلیت هضم ماده خشک و متعاقباً سبب افزایش قابلیت هضم 

شود. تیمار کردن سیالژ جو با سطح تنی سیالژ جو میبرون

سبب  TMRنسبت به کیلوگرم  FETRلیتر آنزیم میلی 57/2

 Refatگردد )گاوهای شیرده می افزایش مقدار تولید شیر در

et al., 2018.) 

تغذیه گاوهای  های خارج سلولی دراستفاده از آنزیم

 گوشتی

علوفه سهمی از جیره گاوهای گوشتی در حال رشد را 

. قابلیت هضم پایین علوفه در جیره دهدتشکیل می

نشخوارکنندگان، ممکن است تأمین انرژی و مواد مغذی را 

های مختلفی مثل انتخاب هیبریدهای محدود کند. روش

 های میکروبیگیاهی، تیمارهای شیمیایی و استفاده از آنزیم

خوراکی برای بهبود قابلیت هضم فیبر مورد استفاده قرارگرفته 

ها بستگی به فاکتورهای متعددی تأثیر آنزیم است. هرچند که

ها مانند: ترکیب جیره، مقدار آنزیم مصرفی و روش تغذیه آن

شده ممکن است سبب بهبود های بالقوه اعمالدارد. مکانیسم

حاللیت ترکیبات فیبری شود و باعث افزایش سطوح 

ای گردند. های شکمبهدسترس برای اتصال میکروبقابل

های فیبرولیتیک در جیره گاوهای گوشتی در آنزیم افزودن

شود و تأثیرات حال رشد سبب تحریک مصرف خوراک می

 Kondratovich)کند ای ایجاد میمثبتی را در تخمیر شکمبه

et al., 2019 یم آنز(. افزودنβ − βزایالناز و  1,4 − 1,4 

 لقابی گوشتی سبب افزایش هاگوسالهگلوکاناز به جیره 

 شودیم هاگوسالهی در متوسط افزایش وزن روزانه توجه

(2020 et al.,Lourenco .)  

های خارج سلولی در تغذیه گوسفند و استفاده از آنزیم

 بز
در روز به ازای هر حیوان  ZADOگرم آنزیم  92افزودن 

در جیره گوسفندان و بزها سبب افزایش در قابلیت هضم مواد 

شود که این افزایش در بزها بیشتر از گوسفندان مغذی می

ند ااست. بزها کمترین میزان دریافت کل ماده خشک را داشته

که با افزایش قابلیت هضم و میانگین افزایش وزن روزانه 

فندان همراه بوده است. بازده خوراک، بیشتری نسبت به گوس

مصرف پروتئین قابل متابولیسم و انرژی خالص برای رشد در 

گوسفندان و بزهایی که جیره حاوی آنزیم را مصرف کرده 

باشد می بودند، بیشتر بوده و بیشترین بازده نیز در بزها

(Salem  et  al., 2011کارهایی که توسط .) Daniel  و

 افزایشصورت گرفته بود نشان داد که  0299همکاران در سال 

های خارج سلولی تحت توسط آنزیم بدن روزانه و کل وزن

گیرند. همچنین افزودن این آنزیم سبب افزایش تأثیر قرار می

الیاف نامحلول در شوینده  قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی،

 (NDFو الیاف نامحلول در شوینده خنثی )( ADFاسیدی )

شود. ولی بر روی قابلیت هضم پروتئین خام تأثیر خاصی می

ها سبب افزایش ها به جیره برهندارد. در نهایت افزودن آنزیم

وزن روزانه و قابلیت هضم مواد مغذی بدون تأثیر بر مصرف 

 شود. مواد مغذی می

 گیری کلینتیجه

های یک دامپروری مربوط به امروزه بیشترین هزینه

شیمیایی و های فرآوری خوراک هست. استفاده از روش

کند که بتوان ضمن کاهش در به ما کمک می بیولوژیکی

های مربوط به خوراک، کارآیی استفاده از خوراک را نیز هزینه

های فیبرولیتیک خارج سلولی، آنزیم افزایش داد. استفاده از

یک روش بیولوژیکی مناسب برای افزایش قابلیت هضم 
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Abstract  

Nowadays, the number of livestock products in the world has increased, and this has 

led to strategies to increase the production of livestock products. The use of enzymatic 

biological methods to deal with feed-related problems has been the focus of nutritionists 

due to their low cost and environmental pollution. Solid and protected capsules to be used. 

Including cellulose enzyme, which is composed of three enzyme complexes (exoglocanase, 

endoglucanase and beta-glucosidase) and is responsible for digesting cellulose. The lignin-

degrading enzymes are oxidases such as lacase and manganese peroxidase. Adding 

fibrolytic enzymes to the diet of Fresh cows increases milk production due to its positive 

effect on nutrient intake, digestibility, ruminal fermentation and microbial protein synthesis, 

and in the diet of growing beef, it stimulates feed intake and Its effects. They create a 

positive in ruminal fermentation. Also, the addition of enzymes to the diet of lambs 

increases daily weight and the ability to digest nutrients without affecting feed intake. 
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 طیور و دام نژاداصالح در هاتکنولوژی جدیدترین نقش و هااَبرداده

 3جشوقانی محمدیان صادق ،2یگانه مهربانی حسن ،*9غفوری فرزاد

 چکیده

نژاد دام و طیور در حال انتقال به عصر دیجیتال با توان عملیاتی باال است که در آن با دیدگاه کلی ژنتیک و اصالح

های اصالحی افزایش یابد. در ادامه با استفاده شود دقت ثبت اطالعات و برآورد ارزشهای جدید سعی میاستفاده از فناوری

و  یپاژنوتفناوری تعیین  ظهورشود. ها انجام میبزرگ، پردازش حجم بزرگی از داده افزارهای پیشرفته و کامپیوترهایاز نرم

 کاربرد به منجر ،ارزش اصالحی برآورد برای هاداده این از استفاده برای جدید آماری هایروش با همراهها SNP شناسایی

های الگوریتم توسعه .است شده موارد دیگر در کژنومی انتخاب انجام برای طیور و شیری گاوهای در ژنومی انتخاب گسترده

ها ای از تکنولوژیکنند. مجموعههای اصالحی نقش قابل توجهی ایفا میها در برآورد ارزشداده کاوی مرتبط با اَبر داده

های های مناسبی را در مقایسه با روشهمچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در عصر جدید فرصت

زرگ های باند. این رویکردها تجزیه و تحلیل مجموعهبرای بررسی صفات اقتصادی با معماری پیچیده فراهم ساختهسنتی 

ها و اطالعات بزرگ ژنومی را در جهت رسیدن به اهداف امکان پذیر کرده است. هدف از این مطالعه بیانِ توضیحی داده

ست که به طور گسترده در رکوردبرداری و ثبت اطالعات تا برآورد های جدید در علوم دامی اها و فناوریاجمالی از روش

نژادی را در آیندۀ دیجیتال تغییر دهند. بنابراین، ای که دیدگاه اصالحگیرند، به گونههای اصالحی مورد استفاده قرار میارزش

های ری از صفات فنوتیپی و برآورد ارزشهای نوین در رکوردبرداها همراه با روشافزایش پتانسیل در تجزیه و تحلیل اَبرداده

 ها را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.اصالحی، مقدار پیشرفت ژنتیکی دام

 نژاد، تکنولوژی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیقاَبرداده، اصالح :کلیدی کلمات

 32-43: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76952.html 

 مقاله مروری

 ، کرج، ایران گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،اصالح نژاد دام و طیوردانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و  9

 دانشیار ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران 0
 دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراننژاد دام، گروه علوم کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح 3

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2020.76952  

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2020.76952
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 مقدمه 

آماری های مطالعات بسیار زیادی در رابطه با روش

ها قابلیت تجزیه و تحلیل وجود دارد که بر اساس آنجدید 

ها تر با کارایی بیشتر به ویژه برای اَبر دادههای پیچیدهمدل

ای مدت زمان الزم برای وجود خواهد داشت، به گونه

محاسبات به طور قابل توجهی کاهش یابد. امروزه بیشتر 

ل انژاد دام و طیور به دنبمحققان و پژوهشگران علم اصالح

های محاسباتی کارآمدتری هستند که بتوانند با روش

 مونهتر ناستفاده از ظرفیت محاسباتی کمتر، پردازش سریع

 ها را انجام دهند.داده

ران گنژاد، اصالحبه منظور بهبود و پیشرفت در اصالح

باید برآورد پارامترهای ژنتیکی مانند میزان تغییرات ژنتیکی 

نمایند و اطالعات فنوتیپی و  در برخی خصوصیات را رصد

ژنوتیپی با دقت و صحت باالیی ثبت گردند. با در نظر گرفتن 

های توان از مدلتغییرات موجود در منابع مختلف، می

مختلط متناسب با یک استراتژی راهبردی استفاده کرد و 

برای هر منبع تغییر باید یک پارامتر آماری به نام واریانس 

 .) Dekkers, 2012)CMتخمین زده شود 

های مورد استفاده برای ارزیابی پارامترهای روش

های حیوانات را ها و برتریهایی که ویژگیواریانس و مدل

دهند. با این تشکیل می را "هسته پژوهش"، دهندنشان می

های ها و مدلهای بزرگ دادهوجود، با توجه به نمونه

ری مورد استفاده های دامپروای که اغلب در ارزیابیپیچیده

 های اصلییکی از ویژگیگیرند، بازده محاسباتی قرار می

. )Enciso, 2017)‐Pérezهای تخمین است روش

های پیچیده استفاده از تر برای مدلهای سریعحلراه

 هایافزارهای پرقدرت در دسترس برای ارزیابی منحنینرم

افزارها و ای که نرممختلف هر پارامتر است. به گونه

های جدید هم از نظر حافظه رایانه و هم از نظر مدت برنامه

های امترزمان محاسبه باید کارآمد باشند. بدان معنی که پار

های انتخاب حیوانات واریانس ژنتیکی مورد نیاز در برنامه

تر و با صحت باالتری محاسبه شوند توانند در آینده سریعمی

(Chu and Corey, 2012).  

هدف اصلی در این مطالعه ارائه توضیحی اجمالی از 

بینی شده است که تاکنون در های جدید پیشروش

نژاد دام و طیور به صورت گسترده چه در دامپروری و اصالح

های رکوردبرداری و ثبت اطالعات و چه در برآورد ارزش

د استفاده قرار گرفته است. در ادامه روندهای اصالحی مور

های جدید تحقیقاتی همچون تجزیه و گیریبالقوه و جهت

های بزرگ )با حجم باال( با استفاده از تحلیل داده

های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، شبکه تکنیک

 شود؛های روز اشاره میعصبی مصنوعی و سایر تکنولوژی

نژاد دام و طیور را در ند دیدگاه اصالحتوانای که میبه گونه

 آیندۀ دیجیتال، تغییر دهند.

