
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن علمی دانشجوییصاحب امتیاز: 

 گروه علوم دامی دانشگاه تهران

 فردیزهرا ندای مدیر مسئول:

 فرزاد غفوری سردبیر:

 دکتر مهدی دهقان بنادکی :علمی مشاور

 علی اصغر خلیل خلیلی مشاور:

 اشکان غالمی مدیر داخلی:

 زادهامیر مصیب :تخصصیدبیر  

 اشکان غالمی: خبرنگار

 وحید دهقانیان ریحان ویراستار ادبی:

  فرزاد غفوری طراحی جلد:

 گروه طراحی نشریه امروز :آراصفحه
 

 همکاران این شماره

  .احمد زارع شحنه، اردشیر نجاتی جوارمی اعضای هیئت علمی:

، رضا کنعانی، شهگل رهبری، فرزاد غفوریدکتری تخصصی: 

  .زاده، امیر مصیبپورسمیه علی

صادق محمدیان  علی اصغر خلیل خلیلی، کارشناسی ارشد:

 .جلیل درستیوحید یکانی، مریم ثاقبی، جشوقانی، 

نجمه رسولی، زهرا امیر نوری، اشکان غالمی،  کارشناسی:

 .، سامان حسین آبادیامین کاظمیفرد، ندایی

 

 :با سپاس فراوان از

 ابوالفضل زالیدکتر 

 تهران( )مدیر گروه علوم دامی دانشگاه

 دکتر احمد زارع شحنه

 )هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تهران(

 دکتر مهدی دهقان بنادکی

 )هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تهران(

با اعطای  28/72/7930تاریخ  1482047بر اساس مجوز شماره 

از سوی معاونت محترم  "دامستیک"ای به نشریه امتیاز نشریه حرفه
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 فهرست مطالب

 یادداشت 
 سالگی بیست ایستگاه در دامستیک

 

 اخبار انجمن
 دانشگاه دامی علوم گروه دانشجویی علمی انجمن اخبار

7933 پاییز و تابستان در تهران  

 

 مصاحبه
 ری،زاغ مجتبی دکتر با مصاحبه/  "ندارد انتهایی موفقیت،"

 تهران دانشگاه دامی علوم گروه طیور تغذیه بخش استاد

 مقاالت 
 آنزیم و فیتاز آنزیم نقش با ارتباط در اخیر هایپیشرفت

 اگزوژنوس ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی کنندهتجزیه

 طیور تغذیه در( زادیبرون)

 زیر هایالگوریتم و ماشین یادگیری رویکرد کاربرد

 ژنومی اصالحی هایارزش برآورد در آن مجموعۀ

 و پروتئینی منابع هیدرولیز مختلف هایروش ارزیابی

 و تغذیه در هیدرولیز از حاصل پپتیدهای نقش

 ایمزرعه حیوانات سالمت

 مدیریت بر آبستنی هنگام زود تشخیص تأثیر

 شیری گاو تولیدمثل

 یحوزه در شده تجاری جدید تحقیقاتی دستاوردهای

 طیور و دام
 

 ارتباطات علمی
 رازی سازی سرم و واکسن تحقیقات سسهؤم معرفی

 

 لغات تخصصی
Familiarity with poultry nutrition and its 

widely used words and their meanings 
 

 معرفی کتاب

 دام در رشد هورمونی تنظیم کتاب، معرفی

 

 حیوانات خانگی
 (2) بدانید هلندی عروس با رابطه در باید آنچه

 

 تبلیغات )حامی مالی(
 میهن دانهشرکت 

 (آمین)پرشی بنیان کیمیا دانش الوندشرکت تعاونی دانش
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 پاییزدانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 farzad.ghafouri@ut.ac.ir and aakhalili@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 .4(: 0)02 ؛9311 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. سالگی بیست ایستگاه در دامستیک. خلیل خلیلی، ع.اف.،  ،غفوری  دهی:رفرنس