 هاآینده دیجیتال و عصر اَبرداده

نژاد دام و طیور در حال گذر از دوره دیدگاه کلی اصالح

کالسیک به سمت دورۀ دیجیتال با توان باال است که در آن 

ای با استفاده از مقدار زیادی از اطالعات به صورت لحظه

افزارهای پیشرفته و کامپیوترهای بزرگ، ذخیره و تجزیه نرم

های عملی در  گیریشوند و تصمیمو تحلیل می

نژادی براساس نتایج خروجی صورت های اصالحستراتژیا

 .) et al.,Nayeri (2019گیرد می

نژاد دام و طیور از قاعده توسعه در حال حاضر اصالح

تر مستثنا نیست و های محاسباتی کارآمدتر و سریعروش

های جدید و مفهومی با یک ها و برنامهاکنون با انتقال روش

روبرو است. در  "عصر بزرگ داده"ای به نام دورۀ محاوره

ات نژاد در حیوانحالی که منابع اطالعاتی سنتی برای اصالح

ای است، امروزه هجوم شامل اطالعات فنوتیپی و شجره

های تک های ژنومی متشکل از چندشکلیوسیعی از داده

نویسی ژن، مسیرهای ، حاشیه(SNP)نوکلئوتیدی 

عات نی، بیان ژن و اطالهای متعامل پروتئیمتابولیکی، شبکه

ی هاها وجود دارد. استفاده از دادهمربوط به ساختار پروتئین

SNP  برای پی بردن به معماری ژنوم تا فنوم صفات تنها

تواند بخشی از واریانس فنوتپی را توجیه نماید؛ به همین می

دلیل فراهم آوری تمام اطاعات امیکس که به طور خاص 

عمیق برای تحلیل ارتباطات بین های عصبی نیازمند شبکه

رسد.  الیه های مختلف است امری ضروری به نظر می
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های نوین یادگیری عمیق تمام اطالعات امیکس الگوریتم

های مختلف دریافت نموده و با بندیافراد را طبق الیه

استفاده از عملگرهای ریاضی اقدام به بررسی ارتباطات بین 

  (.Yang Ya-Ian et al., 2017) کنندمیها این الیه

صنعت دام نیز در دهۀ گذشته تحت تأثیر تغییرات  

 تراساسی در انتخاب ژنتیکی، مدیریت گله و از همه مهم

های نوین بر پایه های مبتنی بر فناوریآوری دادهجمع

پردازش سیگنال قرار گرفته است. فناوری سنسور با نظارت 

های بزرگ و ارسال هشدار برای ها و گلهبر فعالیت دام

 گیریهای با اندازهآوری فنوتیپسالمتی، باروری و یا جمع

وری گیرانه، پتانسیل بزرگی برای افزایش بهرهسخت

ای بزرگ به همراه سایر هنژاد دارد. این مجموعه دادهاصالح

بینی های پیشمنابع ژنومی فرصتی برای ایجاد مدل

) Nayeriآورد سالمت، باروری و سایر رویدادها به وجود می

2019) et al., . 

 های جدید در افزایش دقت ثبت اطالعاتفناوری

گران دام و طیور برای تأمین تقاضای آیندۀ اصالح

، امروزه از 0202تا سال میلیارد نفری انسان  1/1جمعیت 

کنند. به های جدید زیادی استفاده میفناوری و نوآوری

تر تر، کارآمدتر و در دسترسها سریعای که این فناوریگونه

و  شود که تولید گوشتبینی میباشند. پیشاز گذشته می

های آینده با توجه به های دامی و طیور در سالفرآورده

ایش سطح درآمد چند برابر شود، تغییر رژیم غذایی و افز

 هایکه این افزایش میزان تولید، الزمۀ آن استفاده از روش

های جدید در استفاده از فناوری .نژادی استمدرن اصالح

، حسگرهای RFIDکشاورزی و دامپروری مانند تکنولوژی 

ای را امکان نظارت بر حیوانات مزرعه GPSبیولوژیک و 

ها های نوین حجم عظیمی از دادهریکند. این فناوفراهم می

های جدید را به دنبال خواهند داشت. همچنین سایر فناوری

ها شامل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در دامداری

ها در کشاورزی توسعه یافته و به صورت برای نظارت بر دام

با  توانگیرد که در آینده میگسترده مورد استفاده قرار می

را برای  GPSهای همراه مانند ها تکنولوژیاز آن استفاده

شناسایی و یافتن حیوانات )به عنوان مثال حیوانات فحل 

 . ( 2018et al.Britt ,)در مزرعه( استفاده کرد 

ها امروزه عصر دیجیتال با حجم بسیار زیادی از داده

های با حجم ای که با استفاده از دادههمراه است. به گونه

ود. شنژاد دام کارآمدتر میبسیار باال، بخش پرورش و اصالح

همراه با هوش  (IoT: Internet of Things)شیاء اینترنت ا

های مصنوعی و یادگیر ماشین و پردازش تصویر فناوری

اند تا پرورش، مدریت جدیدی هستند که با هم گره خورده

نژاد دام با سهولت بیشتری انجام گیرد. اینترنت و اصالح

اشیاء دنیای فیزیکی )اشیاء و تجهیزات محیط پیرامون( را 

 هایی را در بخشدهد و قابلیتدنیای دیجیتال پیوند میبا 

بینی وقایع دهد. با این وجود در پیشنژاد ارائه میاصالح

ها گیری و بهبود سیستمآینده، پشتیبانی از تصمیم

. اینترنت اشیاء ) et al.,Perera (2015رسان خواهد بود یاری

 ه زمانیدهد که چگونه و چبا اطالع رسانی سریع، هشدار می

در تغذیه، تولیدمثل، بهداشت و مراقبت از حیوانات مداخله 

کنند و جهت رفع مشکل قدم بردارند. همچنین از 

زارهای افترین نرمهای تلفن همراه متصل به پیشرفتهبرنامه

وری مدیریتی، برای ردیابی سالمت حیوانات و افزایش بهره

 شود. استفاده می

 AI: Artificial)های هوش مصنوعی فناوری

Intelligence)  و رباتیک(Robotic)  جدیدترین

نژاد دام و هایی هستند که در عصر جدید در اصالحفناوری

گذاری صنایع شود. با سرمایهها استفاده میطیور از آن

مختلف در هوش مصنوعی ارزش و فناوری آن همچنان در 

درآمد  0292ای که در سال حال افزایش است؛ به گونه

شده با هوش مصنوعی تا سال های فعالاالنه از سیستمس

دالر افزایش  میلیارد 1/01دالر به میلیارد  3/9از  0200

ری ای در بسیایابد. از یادگیری ماشینی به طور فزایندهمی

های شود و الگوریتمهای جدید بهره گرفته میاز فناوری

ارهای یای مانند الگوریتم ژنتیک بینش عمیقی از معرایانه

ها را ارائه گیری مبتنی بر دادهتجاری و بهبود تصمیم

کننده رکوردها و های ثبتدهند. استفاده از رباتمی

های شیردوش، نقش قابل توجهی در اطالعات مانند ربات
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های ژنتیکی به دلیل دقت و صحت باال در ثبت ارزیابی 

اطالعات را به دنبال خواهند داشت که در واحدهای 

ری کشورهای توسعه یافته به طور گسترده مورد دامدا

درن های مگیرند. استفاده از این تکنولوژیاستفاده قرار می

ها و افزایش بهداشت، افزایش عملکرد، کاهش هزینه

ضایعات کمتر محیطی واحد دامپروری را به دنبال خواهند 

داشت. پیشرفت در زمینۀ هوش مصنوعی در واحدهای 

 تواندفزایش داشته است که اکنون میدامپروری تا حدی ا

مواردی مانند سن، کیفیت و ترکیبات شیر و یا وضعیت 

  .)(Murase, 2000کنند سالمتی حیوان را ردیابی 

 های ژنتیکیهای با حجم باال و ارزیابیداده

های جدید خروجی از واحدهای مجموعه داده

شوند و حجم باالیی از تر میدامپروی امروزه بزرگ و بزرگ

دهند. بخش اطالعات خروجی را به خود اختصاص می

عظیمی از این اطالعات به دنبال ظهور ژنتیک مولکولی و 

با  SNPهای های اُمیکس به دلیل دسترسی به آرایهفناوری

ین یابی با هزینه بسیار پایهای نوین توالییحجم باال و فناور

های محاسباتی شکل گرفتند. این در حالی است که روش

های سازی و تجزیه و تحلیل دادهبا کارایی باال برای ذخیره

. به )et al., Kumar (2012کارآمد در دست تهیه است 

ها ابییدنبال افزایش چشمگیر استفاده از نسل جدید توالی

 سازیهای مختلف، نیاز به ذخیرهو تعیین ژنوتایپ گونه

های مربوط های ژنوتیپی است، اگر چه دادههای دادهفایل

برای  ها به ظرفیت بیشترییابی کامل ژنوم ارگانیسمبه توالی

 . ) et al.,Cole (2012سازی نیاز دارند ذخیره

بیشترین میزان دقت در انتخاب ژنومیک برای صفات 

های پذیری کم محقق شده است و عالقه به ویژگیبا وراثت

جدید بهداشتی و مدیریتی )در کل محیطی( افزایش یافته 

آوری اطالعات فنوتیپی کافی برای ای که جمعاست. به گونه

ها طول بکشد و های دقیق ممکن است سالانجام ارزیابی

ر تامه اثبات قابلیت اطمینان باال برای گاوهای مسندر اد

) et al.,Cole باشد برای برآورد اثرات نشانگر الزم می

2012).  

ها( های داده کاوی )تجزیه و تحلیل دادهالگوریتم

های بزرگ و حجم مرتبط با هر نوع داده برای مجموعه

ها ممکن است به شناسایی روابط غیرمنتظره عظیمی از داده

ها کمک شایانی داشته باشد. در حالی و ناشناخته در داده

های با حجم بسیار زیاد دادهکه انتخاب ژنومی با استفاده از 

به قدرت محاسباتی باالیی نیاز دارد، به خصوص زمانی که 

 رفتشوند. پیشبخش عظیمی از جمعیت تعیین ژنوتایپ می

های با روابط عددی بزرگ، امکان تئوری وارون ماتریس

های بزرگ مطالعات را مجاز ساخته محاسبات و حل سیستم

های باال برای برآورد مؤلفه های با عملکرداست و الگوریتم

) Coleاند ها طراحی شدهواریانس متناسب با ساختار داده

2012) et al., . 