 04/21/9311 تاریخ انتشار آنالین:     02/21/9311 :پذیرشتاریخ        ----/--/-- تاریخ بازنگری:     91/21/9311 تاریخ دریافت:

 

 

 

 سالگی بیست ایستگاه در دامستیک

 شگاهدان طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه علمی انجمن در دانشجویی اینشریه بنای که 9332 سال از

 هب گذرا نگاهی با. اندداشته همکاری نشریه این با زیادی افراد و است دیده خود بر را زیادی هاینشیب و فراز گرفت، شکل تهران

 تفعالی نشریه این در دانشجو عنوان به روزگاری که خوردمی چشم به هایینام شده، منتشر هایشماره اندرکاراندست و نویسندگان

 نینچ. هستند فعالیت حال در صنعت و جامعه در موفق افرادی و کشور هایدانشگاه در علمی هیئت اعضای عنوان به اکنون و اندداشته

 علمی البمط انتشار جهت در دقیق، ریزیبرنامه و مضاعف ایانگیزه با تا داردمی آن بر را کنونی اعضای دامستیک، نشریه در ایپیشینه

 یبعد هاینسل به را ارزشمندی اندوخته و برسانند باالتری درجات به را نشریه جایگاه هدف، این با همگام و بردارند گام کاربردی و

 و علمی یشیوه با نوشتن تمرین گیرد،می قرار اهمیت مورد بیشتر نشریه اعضای توسط اهداف، این کنار در آنچه بعالوه. دهند تحویل

 و دانشجویان برای علمی هایاندوخته اشتراک و دانش گسترش برای نیاز مورد مهارت تا است ترویجی و ساده زبان به علم نگارش

 .شود حاصل علمی توانمندی افزایش و گردد فراهم مندانعالقه

 و دانشجو 41 از متشکل حاضر تیم و است دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه دارد، قرار شما روی پیش اکنون که آنچه

 و همکار داور، تحریریه، هیئت مشاور، استاد قالب در اخیر، سال دو در علمی، مرکز و دانشگاه 90 از علمی هیئت عضو 93 همکاری با

 دهند؛ رتقاءا نیز را نشریه علمی جایگاه مخاطبان، روز نیاز با متناسب و کاربردی محتوای انتشار و تولید ضمن تا کردند تالش نویسنده

 یبهره و نشریه ساختار اهداف، مورد در روپیش اندازهایچشم تا شدند جمع هم دور تخصصی تیمی ،9311 پاییز در راه این ابتدای در

 تسای تهران، دانشگاه اجتماعی و فرهنگی کل اداره حمایت و نشریه اعضای تالش با ادامه در. شود ریزیپایه مخاطبان برای آن علمی

. ودش انجام آن در متمرکز طور به نشریه نیاز مورد هاینگارینامه و مطالب انتشار و دریافت تا شد افتتاح 9313 خرداد در نشریه رسمی

 نشریه. شد دریافت تهران دانشگاه پژوهشی معاونت از نشریه( ایحرفه) ترویجی -علمی مجوز ،9313 سال ماه اسفند در همچنین

 ولیدت علمی مقاالت و نشریه به بخشی هویت و اعتبار افزایش هدف با مقاالت، اصولی و تخصصی علمی داوری به توجه با دامستیک

. کرد کسب نیز 9311 پاییز و تابستان در را (ISSN) پیایندها المللیبین استاندارد شماره و (DOI) اسناد دیجیتال شناسه شده،

 است داشته حضور ملی و دانشگاهی دانشجویی هایرقابت در دامستیک نشریه از 9311-13 تحصیلی سال در شده منتشر هایشماره

 رزی،کشاو یحوزه تخصصی علمی دانشجویی نشریات بخش در برگزیده مقام تهران دانشگاه فرهنگ جشنواره دومین در توانست که

 در نینهمچ کند؛ کسب را پایه علوم علمی مقاالت بخش در تقدیر شایسته مقام همچنین و دامپزشکی و زیست محیط طبیعی، منابع

 با تاس مید. ارسید زیست محیط و کشاورزی نشریات بخش در تقدیر شایسته مقام به نیز حرکت المللی بین جشنواره دوازدهمین

 بیشتری و جدید هایتوفیق شاهد مسیر، این در نظران صاحب و علمی هیئت اعضای همراهی و دانشجویان همکاری افزایش و استمرار

 .باشیم صنعت و جامعه دانشگاه، روز نیازهای و تحوالت یزمینه در

 دامستیک نشریه *مشاور و *سردبیر -بهتر فردایی آرزوی با

 4: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79147.html 

 یادداشت



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 پاییزدانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 AnimSSAUT@gmail.com نویسنده مسئول:*

 ترویجی -علمی. 9911 پاییز و تابستان در تهران دانشگاه دامی علوم گروه دانشجویی علمی انجمن اخبار. دانشجوییانجمن علمی   دهی:رفرنس

 .5-8(: 0)02 ؛9911 ،دامستیک( ایحرفه)

 01/21/9911 تاریخ انتشار آنالین:     04/21/9911 :پذیرشتاریخ       ----/--/-- تاریخ بازنگری:     91/21/9911 تاریخ دریافت:

 

 

 

 دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران اخبار انجمن علمی

 9911در تابستان و پاییز  

 *9یدانشجوی -انجمن علمی

 خود، فعالیت دوم دهۀ از دوره آخرین در دامستیک                                                                       

 گیردمی خود به ترویجی علمی ساختار                                                                                      
 

 طبیعى منابع و کشاورزى پردیس دامى علوم گروه دانشجویى -علمى انجمن نشریات و رسانه کمیته گزارش به

 .شد واهدخ منتشر ترویجی -علمی استاندارد نشریات با مطابق ساختارى و طراحى با دامستیک نشریه بیستم دوره تهران، دانشگاه

 دانشگاه پژوهشی معاونت از( ایحرفه) ترویجی -علمی مجوز دریافت با کرد، عنوان نشریات و رسانه کمیته دبیر

 رد همچنین. رفت خواهد علمی محتوی کیفیت شدن بهتر هرچه سمت به تحریریه اعضای و داوران حضور با دامستیک نشریه ،تهران

. شود لحاظ نشریه طراحى در( اىحرفه) ترویجى -علمى نشریه یک با متناسب تغییراتى که شد مقرر نشریه تخصصى کارگروه جلسه

 تغییرات که است شده تالش. بود خواهد مطالب و مقاالت طراحى و داخلی صفحات ساختار نشریه، جلد طراحى شامل تغییرات این

 علمی هاییافته ترویج دامستیک، نشریه در تحریریه اعضای هدف. باشد نشریات علمى استانداردهاى جدیدترین با متناسب شده اعمال

 آدرس به نشریه سایت روى بر "انتشار آماده مقاالت" بخش شدنفعال از همچنین وی .است معتبر و استاندارد قالبی در

Domesticsj.ut.ac.ir فعاالن و متخصصان دانشجویان، اساتید، که است آن بخش این اندازی راه از هدف داد؛ خبر ماه مرداد اول از 

 بخش نای از را دامستیک نشریه در شده پذیرفته علمى هاىگزارش و مقاالت جدیدترین بتوانند مرتبط هاىرشته و طیور و دام صنعت

 .نمایند پیگیرى

 5-8: پیاپی( 91)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79148.html 

 اخبار انجمن

 ، کرج، ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، گروه علوم دامی، 9

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3058 
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 دامی علوم مهندسی دانشجویی -علمی انجمن آفرینی افتخار                                                                              

 حرکت المللیبین جشنواره دوازدهمین در تهران دانشگاه                                                                                 

 

 مروزا حرکت المللیبین جشنواره دوازدهمین اختتامیه مراسم تهران؛ دانشگاه اجتماعی و فرهنگی کل اداره گزارش به

 دش برگزار برخط صورت به( س) الزهرا دانشگاه در فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر غالمی منصور دکتر حضور با ماه مرداد 09 شنبه سه