اخیراً نشان داده شده است که رویکردهای تک 

 (G)با ماتریس روابط ژنومی  BLUPای ترکیب مرحله

سنتی را دارند و عامل  BLUPالزامات محاسباتی مشابه با 

برای  Gای جهت ساخت و وارون ماتریس محدودکننده

باشد. یک الگوریتم ساده جهت ها میبسیاری از ژنوتیپ

ساعت زمان  03فرد تقریباً  93222برای  Gایجاد ماتریس 

تر و های پیچیدهنیاز دارد، در صورتی که الگوریتم

ل مقدار ممکن تر مدت زمانی مورد نظر را به حداقپیشرفته

اند. البته در این میان باید عنوان کرد که کاهش داده

هایی را برای ارائه های بزرگ چالشمجموعه داده

 کنند که باید به نحوی برطرفهای ژنتیکی ایجاد میارزیابی

ای که افزایش دقت در ارزیابی ژنومی و تسریع شوند. به گونه

) et al.,Cole باشند ژنتیکی را به دنبال داشته  در پیشرفت

2012)  . 

 تحلیل و تجزیه در GWAS هابررسی جدیدترین در

"trans-omic" بیوشیمیایی هایشبکه بازسازی برای 

 از استفاده با omic مختلف هایالیه در جهانی

 محاسباتی هایداده ادغام و omic چند هایگیریاندازه

 راستا این در .) et al.,Zhang (2012 شودمی استفاده

 انشد بر مبتنی چندتایی هایداده اتصال برای هاییفناوری

 کی و معرفی بیوشیمیایی انفعاالت و فعل مورد در قبلی

 تماهی از مفاهیمی با بیوشیمیایی اومیک ترانس شبکه
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-trans ارتباطی مطالعه یک. گرددمی بازسازی پویا و ایستا

Ome-Wide (trans-OWAS) با هافنوتیپ اتصال 

 هم که است این دهندهنشان اومیک ترانس هایشبکه

 همچنین. کنندمی منعکس را محیطی هم و ژنتیکی عوامل

 مطالعات مانند GWAS اساس بر ایگسترده هایروش

 کل گستره مطالعات و( PheWAS) فنوم کل گستره

 از امروزه. است گسترش حال در...  و( PWAS) مسیرها

GWAS تحلیل و تجزیه همانند بسیاری مطالعات در 

 استفاده مشترک صورت به کمی صفات هایجایگاه

  .) et al.,Zhang (2012 گرددمی

 چون مواردی توانمی هاروش این مختلف مزایایاز 

 ردستو و تحقیقاتی هایطرح ساده طراحی ساده، کار گردش

 سهولت، با هاداده خروجی باالی سرعت آن، با مرتبط کار

 هایبرنامه دسترس، در مختلف هایپلتفرم و هاگزینه

 همچنین. نمود ذکر را غیره و موجود متعدد بیوانفورماتیک

 از چندی معایب با شده معرفی تازه روش یک عنوان به

 هحافظ به نیاز باال، بسیار حجم با خروجی هایفایل قبیل

 هایداده و اطالعات ها،داده و هافایل ذخیره برای باال و قوی

 ونهمچ باال قدرت با و قوی ابزار و تجهیزات به نیاز با حجیم

 با اینترنت به اتصال گر،محاسبه واحدهای ها،رایانه ابر

 سدستر در ها،داده تحلیل و تجزیه برای باال بسیار سرعت

 مشترک و معمول دستورکار و پردازش سیستم یک نبودن

 ،ایمحاسبه ابزار به وابسته هاداده پردازش در گوناگونی و

 ظارانت که است مواجه نیز بررسی مورد زنده موجود و پلتفرم

 Chu) شوند ارائه هاآن برای هاییحل راه زودی به رودمی

and Corey, 2012.) 

 ها ها و جدیدترین تکنولوژیاَبرداده

هایی که در دورۀ پرورش دام و طیور حجم داده

شوند، بسیار سریع در حال گسترش هستند، آوری میجمع

تجزیه و تحلیل این حجم  این در حالی است که فناوری

ها عقب افتاده است. برای حل این موضوع عظیم از داده

ی های پیشرفته یادگیرپیشنهاد این است که از کاربرد روش

ررسی بینش تغییرات در الگوهای فنوتیپی ماشینی برای ب

های مربوط به با گذشت زمان و تغییر استفاده از داده

تاریخچه حیوانات به سوی اطالعات ژنومی برای بهبود 

بینی و برآورد فنوتیپ آینده حیوانات استفاده کرد. پیش

های مدیریتی مدرن ها و سیستمامروزه با پیشرفت فناوری

ها در دسترس خواهند دیر زیادی از دادهدر علوم دامی، مقا

بود که به طور خاص برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی طراحی 

اند؛ امّا با این وجود ممکن است حاوی اطالعات نشده

 مفیدی باشند. 

طیف  (ML: Machine Learning)یادگیری ماشینی 

ها ها را برای شناسایی الگوها یا ویژگیای از تکنیکگسترده

دهد. از یادگیری های بزرگ ارائه میدر مجموعه داده

ای ماشینی امروزه در جامعه و صنعت استفاده گسترده

های یادگیری نژاد دام و طیور از الگوریتمشود. در اصالحمی

 گردد. در عصرتفاده میهای ژنومی اسماشینی برای ارزیابی

های بزرگ و جدید در صنعت دامپروری از مجموعه داده

شود که در محدودۀ یادگیری های آماری استفاده میتکنیک

های ساده مانند گیرند. مجموعه دادهماشینی قرار می

ای و امروزه نشانگرها به سادگی های فنوتیپی و شجرهداده

گیرند، در حالی که می های اطالعاتی مناسب قراردر بانک

. به باشنداطالعات بیولوژیکی مدرن عمدتاً بدون ساختار می

ای از های ژنومی به صورت مجموعهعنوان مثال داده

های متفاوت که غالباً حجم باالیی را به خود اختصاص داده

ها و SNPنویسی دهند؛ شامل اطالعاتی همچون حاشیهمی

های بیان ژن، وعه دادهها، مسیرهای متابولیکی، مجمژن

نژادی های اصالحها هستند. روشمتیالسیون و پروتئین

سنتی برای استفاده کامل از این نوع اطالعات ناتوان 

مانند شبکه عصبی برای  MLهستند، در حالی که ابزارهای 

این کار مناسب هستند و اکنون تحقیقات زیادی در این 

توان به سادگی می MLباشد. از ابزار زمینه در حال انجام می

استفاده کرد و سپس  SNPها به هر برای اختصاص اولویت

های ژنومی را انجام داد. محدودیت این روش بینیپیش

های ژنومی یا متابولیکی دهترجیحاً این است که برخی از دا

آوری پرهزینه خواهند بود و تنها در تعداد کمی برای جمع

 . )Enciso, 2017)‐Pérezشوند گیری میاز افراد اندازه
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 در ... هاتکنولوژی جدیدترین نقش و هااَبردادهغفوری و همکاران؛ 

یادگیری ماشینی با هدف یافتن کارآمدترین الگوریتم  

یابد. اهمیت می "مدل"شود و به مفهوم یا روش انجام می

به طور معمول برای  MLمحدودیت جدی این است که 

یا اجزای واریانس دشوار  SNPتفسیر از نظر اثرات مستقیم 

بینی/برآورد تواند برای توسعه پیشمی MLاست. 

یکی، کشف روابط ناشناخته بین های ژنتشایستگی

ها و متغییرهای محیطی ها و یا حتی بین فنوتیپفنوتیپ

 .)Enciso, 2017)‐Pérezمورد استفاده قرار گیرد 

 SNPهای بزرگ ژنومی مانند نشانگرهای ادغام داده

هایی روبرو بوده است. معموالً با محدودیت نژاد دامدر اصالح

های غیرپارامتری از یادگیری این امر نیاز به استفاده از مدل

بودن اطالعات در حال افزایش ماشینی دارد. در دسترس

است و افزایش همزمان در قدرت پردازش محاسباتی منجر 

کشف  شینی وتر یادگیری مابه توسعه رویکردهای پیشرفته

مجدد انواع خاصی از ابزارها به ویژه شبکه عصبی مصنوعی 

(ANN: Artificial Neural Network) هایی شود. روشمی

 DL: Deep)یادگیری عمیق"که یک کالس ویژه به نام 

Learning) " های یادگیری دهند. تکنیکرا تشکیل می

 هتوانند تا حد زیادی بماشینی مانند یادگیری عمیق می

های استخراج الگو و روابط کمک کنند، زمانی که مدل

های بزرگ را با ساختارهای پیچیده سنتی نتوانند داده

های . در ادامه روش) et al.,Nayeri (2019مدیریت کنند 

 (AI: Artificial Intelligence)پیشرفته هوش مصنوعی 

گیری توانند با ارائه شواهد محکم منجر به تصمیممی

های واقعی با دقت باال آوری دادهآگاهانه با استفاده از جمع

با استفاده از انواع حسگرها روند مدیریت گله را به شدت 

 تحت تأثیر قرار دهند. 

 گیری کلینتیجه

های در این مطالعه به طور خالصه به استراتژی

 GWASو  BLUP ،GBLUP ،MASانند بینی سنتی مپیش

تر مانند یادگیری ماشینی، هوش تا رویکردهای پیشرفته

مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق اشاره 

های متنوع هستند ای از فناوریاین رویکردها مجموعه شد.

های ژنومی و فنوتیپی تأثیر قابل که با افزایش حجم داده

طیور خواهند داشت. از جمله  نژاد دام وتوجهی در اصالح

 ها از نظر ژنتیکیها، دشواری در تفسیر الگوریتممحدودیت

های مورد نیاز برای یادگیری بیشتر و حجم وسیعی از داده

ها و رویکردهای پیشرفته در عصر است. توسعه تکنیک

های بسیاری را برای محققان و پژوهشگران جدید فرصت

حلیلی جدید را در های تفراهم کرده است تا روش

های مختلف علوم به ویژه علوم دامی ایجاد کنند. این زمینه

ها سازند تا به انسانهای پیشرفته را قادر میرویکردها رایانه

های بزرگ و پیچیده در تجزیه و تحلیل دانش مجموعه

  کنند.های ژنومی کمک مانند داده

 منابع
Britt, J. H., Cushman, R. A., Dechow, C. D., Dobson, H., Humblot, 

P., Hutjens, M. F., Jones, G.A., Ruegg, P.S., Sheldon, I.M. and 

Stevenson, J. S. (2018). Invited review: Learning from the 

future—A vision for dairy farms and cows in 2067. Journal of 

Dairy Science, 101(5), 3722-3741. 

Chu, Y., and Corey, D. R. (2012). RNA sequencing: platform 

selection, experimental design, and data interpretation. Nucleic 

Acid Therapeutics, 22(4), 271-274. 

CM Dekkers, J. (2012). Application of genomics tools to animal 

breeding. Current Genomics, 13(3), 207-212. 

Cole, J. B., Newman, S., Foertter, F., Aguilar, I., and Coffey, M. 

(2012). Breeding and genetics symposium: Really big data: 

Processing and analysis of very large data sets. Journal of 

Animal Science, 90(3), 723-733. 