 جشنواره این در مقام 98 کسب با تهران دانشگاه دانشجویی -علمی هایانجمن .شد انتخاب برگزیده دانشگاه عنوان به تهران دانشگاه و

 .گرفتند قرار اول جایگاه در دیگر هایدانشگاه به نسبت

 دامی علوم گروه دانشجویی -علمی انجمن امتیازی صاحب به دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه رقابت، این در

 تحادیها همچنین. کرد کسب را تقدیر شایسته عنوان ،"زیست محیط و کشاورزی نشریات" بخش در طبیعی منابع و کشاورزی پردیس

 اعضای با آن دوره سومین مرکزی دبیرخانه و دبیری مسئولیت که کشور غذایی صنایع و دامی علوم دانشجویی -علمی هایانجمن

 .کرد کسب را جشنواره این هایاتحادیه بخش در سوم رتبه است، بوده تهران دانشگاه دامی علوم گروه دانشجویی -علمی انجمن

 دامی علوم دانشجویی -علمی انجمن محترم همکاران و اساتید دانشجویان، به را درخشش و توفیق این|

 |.نماییممی عرض تبریک دامستیک نشریه تحریریه اعضاء و تهران دانشگاه

 جشنواره از دوره این در. شد برگزار مجازی صورت به مرداد 09 تا 91 حرکت المللیبین جشنواره دوازدهمین است؛ گفتنی

 جشنواره منتخبان و گرفتند قرار رقابت مورد 9911-9918 تحصیلی سال در دانشجویی -علمی هایانجمن دستاوردهای و هافعالیت

 .شدند معرفی

 عضو از نفر 052 نهایت در که شد ارسال جشنواره دبیرخانه به علمی اثر 548 و هزار یک علوم، وزیر فرهنگی معاون از نقل به

 به المللی بین بخش در نیز اثر هزار 92 و کردند مشارکت جشنواره این در دانشگاه 922. کردند داوری را آثار این دانشگاه علمی هیات

 .است شده ارسال کشور 901 از آثار این که رسید ثبت

 موفقیت نای: »است شده اشاره پیام این متن در. گفت تبریک را موفقیت این پیامی در تهران دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت

 هایانجمن بزرگ خانواده ویژهبه و دانشگاهیان به است، دانشگاه دانشجویی -علمی هایانجمن فعاالن تالش و همت مرهون که را بزرگ

 .«کنیممی عرض تهنیت و تبریک تهران دانشگاه دانشجویی -علمی

 :مرتبط اخبار

https://cultural.ut.ac.ir/?p=8850  

https://www.irna.ir/news/83903799  
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 ... علوم دامیاخبار انجمن علمی دانشجویی گروه ؛ دانشجویی -انجمن علمی       

 

 9311 ، پاییز(پیاپی هفده شماره) دو شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه تحریریه هیئت عضو انتخاب                                                                              

 دانشگاه مدرس عنوان به دامستیک                                                                                                 
 

 

 هتحریری هیئت عضو رهبری شهگل خانم سرکار ،تهران دانشگاه دامی علوم گروه دانشجویی -علمی انجمن گزارش به

 علمی دانشگاه مدرس عنوان به تهران، دانشگاه طیور تغذیه تخصصی دکتری دانشجوی و دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 .شد انتخاب و صالحیت تأیید دانشگاه مدرسین جذب اجرایی هیئت توسط تهران کاربردی

 را انایش افزون روز موفقیت و نموده عرض تبریک را شایسته انتخاب این دامستیک، نشریه تحریریه هیئت|

 |.است خواستار

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3080 

 انعنو به دامستیک نشریه سابق مسئول مدیر و سردبیر پذیرش                                                                              

 سارى طبیعى منابع و کشاورزى علوم دانشگاه در دکترى دانشجوى                                                                            

 

 صنعت و هجامع با ارتباط کمیته دبیر و دامستیک نشریه سابق مسئول مدیر و سردبیر ،خلیلى اصغر على آقای جناب قبولی

 ولوژىفیزی تخصصی دکتری مقطع در تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه دانشجویی -علمی انجمن

 مراحل ادامه در ایشان برای و نماییممی عرض تبریک ایشان به را سارى طبیعى منابع و کشاورزى علوم دانشگاه طیور و دام

 .خواستاریم متعال خداوند از را سالمتی و موفقیت زندگی و تحصیل

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3087 

 دامی علوم مهندسی آموزشی گروه جدید مدیر                                                                                      

 شد منصوب تهران دانشگاه                                                                                                         

 

 عضو الیز ابوالفضل دکتر تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس رئیس گلدانساز حسین سید دکتر حکم با

 گاهدانش طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه مدیر عنوان به سال دو مدت به دام، تغذیه گرایش علمی هیئت

 ایستهش انتصاب تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی علمی انجمن .شد منصوب تهران

 . نمایدمی عرض تبریک را ایشان

 .مباشی دانشگاه و گروه بیشتر هرچه توسعه شاهد موجود، هایظرفیت از مندیبهره و الهی الطاف سایه در است امید

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3101 
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 دانشجویی -علمی انجمن مرکزی شورای جدید اعضای معرفی                                                                            

 تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه                                                                                                 

 

 هران؛ت دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه دانشجویی -علمی انجمن عمومی روابط گزارش به

 ییدانشجو -علمی انجمن مرکزی شورای اعضای تهران، دانشگاه دانشجویی -علمی هایانجمن الکترونیک انتخابات برگزاری به نظر

 زیمرک شورای جلسه نخستین در(. است شده اشاره زیر در البدل علی و مرکزی شورای اعضای لیست) شدند معرفی دامی علوم گروه

 در شدند، انتخاب انجمن دبیر نائب و دبیر عنوان به غفوری فرزاد و غالمی اشکان آقایان جناب ؛28/28/9911 تاریخ در انجمن این

 .شدند مشخص انجمن تخصصی هایکارگروه و هاکمیته سایر نیز ادامه

 :تخصصی هایکارگروه و هاکمیته معرفی و مرکزی شورای اعضای اسامی
 انجمن پژوهش و آموزش کمیته مشترک دبیر و انجمن دبیر: غالمی اشکان

 انجمن نشریات و رسانه کمیته مشترک دبیر و دبیر نائب: غفوری فرزاد

 انجمن نشریات و رسانه کمیته مشترک دبیر و انجمن منشی: فرد ندایی زهرا

 انجمن پژوهش و آموزش کمیته مشترک دبیر و انجمن دارخزانه: آبادی حسین سامان

 انجمن هایسخنرانی و سمینارها برگزاری کمیته دبیر و انجمن تدارکات و پشتیبانی مسئول: کاظمی امین

 انجمن صنعت با ارتباط کمیته دبیر و انجمن اجرایی کمیته مسئول: رسولی نجمه

 انجمن المللبین و عمومی روابط کمیته دبیر و انجمن عمومی روابط مسئول: ئیانستوده ملیکا

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3114 

 9911 سال ورودی نودانشجویان معارفه مراسم                                                                                      

 شد برگزار دامی علوم مهندسی گروه                                                                                             

 

 هران؛ت دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه دانشجویی -علمی انجمن عمومی روابط گزارش به

 نجمنا و آموزشی گروه همت به تهران دانشگاه طبیعى منابع و کشاورزى پردیس دامى علوم مهندسى گروه دانشجویان نو معارفه مراسم

 جناب و گروه محترم مدیر زالی ابوالفضل دکتر آقای جناب حضور با ،9911 ماه آذر 24  شنبه سه روز در گروه این دانشجویی -علمی

 .شد برگزار گروه تکمیلی تحصیالت مسئول و معاون یزدی رضا کامران دکتر آقای

 نو رودو و شدگانپذیرفته به تبریک ضمن گردید؛ برگزار مجازی صورت به کرونایی هایمحدودیت به توجه با که جلسه این در