Kumar, S., Banks, T. W., and Cloutier, S. (2012). SNP discovery 

through next-generation sequencing and its applications. 

International Journal of Plant Genomics, 2012, 1-15. 

Murase, H. (2000). Artificial intelligence in agriculture. Computers 

and Electronics in Agriculture, 29(1/2). 

Nayeri, S., Sargolzaei, M., and Tulpan, D. (2019). A review of 

traditional and machine learning methods applied to animal 

breeding. Animal Health Research Reviews, 20(1), 31-46. 

Perera, C., Liu, C. H., and Jayawardena, S. (2015). The emerging 

internet of things marketplace from an industrial perspective: 

A survey. IEEE Transactions on Emerging Topics in 

Computing, 3(4), 585-598. 

Pérez‐Enciso, M. (2017). Animal breeding learning from machine 

learning. Journal of Animal Breeding and Genetics, 134(2), 85-

86. 

YANG, Y. L., Rong, Z., and Kui, L. (2017). Future livestock 

breeding: Precision breeding based on multi-omics information 

and population personalization. Journal of Integrative 

Agriculture, 16(12), 2784-2791. 

Zhang, H., Wang, Z., Wang, S., and Li, H. (2012). Progress of genome 

wide association study in domestic animals. Journal of Animal 

Science and Biotechnology, 3(1), 26. 

  

43 



 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 1 (Serial Number 16), Spring 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scientific-Extensional (Professional) Journal 
 

 

  Domestic   
 

Animal Science Students Scientific Association at the University of Tehran, Spring 2020 
 

Big data and the role of high-throughput technologies in 

livestock and poultry breeding 

1 Ph.D. Student of Animal and Poultry Breeding & Genetics, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, 
University of Tehran, Karaj, Iran 
2 Associate Professor of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, 
University of Tehran, Karaj, Iran 
3 M.Sc. of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of 
Tehran, Karaj, Iran 

Farzad Ghafouri1*, Hassan Mehrabani Yeganeh2, Sadegh Mohamadian Jeshvaghani3 

Abstract  

The general perspective of livestock and poultry breeding is being transferred to the 

digital era with high operational capacity, in which high-throughput technologies are 

utilized to boost the accuracy of phenotypic records collection and estimation of breeding 

values. Then, using advanced software and large computers, high amount of data is 

processed. The advent of NGS and the identification of SNPs along with new statistical 

methods for using this data to estimate the breeding value has led to the widespread use of 

genomic selection in dairy cattles and poultry. The development of data mining algorithms 

related to big data plays a significant role in estimating breeding values. A range of novel 

technologies, such as artificial intelligence, machine learning and deep learning, provide 

proper opportunities compared to traditional methods for examining economic traits with 

complex architecture. These approaches have made it possible to analyze large data sets and 

large genomic information in order to achieve desirable results. The purpose of this study is 

to provide a brief explanation of the new methods and novel technologies in animal sciences 

which are widely used in phenotype data collection and data registration in order to estimate 

accurate breeding values, in such a way as to lead to a digital future. Therefore, increasing 

the potential of big data analysis, along with new methods for recording phenotypic traits 

and estimating the breeding values, will dramatically augment genetic improvement. 

Keyword(s): Big data, Breeding, Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning, 

Deep Learning 
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 طیور در گرمایی استرس شرایط در هاویتامین از استفاده تأثیر

 *9 میالد رضایی سینکی

 چکیده

ه کمبود ک است شده مشخص خوبی به اهمیت زیادی در حفظ سالمت و عملکرد اکثر موجودات زنده دارند. هاویتامین

ل آنیازهای ویتامینی طیور در شرایط پرورش ایده معموالً شود.بدن میها سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی ویتامین

 گیرند از این رو برای مقابله باهای مختلف قرار میثیر تنشأهای پرورش، طیور تحت تگردد. از آنجا که در سالنتعیین می

منظور بهبود عملکرد  هها بویتامین شها پیش نق. از مدترو به افزایش خواهد بودها زا میزان نیاز به ویتامینعوامل تنش

های های صورت گرفته، مقدار نیاز به ویتامینا بر اساس پژوهشمورد مطاله قرار گرفته است. امّ ییها در خالل تنش گرماپرنده

های را نه تنها در دوره Cبسیاری از مرغداران ویتامین  .گیری واحدی منجر نشده استبه نتیجه ییخاص در شرایط تنش گرما

برند بلکه آن را برای بهبود وضع ایمنی، کیفیت یور به کار میما بر روی عملکرد طگرم برای جلوگیری از اثرات زیانبار گر

 دهند.مورد استفاده قرار مینیز های مادر های نهایی تولید شده، باروری و جوجه درآوری در گله مرغفرآورده

 گرماییتنش ، C، ویتامین یویتامیننیازهای طیور، پرورش  :کلیدی کلمات

 14-11: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76953.html 
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 مقدمه

 درصد 04 الی 02 بین طیور پرورش واحدهای در

 و خواهنیک) دهدمی تشکیل خوراک را پرورش هایهزینه

 کل از درصد 93 هاویتامین مقدار، این از(. 9301 کاظمی،

 نیازمند که گیرندمی بر در را طیور نیاز مورد مغذی مواد

 کاظمی، و خواهنیک) است طیور تغذیه در ایویژه توجه

 گرمایی استرس یا محیطی باالی هایحرارت درجه(. 9301

 رب تأثیرگذار مهم فیزیکی فاکتورهای از یکی عنوان به

. ستا طیور صنعت اساسی مشکالت از یکی و طیور تولیدات

 خصوصیات میر، و مرگ هچ، قابلیت بدن، وزن غذا، مصرف

 صنعت موفقیت سبب که مهم هایویژگی دیگر و الشه

 رتأثی تحت نامناسب شکل به توانندمی شوند،می طیور

 استرس طیور تولیدات در. بگیرند قرار گرمایی استرس

 استرس. شودمی تعریف مزمن و حاد صورت دو به گرمایی

 ادم افزایش ناگهانی و کوتاه هایدوره به اشاره حاد گرمایی

 گرما طوالنی هایدوره به اشاره مزمن گرمایی استرس و

 اثرات بررسی هدف، پژوهش این در(. Daghir, 1995) دارد

 و آشامیدنی آب به افزودن) ویتامینی هایمکمل افزودن

 .است طیور گرمایی استرس کاهش در( جیره

 هایروش از بنابراین و بوده عرقی غدد فاقد پرندگان

 کنندمی استفاده حرارت کاهش برای غیرتبخیری

(Daghir, 1995 .)درجه افزایش از نتواند زدن لهله اگر 

 و هوشبی حال،بی پرندگان کند جلوگیری پرندگان حرارت

 هاالکترولیت تعادل عدم دلیل به کوتاهی زمان مدت از پس

. شد خواهند تلف خون گردش و تنفسی دستگاه در

 با گرمایی استرس اثرات کاهش برای مختلفی هایروش

 جمله از. دارد وجود ایتغذیه راهکارهای از استفاده

 و کیفیت با جیره تغذیه به توانمی ایتغذیه راهکارهای

 انرژی، منبع عنوان به چربی افزودن باال، هضم قابلیت

 با جیره کردن مکمل و آمینواسیدها مناسب باالنس

 (.Özkan et al., 2003) کرد اشاره معدنی مواد و هاویتامین

 

 گرمایی استرس کاهش در مؤثر ویتامینی هایمکمل

 طیور 

 (اسید آسکوربیک) C ویتامین

 تریناولمتد (بیکرسکوآ سیدا) C یتامینو از دهستفاا

 ایرـس و روـطی در گرمایی سترـسا اـب مقابله ایبر راه

 را C یتامینو ارانمرغد از ریبسیا. رودمی شمار به تنااحیو

 رنبازیا اتثرا از یجلوگیر ایبر مگر یهادوره در تنها نه

 را آن بلکه میبرند کار به هاغمر دعملکر روی بر ارتحر

 یهاآوردهفر کیفیت ر،وـطی یـیمنا ـعیتضو دوـبهب ایبر

 درآوریهـجوج و روریاـب ،(غرـم گوشت و غمر تخم)  نهایی

 هنددمی ارقر دهستفاا ردمو درما هایغمر هـگل در

(Daghir, 1995 .)ویتامین C بیوسنتز در مهم نقش دارای 

 هورمون یک عنوانه ب نیز و کورتیکوسترون

 ذخایر شافزای برای گلوکونئوژنز در مهم گلوکوکورتیکوئیدی

 استرس شرایط در. است گرمایی استرس شرایط در انرژی

 صورت ناکافی مقدار به طیور در  C ویتامین تولید گرمایی

 از استفاده گرمایی استرس شرایط تحت. گیردمی

 پرندگان، عملکرد افزایش سبب  Cویتامین هایمکمل

 به وابسته هایپاسخ کاهش و پرندگان ایمنی افزایش

 در C یتامینو عمل هنحو(. Bains, 1996) شودمی استرس

 سسترا یطاشر تحت گوشتی یهاجوجه شدر انمیز دبهبو

 از بیشتر  C یتامینو. ستا هنشد ممعلو قطع طوربه زهنو

 زمال زااسترس عوامل رـبابر در ندـب تـمومقا ایبر که نچهآ

 در نبد یرخاذ فتالا از ونتیکوستررکو ترشح تنظیم با ستا

 تأثیر وصف، این با. مایدنمی یجلوگیر سسترا مهنگا

 ساختن لفعا طریق از یا شدر تحریک ایبر C یتامینو

 طریق از یا است D3 ویتامین لـمث فـمختل هایمینیتاو

. دارد همیتا نبد شدر ایبر که ژنکال تشکیل در خالتد

 استرس شرایط تحت C ویتامین که شده گزارش همچنین

 شودمی نیوکاسل بیماری به مقاومت افزایش سبب گرمایی

(Abidin and Khatoon, 2013; Saif et al., 2003.) 

 (اسید فولیک) B6 ویتامین

 در B6 ویتامین نقش ،B گروه هایویتامین میان از 

 امینویت. است شده مطالعه گسترده طور به ایمنی سیستم

B6 مبودک. است مؤثر لنفوئیدی هایبافت حفظ و توسعه در 

 هایلبولگ ژنآنتی به نسبت را بادیآنتی پاسخ ویتامین این

 Ig M و Ig G  هایایمونوگلوبین تولید و گوسفندی قرمز

 ویتامین افزودن گرمایی، استرس شرایط در. دهدمی کاهش

B6 هایجوجه ایمنی سیستم عملکرد بر را مثبتی اثرات 

 درش و پروتئین متابولسیم در که B6 ویتامین. دارد گوشتی

 ینویتام. است مهم ایمنی سیستم برای دارد، نقش سلولی

B6 لطحا تیموس، شامل لنفوئیدی هایارگان نگهداری به 
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 9311 بهار ،(پیاپی شانزده شماره) یک شماره ،بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 سازند،می را خون سفید هایسلول که لنفاوی هایگره و

 دادند نشان مطالعات(. McNaughton, 1990) دارد نقش

 را بادی آنتی برابر در حفاظت ،B6 ویتامین در کمبود که

 فولیک. کندمی سرکوب را ایمنی سیستم و داده کاهش

 متابولیسم شامل آنزیمی واکنش 922 از بیش در اسید

 نیز و تاسیمپ -سدیم باالنس کارنیتین،ال بیوسنتز پروتئین،

 اسکلتی هایماهیچه و کبد از گلیکوژن شدن آزاد تسهیل

 ادهاستف که است شده گزارش. دارد نقش انرژی تأمین برای

 بهبود سبب گرمایی استرس شرایط در اسید فولیک از

 راث در وزن افزایش بهبود از ناشی که شودمی وزن افزایش

 است انرژی متابولیسم در ویتامین این تنظیمی نقش

(Daghir, 1995; McNaughton, 1990; Özkan et al., 

2003 .) 

 ( توکوفرول آلفا) E ویتامین

 طوالنی با E ویتامین به نیاز میزان که شده مشخص 

 هم روی(. Cheville, 1979) یابدمی افزایش تنش شدن

 فیزیولوژیکی اکسیدانآنتی یک عنوان به  E ویتامین رفته

 این از و کرده عمل آزاد هایرادیکال کردن غیرفعال راه از

 سیستم اندوتلیال هایسلول تمامی نگهداری در طریق

(. Heinzerling et al.,1974) کندمی مشارکت خون گردش

 تواندمی طیور غذایی جیره در E ویتامین از استفاده لذا

 E ویتامین. دهد کاهش را گرمایی تنش مضر اثرات

 منجر نآ کمبود و بوده بیولوژیکی اکسیدانآنتی مؤثرترین

 از .شودمی لیپید حاوی هایبافت اکسیداتیو تخریب به

 رد آن نقش به توانمی بدن در ویتامین این وظایف جمله

 مواد اکسیداسیون از ممانعت جنین، رشد و بقا به کمک

 ایهچربی اکسیداسیون از جلوگیری اکسیژن، به حساس

 و عضالت عملکرد تنظیم سلولی، غشای و سلولی درون

 راتینک و هاکربوهیدرات متابولیسم و گلیکوژن تعادل حفظ

. مودن اشاره سنگین فلزات با مسمومیت با مقابله و بدن در

 هایبخش یکپارچگی ایجاد به کمک ضمن E ویتامین

 تغییرات کاهش باعث سلولی غشای لیپوپروتئینی

 شودمی سلولی ایمنی هایپاسخ توسعه و اکسیداتیو

(Daghir, 1995 .)ویتامین سنتز به قادر طیور E لذا نبوده؛ 

. شود تأمین جیره طریق از باید هاآن نیاز مورد E ویتامین

 و کورتیکوسترون شدن آزاد سبب گرمایی استرس

 ایغش در لیپیدها پراکسیداسیون شروع و هاکاتکوالمین

 اثرات کاهش سبب تواندمی E ویتامین. شودمی سلولی

 از مراقبت نیز و هاکورتیکوسترون شدن آزاد از ناشی منفی

 این رتکثی افزایش طریق از ایمنی پاسخ در درگیر هایسلول

 در E ویتامین هایمکمل افزودن بنابراین شود؛ هاسلول

 تحت E ویتامین که است شده گزارش. است ضروری جیره

 بضری و وزن افزایش بهبود سبب گرمایی استرس شرایط

  (.McNaughton, 1990) شد طیور غذایی تبدیل

 ( رتینول) A ویتامین

 را غذا هضم و کرده زیاد را طیور اشتهای  A ویتامین

 رشد عوامل از یکی اصل همین روی. کندمی ترآسان

. دارند آن به زیادی احتیاج هاجوجه فلذا شود؛می محسوب

. مایدنمی ایفا مهمی نقش نیز پر و بال رشد در ویتامین این

 دچار که هاییمرغ تخم کشی،جوجه در که است شده ثابت

 آوریدرجوجه و تفریخ قدرت هستند، A ویتامین کمبود

 و شوندمی تلف تخم در هاجوجه اغلب و دارند پایینی

 باشد کم مرغ خوراک در A ویتامین مقدار چنانچه

 خواهند تلف زندگی اول هفته در شده تفریخ هایجوجه

 خوراک در A ویتامین کافی اندازه به که هاییمرغ ولی شد،

 به قادر راحتی به هاآن هایجوجه کنندمی دریافت خود

 ویتامین این نظر از هاجوجه خوراک چنانچه و بوده زندگی

 خواهد بروز اولیه سنین در کمبود عالئم باشد، داشته کمبود

 اندعبارت عموماً هاجوجه در A ویتامین کمبود عالئم. کرد

 بین از لنگش، بال، افتادن الغری، و ضعف رشد، توقف از

 شپیدای و تورم منقار، و پا زرد هایرنگدانه شدن وکم رفتن

 بینی از لزج ماده ریزش و آن اطراف و چشم در ترشحاتی

(Saif et al., 2003 .)که متابولیسمی هایفعالیت جمله از 

 ل،مث تولید بینایی، به توانمی دارد نقش آن در A ویتامین

 رشد هورمونی، و کوآنزیمی نقش مخاطی، غشاهای حفظ

 ایعم فشار تنظیم کورتیکوستروئیدها، سنتز استخوان،

 یسممتابول در نقش و تیروئید غده فیزیولوژی نخاعی،-مغزی

 بر سودمندی اثرات A ویتامین هایمکمل. نمود اشاره مواد

 در پوسته ضخامت افزایش و مرغ تخم تولید رشد، نرخ

. دارند گرمایی استرس شرایط تحت تخمگذار هایمرغ

 بهبود سبب A ویتامین که است شده گزارش همچنین

 استرس شرایط در غذایی تبدیل ضریب و وزن افزایش

  (.McNaughton, 1990) شودمی گرمایی
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 کلی گیرینتیجه

 ییراتتغ اثر با رابطه در گرفته انجام تحقیقات تاکنون

 طلقم مقادیر در را تغییری گونههیچ هاویتامین نیاز بر دما

 علمی متون در موجود شواهد از برخی. است نداده نشان

 پاسخ در باال دمای تاثیر تحت پرندگان عملکرد بهبود بیانگر

 نیز B6 ویتامین. است C و A، E هایویتامین افزایش به

 نتیجه در(. Daghir, 1995) است بیشتر هایبررسی نیازمند

 سالمت حفظ و عملکرد در هاویتامین اهمیت به توجه با

 و نابسامانی ایجاد از جلوگیری جهت همچنین و طیور

 شتن شرایط در طیور تولیدی و رشد عملکرد در اختالالت
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Abstract  

Vitamins are very important in maintaining the health and functions of most living 

organisms. It is well known that vitamin deficiencies cause immune system disorders. 

Poultry vitamin requirements are usually determined under ideal breeding conditions. 

Because poultry are affected by various stresses in breeding halls, the need for vitamins to 

cope with stressors increases. The role of vitamins in improving bird performance during 

heat stress has long been studied. However, according to research, the amount of need for 

certain vitamins in heat stress conditions has not led to an absolute conclusion. Many poultry 

farmers not only use vitamin C during hot periods to prevent the harmful effects of heat on 

the emergence function, but also to improve the immune system, the quality of the final 

products produced, fertility and hatchability in flocks of broiler breeders. In poultry 

production, heat stress is defined as both acute and chronic. Acute heat stress refers to short 

and sudden, sudden periods of temperature rise, and chronic heat stress refers to long and 

slow periods of heat. 
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 نگاهی گذرا به تاریخچه تشکیالت دامپروری کشور

های دولتی در زمینه دامپروری در سال فعالیتاولین 

با تأسیس مدرسه فالحت مظفری شروع و در سال  ۹۷۲۱

های محدود ترویجی، در اداره کل فالحت، فعالیت ۹۱۹۱

علیرغم کمبود متخصصین در رشته های دامپروری و 

التحصیل خارج از دامپزشکی، با استفاده از مروجین فارغ

روع گردید. در همین سال کشور و مستشاران خارجی ش

ایستگاه دامپروری حیدرآباد با وارد کردن تعدادی گاو، 

، فعالیت خود را آغاز فند و طیور از نژادهای اصالح شدهگوس

اورزی استمرار شو تشکیل وزارت ک ۹۱۷۱تا سال کرد که 

 .پیدا کرد

جهاد سازندگی با هدف سازندگی ، ۹۱۳۱در سال 

 یجادا آن اقدام اولین اینتشکیل شد و روستاهای کشور 

  و  مروجین  اعزام با  و   دبو  آبزیان  و طیور  دام،  کمیته 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فعالیت، به متخصصین به روستاهای کشور

 فعالیتبه موازات . همچنین بخشید دوباره دامپروری رونق

 تشکیالت سازمان دامپروری کشور نیز در وزارت ،این کمیته

 ۹۱۳۱داد . در سال کشاورزی به فعالیت خود ادامه می

دامپروری و دامپزشکی در زیر مجموعه وزارت جهاد  سازمان

و سازمان دامپروری کماکان در کنار  ند،سازندگی قرار گرفت

در  ،دامتحت عنوان معاونت امور ، مشابه خود تشکیالت

در سال  .ادامه دادبه فعالیت خود  سازندگی جهاد وزارت

 شد منحل رسما تشکیالت سازمان دامپروری کشور ۹۱۲۹

امور مرتبط با  ،و معاونت امور دام در وزارت جهاد سازندگی

این معاونت هم اکنون نیز  . .به عهده گرفت دامپروری را

تحت عنوان معاونت امور تولیدات دامی همراه با سازمان 

عنوان متولی بهداشت دام کار ه دامپزشکی کشور ب

دامپروری کشور را به عهده زی ریگذاری و برنامهسیاست

  .ددار
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Introducing the Deputy of Livestock Production Affairs 

 2فرد ندایی زهرا ،9*رسولی نجمه

 جهاد خانهوزارت دو ادغام با ۹۱۲۱ سال در که است ایران اسالمی جمهوری هایخانهوزارت از کشاورزی جهاد وزارت

 نای یمجموعه زیر که دامی، تولیدات معاونت معرفی به شماره این در. است شده تشکیل کشاورزی خانهوزارت و سازندگی

 .پرداخت خواهیم است، خانهوزارت
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 فاهدا

 ر بهترین نژادهای دام و یانتخاب و اصالح و تکث

 طیور مورد نیاز کشور.

 وظایف 

 ابریشم نژاد دام و طیور و زنبورعسل و کرماصالح 

به منظور فراهم آوردن امکان استفاده و 

 ها.برداری از آنبهره

  کشی و انجام نمونه لبنیات و جوجهایجاد کارخانه

سایر اقدامات الزم برای بهبود صنایع لبنی و 

 پرورش طیور.

  ایجاد مؤسسات نمونه جهت دامپروری و پرورش

های دامداری و طیور به منظور ادامه روش

 مرغداری نوین.

  انجام تحقیقات مربوط به دامپروری و ارائه طرق

 هایسیحل مشکالت با توجه به تحقیقات و برر

 .هعمل آمده ب

 بخش دام و طیور کشورهای کلی زیرسیاست

  طیور و دام نژاد اصالح و ژنتیکی ذخایر حفظ 

 .کشور

  ها در جهت کاهش یت دامجمع ترکیب در تغییر

های پر های کم بازده و افزایش دامجمعیت دام

 بازده.

  پرورشی واحدهای مدیریتی ساختارهای اصالح. 

  تجهیزات و تأسیسات جایگاه، نوسازی و بهسازی 

 .هامرغداری و هادامداری

  هایگذاری سرمایه توسعه و حفظ در تالش 

 واحدهای در وری بهره یارتقا جهت در موجود

 فعال و فعال سازی واحدهای نیمه فعال و راکد.

  زا برداری بهره و رایج هایعلوفه کیفیت یارتقا 

 زراعی بقایای و پسماندها جدید، ایعلوفه منابع

 .دام تغذیه در صنعتی و

  جمعیت نیاز مورد خوراک تأمین در ریزیبرنامه 

 .داخلی منابع طریق از طیور و دام

  فنی و تکنولوژی  دانش سطح ارتقای در تالش

اشین آالت مربوطه نوین صنعت خوراک دام و م

های علمی و واردات، توسط از طریق نوآوری

  های غیر دولتی.بخش

  بیمه ی،بانک تسهیالت مالی، منابع تأمین پیگیری 

 .حمایتی خدمات سایر و

 های مختلفشرح وظایف بخش

 حوزه معاونت امور تولیدات دامیالف( 

 های الزم به منظور شناسایی و انجام بررسی

جمعیت کشور کسب اطالعات مربوط به نیازهای 

به پروتئین حیوانی و وضعیت منابع تولید دامی و 

مدت و مدت، میانتهیه و تنظیم اهداف کوتاه

 .بلندمدت زیربخش امور دام

 ها، ییعه، بررسی و تجزیه و تحلیل نارسامطال

ها و تهدیدات مربوط به نقاط قوت و فرصت

گذاری و زیربخش امور دام به منظور سیاست

مدت و مدت، میانی کوتاههامشیتعیین خط

های کالن بلندمدت مربوطه در چارچوب سیاست

 .بخش کشاورزی

 های ملی مربوط به حفظ و تهیه و تدوین برنامه

ر ژنتیکی دام و افزایش و یتوسعه منابع و ذخا

های دامی و بهبود تولید محصوالت و فرآورده

های هدایت و نظارت الزم در جهت تهیه برنامه

 .ایمنطقه

 دفتر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشمب( 

 های الزم به منظور انجام مطالعات و بررسی

ها و ها، فرصتییها، نارساشناخت توانمندی

زنبورعسل و  و تهدیدهای مربوط به پرورش طیور

 .هابهبود تولیدات آن

 های ها، اهداف و برنامهمشیتهیه و تنظیم خط

ت مربوط به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمد

 .پرورش و بهبود تولیدات طیور و زنبورعسل

 عه کمی و ریزی در جهت اصالح و توسبرنامه

زنبورعسل  و کیفی عرضه محصوالت طیور

 ها وسردخانه و های طیوروساماندهی کشتارگاه

 .کشیبندی کارخانجات جوجهمراکز بسته
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 دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دامج( 

 های الزم به منظور انجام مطالعات و بررسی

 .شناخت وضعیت تغذیه و جایگاه دام

 ای خوراکمطالعه، شناسایی و معرفی منابع علوفه 

دام و طیور با همکاری مراجع مرتبط در تهیه، 

  .هاتولید و فرآوری آن

 ها در رابطه با ها، نیازها و نارساییبرآورد ظرفیت

 .تغذیه و جایگاه دام

 مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامید( 

  طراحی و ایجاد شبکه مناسب برای تبادل

اطالعات اصالح نژادی در سطح کشور جهت هر 

یک از گونه ها و نژادهای دام از مرکز تا سطح 

 .ع صفات و اهداف مورد نظرمزرعه و متناسب با نو

 های الزم به منظور به انجام مطالعات و بررسی

دست آوردن شناخت جامع از وضع موجود 

های اصالح ژنتیکی دام و تعیین نیازها و اولویت

 .نژادی دام و بهبود تولیدات دامی

 های اجرایی تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی

در اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی 

 .های کالن دامپروری کشورچارچوب سیاست

 داریمرکز توسعه نوغانو( 

 گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حفظ و سیاست

توسعه ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم به واسطه تولید 

تخم نوغان الین، اجداد و والد و انواع درختان 

توت موجود در ایران با حاکمیت کامل بخش 

 .دولتی

 و کارشناسی بخش دولتی بر  اعمال نظارت فنی

اجرای مطلوب پرورش تخم نوغان والد و تولید 

 .تخم نوغان هیبرید

  حمایت از کشاورزان تولیدکننده پیله تر هیبرید

و در اختیار نهادن برخی از نهاده های تولید مانند 

تخم نوغان و نهال توت اصالح شده با لحاظ 

 .نمودن یارانه
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 معاونت امور تولیدات دامی ینمودار سازمان
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مرغ در قسمت های حمل تخلیه طیور زنده از ماشین

 اندازبار

گیرد، سالن اصلی که مراحل کشتار در آن انجام می

های باید جدای از سالن تحویل و محل قالب زنی جوجه

های گوشتی تخلیه گوشتی باشد، زیرا در این محل جوجه

زدن گرد و ها در اثر بالشوند و هنگام اتصال به قالبمی

میکروبی محل  ؛ در نتیجه بارآیدبه وجود می یخاک زیاد

ضرورت جدا بودن این سالن از  بنابراینهم باال خواهد بود. 

  قابل فهم است. و ها روشنبقیه سالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل طیور های ها و قفسقسمت بارانداز خودرودر 

طور کامل شسته و ضد باید قبل و بعد از هر بار تخلیه به

ساعت قبل  11های حمل مرغ حدود عفونی گردند. کامیون

. شونداز کشتار وارد محوطه شده و نزدیک بارانداز پارک می

-قسمت بارانداز توسط چند پله، باالتر از محوطه قرار می

 فن به صورتی استگیری گیرد و دارای فن است. طریقه قرار

ها از قفس پرها وارد قسمت بارانداز که موقع خروج مرغ

 کشتارگاه نشوند.

 و پس از تخلیۀ جنس پالستیک بودهقفس حاوی طیور از  

 گیرند؛های حمل طیور زنده در این سالن قرار میکامیون
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 ایران هایکشتارگاه در آن مراحل و مرغ کشتار

The killing of chickens and its stages in Iranian slaughterhouses 

 *9ئیان  ستوده ملیکا

-، قابلیت عرضه و مصرف گوشتکشور به منظور بازرسی گوشت جهت حصول اطمینان از سالمتیطیور های گاهکشتار

دام  های مشترک بین انسان ول بیماریامروزه بازرسی گوشت به دلی .باشندمیفعالیت  اند و دارایسیس شدهأهای تولیدی ت

این وظیفه بر  .است از اهمیت باالیی برخوردارکننده همچنین عرضه گوشت با کیفیت مناسب از هر لحاظ برای مصرفو 

 باشد.امپزشکان، بازرسان فعال گوشت و کارشناسان علوم دامی میعهده د

به عنوان مثال کشتارگاه باید در فاصله  ،رسی قرار بگیردهای مختلف مورد براحداث یک کشتارگاه باید از جنبه محل

در ادامه مراحل کشتار و بازرسی  های احتمالی جلوگیری شود.ق مسکونی باشد تا از بروز بیماریمناسبی از شهر و مناط

 .شودیک کشتارگاه صنعتی توضیح داده میتجهیزات کشتارگاهی مرغ در به همراه طیور 
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های مخصوص باز پا به قالها توسط کارگران، سپس مرغ

وارد چرخه و به صورت معلق  روی ریل متحرک آویزان شده

یون ها و کامها، دستگاهشوند. بعد از تخلیه قفسهکشتار می

  د.طیور زنده باید ضدعفونی و شستشو داده شونحمل 

 
ها به آویزان کردن آن تخلیه طیور در بارانداز و -9شکل 

 هاقالب

  بیهوش کردن توسط دستگاه شوکر

آبی دارای  به دستگاه شوکر که حاوی حوضچۀ هامرغ

 تا 1022ولت و فرکانس  112تا  02دو الکترود به ولتاژ 

شود شوند، این امر باعث میهرتز است وارد می 3222

هوش شوند. سر پرنده هنگام عبور از های گوشتی بیجوجه

این کانال با آب در تماس است، البته نباید سر پرنده به طور 

کامل در آب قرار بگیرد، چون امکان خفگی وجود دارد. 

همچنین، بازدم طیور آلوده ممکن است آب را هم آلوده 

های خوراکی الشه نیز نفوذ ها و سایر قسمتکرده و به ریه

 نماید.

 

 

 

 سربری

 ،هوشیبعد از بی .مرحله بعدی ذبح و خونگیری است

شود و توسط گیری میپرنده از یک کانال وارد سالن خون

شود. بریدن سر گردن انجام می از ناحیه شخصی عمل ذبح

سیاهرگ  ، سرخرگ وای باشد که نای، مریباید به گونه

کاماًل قطع شوند و سر به واسطه پوست گردن به الشه 

متصل باشد، در غیر این صورت الشه حرام شده یا مردار 

است. البته باید به این نکته توجه داشت که نباید ارتباط 

ها به ویژه قلب قطع شود، این ارتباط باعث مغز با سایر اندام

خش قابل جریان خون به سمت مغز و در نتیجه خروج ب

 شود. توجهی از خون از بدن می

 گیریخون

گیری، خون باید به بعد از بریدن سر، در مرحله خون

 4تا  3 در سرعت و کامالً تخلیه شود. به طور استاندارد

اد ها ایجدقیقه )که این فاصله زمانی مناسب را پیچش ریل

آوری شده و با استفاده از حوضچه کنند( خون جمعمی

 شوند.خون به واحد تبدیل ضایعات فرستاده میآوری جمع

 
بریدن سر توسط کارگر و خونگیری در  -2شکل 

 های خونگیریحوضچه
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 پرکنی

در این مرحله الشه وارد محفظه فوالدی، حاوی آب 

ور غوطه (درجه )که به اسکالدینگ معروف است 02گرم 

کار برای جلوگیری از تولید  شوند، اینها خیس میشده و پر

گیرد. آب گرد و خاک و همچنین کمک به پرکنی انجام می

اسکالدینگ باید به طور مداوم تعویض شود. طیور باید در 

ز ا دقیقه از اسکالدینگ عبور کنند، ماندن بیش 12کمتر از 

باعث پخته شدن و تغییرات در رنگ  سکالدینگحد در ا

 های الستیکیسری انگشتشود. پرها توسط یکالشه می

شوند و در طول این مدت الشه ها از الشه جدا میدر پرکن

شود. طبق اصول بهداشتی، بعد توسط آب شستشو داده می

  از پرکنی یک نوبت شستشو وجود دارد.

 تخلیه امعاء و احشاء

ها، پوست از سازی آندر تخلیه امعاء و احشاء و جدا

ناحیۀ گردن توسط چاقوی مناسبی توسط کارگر بریده شده 

د به ترتیب جگر، شود. در مراحل بعدان تخلیه میو چینه

شوند و هر قسمت توسط و قلب تخلیه می سنگدان

های باریک توسط جریان آب در سبد مخصوص خود کانال

های و سایر اندام رودهته معده،وده، پیشگیرند. رقرار می

 شوند. به واحد ضایعات فرستاده می غیرخوراکی

بازرسی بهداشتی الشه توسط متخصصان دامپزشکی 

بار هم بعد از مرحله تخلیه کنی و یکبار بعد از مرحله پریک

 گیرد.امعاء و احشاء صورت می

 

 
بازرسی بهداشتی توسط متخصص دامپزشکی  -3شکل 

 بعد از تخلیه امعاء و احشاء

 قطع پاو  الشهشستشوی 

شوند داده میها توسط فواره مخصوص شستشو الشه

شوند. در مفصل خرگوشی جدا می ناحیهاز  هاو پاهای آن

  ند.گردها به داخل چیلرها هدایت میادامه الشه

 سرد کردن الشه توسط دستگاه چیلر

تانک آب یا به  دودر یک کشتارگاه طیور معموالً 

درجه  10تا  12عبارتی چیلر وجود دارد، که اولی با دمای 

وشوی الشه و دومی با تر جهت شستگراد و بیشسانتی

و رساندن دمای ها دمای سردتر برای خنک کردن الشه

ها در شود. الشهگراد استفاده میسانتیها به چهار درجهآن

ور شده و دقیقه غوطه 12تا  0چیلر اولی به مدت تقریبٌا 

رسد. در چیلر درجه می 00درجه به  30ها از دمای آن

در  یابد؛درجه کاهش می چهارتا  دو به دومی دمای الشه

گردد. باکتریایی نیز استفاده میاین بخش از ترکیبات ضد

 کنندبرای خنک کردن آب چیلرها از پودر یخ استفاده می

حجم آب به ازای هر الشه باید حدود و گفته شده است که 

 یک لیتر باشد. 

 وارد کردن الشه به اتاق سرد

 گرادسانتیدرجه  1-0بعد از آن که دمای الشه به 

از قسمت بال به قالب آویزان  اًرسید، از چیلر خارج و مجدد

شوند. در ادامه برای حذف رطوبت، به مدت هشت دقیقه می

  شوند.درجه می 0-3وارد اتاقی با دمای حدود 

00 
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ها مرحله آویزان کردن الشه از ناحیه بال به چنگال -4شکل 

 هابعد از طی مسیر چیلر و پایین آمدن دمای الشه

 کردن منجمدبندی و سازی برای بستهآماده

بندی، بعد از خارج شدن از اتاق الشه کامل برای بسته

 تا مابقی رطوبت اضافی گیردسرد روی دستگاه راکر قرار می

ر این د شوند.بندی میسپس در مرحله بعد بسته ؛دفع گردد

های خوراکی دیگر مانند قلب، جگر، میان هر کدام از اندام

انه کشتارگاه در های جداگسنگدان، پاها و ... در بخش

 شوند.بندی میهای مناسب بستهظرف

ها به صورت دستی توسط چند نفر بندی الشهبسته

-های شفاف بستهها در کیسهشود. الشهکارگر انجام می

بندی و تاریخ تولید و انقضا به همراه سایر توضیحات بر روی 

درجه  11شود؛ سپس به سردخانه با دمای ها چاپ میآن

ساعت در سردخانه  04اد منتقل و به مدت گرسانتی

مانند تا مرحله جمود نعشی را طی و بعد از آن با استفاده می

دار بارگیری و به مراکز های مخصوص یخچالاز ماشین

در سردخانه کشتارگاه، به ازای  شوند.عرضه انتقال داده می

هر الشه باید یک لیتر آب به همراه نیم کیلو یخ وجود داشته 

  د.باش

پسندی الزم جهت ارائه به بازار را هایی که بازارالشه

های ندارند، قطعه قطعه شده و بعد از جدا کردن قسمت

اهی بندی جداگانه رکبود و شکسته بال و امثال آن، با بسته

 شوند. می هاها و هتلبازار و یا رستوران

 
-بندی و عرضه به بازار؛ الشهسازی برای بستهآماده -5شکل 

های آسیب دیده قطعه قطعه شده و با بسته بندی مجزا عرضه 

 شوند.می

 تهیه محصوالت جانبی

خوراکی الشه در مراحل خون، پَر و اجزای داخلی غیر

گیری، پرکنی و تخلیه امعاء و احشاء برای تهیه خون

جانبی مانند پودر خون، پودر پَر و پودر گوشت محصوالت 

 شوند.های مخصوصی میوارد کوره
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Abstract  

Bioinformatics is an interdisciplinary science that uses a combination of statistics, 

mathematics, and computer science to collecting, editing, recovery, data mining, and 

analyze biological macromolecules, including nucleic acids and proteins. Bioinformatics 

has four main general parts, which are Genomics, Transcriptomics, Proteomics, and 

Metabolomics. Genomics involves the study of the genome of individuals; That is, all 

studies, whether structural or functional, combine the two directly on DNA. Structural 

studies mean the detection of mutations or measurements of chromosome length and 

studies such as those of the DNA molecule itself. But in functional studies, the goal is to 

study the physiological function of the gene. In the transcriptomics section, the 

transcriptome or DNA-transcribed product, in other words, all the DNA-generated RNAs 

are studied. But because RNA has a very short half-life, it first converts it into a more stable 

molecule called cDNA (cDNA library) and then studies it. In this section, the main purpose 

of the study is to measure gene expression, but other actions such as identifying mutations 

as well as identifying new genes that were previously unknown can be performed with 

regard to recent advances in the bioinformatics basin. In the proteomics section, the 

proteome is the case for all the proteins produced by the expression of DNA genes, and in 

the metabolomics section for all the physiological functions that result from the expression 

of DNA genes, like all chemical reactions that take place in the body. The study is included. 
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 Access Gene Number شماره دسترسی ژن
 شده شناخته DNA از کوتاه قطعه کی سازگارگر )آداپتور

 شود(می متصل یژنوم DNA به که است
Adaptor 

 Alignment ردیف کردنهم

 Assemble یا جامع( referenceسوار کردن )تهیه یک توالی 
 Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) ای موضعیابزار جستوجوی همردیفی پایه

 Bipolar Cohesion قطبیچسبندگی دو
 Coding شوندهکد

DNA  فقط شامل نواحی اگزون و( مکملUTR) Complementary DNA (cDNA) 
 Data Set هادادهمجموعه 
 Gene ژن

 Genetic Diversity تنوع ژنتیکی
 Genome ها(ژنوم )مجموعه ژن

 High Throughput دادبرونپُر
 House Keeping Gene شود(های ساختاری گفته میدار )به ژنژن خانه

 Linkage Disequilibrium (LD) عدم تعادل لینکاژ
 Marker نشانگر
 Microarray ریزآرایه

 Multiple Nucleotide Polymorphism(MNP) نوکلئوتیدیشکلی چندچند

 Mutant جهش

 Non Coding شوندهکدغیر
 Open Reading قابل خوانش

 Paired End رشته خوانده شده از هر دو طرف
 Phylogenic Tree درخت فیلوژنی یا تبارزایی

 Primer آغازگر
 Proteome ها(پروتئینپروتئوم )مجموعه 
 Raw Data داده خام

 Read یابی شده(ی توالیخوانش)رشته
PCR در زمان واقعی Real Time PCR 

 Restriction Site سایت برشی
 Run فرآیند انجام خوانش

 Sequence یابی و ویرایش شده(توالی توالی )رشتۀ
 Single End رشته خوانده شده فقط از یک طرف

 Single Nucleotide Polymorphism(SNP) نوکلئوتیدیشکلی تکچند
 Single Polar Cohesion قطبیچسبندگی تک
 Splicing پیرایش

 Transcriptome ها(RNAها یا ترنسکریپتوم )مجموعه ترنسکریپت
 Whole Genome Sequencing یابی کل ژنومتوالی
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Figure 1. Overview of the bioinformatics workflow. Each box represents a component corresponding 

to a series of tasks that provide a certain well-defined functionality (indicated in bold). Major 

Bioinformatics utilities employed in each module are also mentioned (indicated in italics). 

Abbreviations: Paired-End (PE). 
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 دامی علوم در آن کاربرد و ژنتیک کتاب، معرفی
Introducing the Book, Genetics for the Animal Sciences  

 *9کاظمی  امین

 ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی  نام کتاب:

 ل. دیل ون ولک ، ا. جون پوالک و اِ. آ. برانفورد التناکو  تألیف:

 دکتر جلیل شجاع و دکتر نصراله پیرانی  ترجمه:

  9312انتشارات دانشگاه تبریز،  ناشر:

 250 :تعداد صفحه

ر گردد. دها تدریس میهای رفرنس در دانشگاهبه عنوان یکی از کتاب "ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی"کتاب 

ای که شود؛ به گونهبخش اول بر روی ژنتیک مندلی متمرکز می مذکور به نوعی سه بخش کلی دارد.کتاب نگاهی اجمالی، 

مفاهیم ژنتیک  ،شودمی دهمهای ششم تا شامل فصل دهد. بخش دوم کهکتاب این موضوع را پوشش میپنج فصل اول 

 کند.؛ به عبارتی مباحث مرتبط با ژنتیک جمعیت را مطرح میکندسی میرها را در سطح جمعیت برو آن دادهمندلی را بسط 

های های تالقی که منجر به تثبیت ژنمخاب، اندازه جمعیت، مهاجرت، جهش و سیستثیر مواردی مانند انتتأهمچنین 

تا پانزدهم  یازدهمهای از کتاب فصل بخشدهد. سومین و آخرین شوند را توضیح میهای نامطلوب میمطلوب و یا حذف ژن

 دهم به بررسی و بیان اهمیت کلیند و در پایان در فصل شانزپردازکه به بحث در رابطه با ژنتیک کمی می هستندکتاب 

های مختلف دامی و طیور و همچنین به معرفی مهندسی ژنتیک ژنتیک مندلی، ژنتیک جمعیت، صفات مهم کمی در گونه

 پردازد.به عنوان علمی نوظهور می

 75-75: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76956.html 
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 های کتاب به صورت مجزامعرفی بخش

مروری بر تاریخچه ژنتیک و  با بیانبخش اول  در

تیک مندلی و قوانین آن مانند ژن)فصل اول(، اصالح نژاد دام 

 )فصل دوم(،ها و یا قانون تفرق صفات شدن مستقل ژنجور

میوز،  و های سلولی میتوزها، تقسیمتعریف کروموزوم

از ژنوتیپ تا فنوتیپ )فصل سوم(، دالیل ر و واوکراسینگ

وابسته به جنس، متأثر از انواع صفات  ها وپیوستگی ژن

جنس و محدود به جنس )فصل چهارم( و اصول پایه و 

 ()فصل پنجم های ژنتیکیفرضیهریاضی و آزمون تعاریف 

 . شودکتاب آغاز می

به مباحث مهم مرتبط با ژنتیک  بخش دومدر 

)فصل ششم(،  اصول پایه ژنتیک جمعیتجمعیت همچون 

همچون ها ها و ژنوتیپفراوانی ژن ۀعوامل تغییر دهندبیان 

، انتخاب و رانش جهش های غیرتصادفی، مهاجرت،تالقی

احتمال چک )فصل هفتم(، های کوژنتیکی در جمعیت

ای و آزمون ، اطالعات شجرههای مغلوبشناسایی ناقلین ژن

نتاج )فصل هشتم(، ارزش ژنتیکی و گزینش مصنوعی، 

ها )فصل برآورد ارزش اصالحی، انحراف غالبیت و واریانس

نهم( و نیز مباحث مرتبط با خویشاوندی و همخونی و 

 م( اشاره دارد.های مختلف )فصل دهها با روشمحاسبه آن

فات ای صمفاهیم پایهبه بیان  بخش پایانی کتابدر 

با های اصالحی ارزشبینی پیش کمی )فصل یازدهم(،

ها و اطالعات متفاوت )فصل دوازدهم(، روشاستفاده از 

گزینی، ههای ببینی پیشرفت ژنتیکی و مقایسه برنامهپیش

بهینه کردن پیشرفت ژنتیکی و یا مباحثی همچون 

)فصل سیزدهم(، گزینش برای  گیری رشد ژنتیکیاندازه

های ژنتیکی، محیطی و همبستگیبیش از یک صفت، 

دهم( )فصل چهاربینی ارزش اقتصادی کل یا پیشفنوتیپی 

همانند آمیزش جورشده، ها گری در دامهای تالقیسیستمو 

ای، برنامه گیری، اصالح رگهها، دورگتالقی الین

گیری و سه نژادی و دورگ دو نژادی متناوب گریآمیخته

 جانشینی )فصل پانزدهم( پرداخته شده است. 

ها بندی از کلیه فصلبه جمعکتاب در فصل پایانی 

به اهمیت ژنتیک مندلی و ژنتیک در آن پرداخته است که 

های در گونه صفات مهم کمیجمعیت اشاره شده و در ادامه 

مختلف دامی و طیور، موضوع مهندسی ژنتیک و برخی از 

 نژاد دام وها در کاربرد اصول ژنتیک و اصالحاندیشه آخرین

 قرار داده است.طیور را مورد بحث 
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 هلندی عروس محبوبیت

 پرنده متحده ایاالت در که افرادی از درصد ۴۳ حدود

 یتوانای خاطر به را العادهفوق پرنده این کنند،می نگهداری

 هایسال در. اندبرگزیده هایشکاریشیرین و زدن سوت

 در پرندگان از نگهداری آموزش برای پرنده این از اخیر،

  .شودمی استفاده درس هایکالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش موارد از بسیاری در هلندی هایعروس عالوه، به

 و خوردگانسال روانی و روحی شرایط بهبود برای درمانی

 هاآن متناسب اندازه(. 1 شکل) دارند افسردگی از جلوگیری

 تقابلی راحتیبه داشتنی دوست پرنده این تا شده باعث

 .اشدب داشته را بزرگساالن و کودکان دست روی بر نشستن
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دانست باید هلندی عروس درباره که آنچه  

What to know about the Cockatiel 

 *2غالمی اشکان ،9آبادی حسین سامان

 اجمالی معرفی

 Nymphicus hollandicus : علمی نام

 Cockatiel: انگلیسی نام

 پرندگان این. باشندمی جثه نظر از خانواده این عضو ترینکوچک و دارکاکل هایطوطی خانواده از هلندی هایعروس

 لندیه عروس. باشدمی آسان نسبت به نیز هاآن تکثیر و دارند جهانی سطح در زیادی محبوبیت خانگی، حیوانات عنوان به

 ااسترالی درون در دورافتاده ایمنطقه بومی هلندی هایعروس. شودمی محسوب زینتی پرنده ترینمحبوب عشق مرغ از پس

 .است کوتاه درختان بوته و علف با شده پوشیده هاییزمین هاآن عالقه مورد مناطق که هستند

 10-95: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76957.html 
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 نقش درمانی عروس هلندی. -9شکل 

دار(، )کاکادوهای تاج هاآن برخالف بستگان نزدیک 

صدای کمتری هستند و کمتر  و این نوع به نسبت دارای سر

های بزرگ را ندارند. مشکالت طوطی ،گیرند و در کلگاز می

سال است و  02تا  19ها نیز زیاد و حدود طول عمر آن

باشد. اگرچه از عروس نیز آسان می هانگهداری و تکثیر آن

ا هلندی توقع چندانی برای صحبت کردن وجود ندارد، ام  

های ساده و برخی از صداها را توانند واژهها میبرخی از آن

 تقلید کنند.

 تاریخچه پرورش عروس هلندی

اطالعات دقیقی از تاریخ اهلی شدن این پرنده در 

رسد که این پرنده برای اولین بار یدست نیست. به نظر م

توسط بومیان ساکن در قاره اقیانوسیه اهلی شده باشد. 

مهاجرین انگلیسی که به استرالیا رفتند، از اولین مللی بودند 

که به پرورش و نگهداری از آن همت گماشتند. این پرنده 

ال نتقامیالدی به انگلستان  1029 -1022های در طی سال

این پرنده توسط  شود کهداده می است. احتمال شده داده

که به استرالیا تبعید شده بودند در بازگشت به  افرادی

به تدریج پرورش و نگهداری از  و است انگلستان آورده شده

این پرنده در برخی ازکشورهای اروپایی نظیر انگلستان، 

  فرانسه و آلمان رایج گردیده است.

 

 ویژگی ظاهری
 ،دشوهای مختلف دیده میزیبا که به رنگ این پرنده

مین کند. رنگ أراحتی خواسته صاحب خود را تتواند بهمی

-گونه تأثیری در سالمتی و یا رفتارش ندارد. رنگپرنده هیچ

-سفید، کرم، زرد و قهوه های اصلی پرنده شامل خاکستری،

کاکلی بلند و زیبا قرار دارد و  ،ای است. بر روی سر پرنده

ل )شک شودرنگ دیده می یک لکه سرخ های آنبر روی گون

 باشد. ازتیز می درازی دارد که در انتها نوک . پرنده دم(0

های کوچک به طوطی ولحاظ اندازه، عروس هلندی جز

 رود. شمار می

 
رنگ پرنده در موقع ترس یا هیجان راست  کاکل زرد -2شکل 

 دهندهکه اگر کاکل کمی خوابیده باشد نشان، درحالیشودمی

 آرامش خیال پرنده است.

 زیستگاه و زندگی در طبیعت

تایی 10تا  0های عروس هلندی در طبیعت در دسته

، چمنزارهای وسیع و آن . زیستگاه(۴)شکل  شوددیده می

 خود نیاز ها برای تأمین آب موردنهای پهناور است. آدشت

ها و سایر گیاهان های فصلی نیاز دارند و از جوانهبه باران

این پرنده در طبیعت، در اوایل صبح و اواخر  .کنندتغذیه می

ظهر بسیار فعال است و معموالً در این زمان برای  از بعد

شوند. در طول روز به دنبال ها مینوشیدن آب راهی برکه
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 دانست باید هلندی عروس درباره که آنچهی؛ حسین آبادی و غالم

 

 9311 بهار ،(پیاپی شانزده شماره) یک شماره ،بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

های خود در تنه درختان گردند و ظهر را در آشیانهغذا می

  گذرانند.می

 
 زندگی گروهی عروس هلندی در طبیعت. -3شکل 

 مثلتولید

گذارند، ولی تخم می ۳تا  ۴هلندی اغلب  یهاعروس

ا یو باشد بدون نطفه ها عدد از تخم دویا  یکممکن است 

 یهبمیرد. فاصلبه علت ضعف جوجه پس از تولد خود 

ها چند روز است و بعد از گذاشتن آخرین گذاشتن تخم

خوابد و ها میروی تخم مدت زمان خاصیتخم، ماده 

گرمای الزم برای رشد جنین داخل تخم را فراهم رطوبت و 

برد. طول میو غذا  نر هم برای ماده دانهو جفت کند می

روز  00تا  10 بین هجوجها به تبدیل تخم دوره طبیعی

نر و ماده با ها، بعد از متولد شدن جوجه. (۳)شکل  است

 کنند.ها را بزرگ میههم و به کمک هم جوج

 
 عروس هلندی ههای تازه متولد شدجوجه -4شکل 

 جنسیت تعیین

 یهاییبا توجه به توانا یعروس هلند یتجنس نییتع

 تیحائز اهمبسیار و آموزش  ریتکث یمتفاوت نر و ماده برا

 .(9)شکل  است

 تیجنس نییتع یبرا یمتفاوت یهاها و روشراهکار

 یبه صورت مختصر به بررس لیعنوان شده است که در ذ

 شود:پرداخته میها آن

و  نیترقیکه دق DNA استفاده از تست .1

ر از پ یروش است و با استفاده از قسمت نیترمطمئن

  .باشدیم ریپذپرنده امکان

به دقت  ازیتوجه به حرکات پرنده که ن .0

د باشنینر جسورتر م یهاپرنده .دارد ییو تجربه باال

تر هستند و ها آرامماده خوانند.آواز میتر شیو ب

 .کنندیم دیخس تولخس یتر صداشیب

پرنده که  یشکل و رنگ ظاهر یاز رو .۴

 یعروس هلند ینژادها یروش در تمام نیالبته ا

  (.2)شکل  دارد ینییو دقت پا ستیممکن ن
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  .جنسیت تعیین راهکارهای و اهمیت -5شکل 

 

 

  .ماده و نر ظاهری عروس هلندی هایتفاوت -6شکل 

، نگهداری و تربیت این پرنده زیبا بیشتر صحبت خواهد هاادنژ با رابطه در یِ نشریه دامستیکبعد هایشماره در

  شد.
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