 از کدام هر محترم اساتید معرفی به کشور، عالی آموزش نماد عنوان به تهران دانشگاه و دامی علوم مهندسی گروه به دانشجویان

 موزشیآ قوانین و شد پرداخته( زنبورعسل پرورش و طیور تغذیه دام، تغذیه دام، فیزیولوژی طیور، و دام نژاد اصالح و ژنتیک) هاگرایش

 -علمی انجمن مرکزی شورای اعضای دانشجویی، -علمی انجمن معرفی به ادامه در. گرفت قرار بررسی مورد نیز تحصیل طول در

 ایانپ در .گرفت قرار بحث مورد نیز انجمن اندازچشم و اهداف و شد پرداخته دامِستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه و دانشجویی

 جمع به دانشجویان نو ورود گروه، محترم معاونت و مدیریت یزدی رضا کامران دکتر آقای جناب و زالی ابوالفضل دکتر آقای جناب

 رشته رد تجربه و علم کسب که افزودند و گفتند تبریک را تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه خانواده

 .باشند داشته کشور پیشرفت و کارآفرینی در بسزایی نقش تا است فرصتی دامی علوم مهندسی

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3115 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 پاییزدانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 gholami.ashkan@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 روهگ طیور تغذیه بخش استاد زاغری، مجتبی دکتر با مصاحبه، "ندارد انتهایی موفقیت،". ا.، غفوری، ف.، خلیل خلیلی، ع. ا ،غالمی  دهی:رفرنس

 .1-90(: 0)02 ؛9311 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. تهران دانشگاه دامی علوم

 91/21/9311 تاریخ انتشار آنالین:     90/21/9311 :پذیرشتاریخ      29/21/9311 تاریخ بازنگری:     91/21/9311 تاریخ دریافت:

 

 

 

  "ندارد انتهایی موفقیت،"

 تهران دانشگاه دامی علوم گروه طیور تغذیه بخش استاد زاغری، مجتبی دکتر با مصاحبه

 3علی اصغر خلیل خلیلی و *2غفوری فرزاد، *9اشکان غالمی 

 کلیه شانای. باشندمی تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه طیور تغذیۀ گرایش استاد زاغری، مجتبی دکتر

 خود یمطالعات فرصت دوره ایشان. است کرده اخذ تهران دانشگاه از را خود طیور تغدیه تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، مدارج

 کنار در نهمچنی. است تهران دانشگاه تمام استاد حاضر حال در و رسانید انجام به انگلستان کشور لیدز دانشگاه بیولوژی علوم دانشکده در را

 همچنین و کتاب تألیف و ترجمه امر از طیور، تغدیه تخصصی دکتری و ارشد ارشناسیک کارشناسی، مقاطع به مربوط درسی واحدهای تدریس

 32 به توانمی پیشکسوت محقق این پژوهشی و علمی سوابق دیگر از. است نبوده غافل خارجی و داخلی نشریات در علمی مقاالت تدوین

 جهاد وزارت) اجداد و الین پرورش مجتمع تولید مدیر گوشتی، هایجوجه و مادر اجداد، الین، مرغ پرورش و تغذیه یزمینه در تجربه سال

 جهاد وزارت) زیاران طیور مجتمع مقام قائم ،(کشاورزی جهاد وزارت) طیور پشتیبانی مرکز پژوهش و تحقیقات امور مسئول ،(کشاورزی

 دامی علوم گروه نماینده ،(کشاورزی جهاد وزارت) کشور طیور صنعت در کار و کسب ساختار اصالح طرح راهبردی شورای عضو ،(کشاورزی

 ضوع تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم گروه مدیر معاون تهران، استان جهاد تحقیقات شورای در تهران دانشگاه

 و بورعسلزن طیور، امور دفتر مشاور گوشتی، مرغ تولید ریزیبرنامه کارگروه عضو دامپزشکی، سازمان تغذیه و متابولیک هایبیماری کمیته

 انفرهنگست عضو ،(کشاورزی جهاد وزارت) طیور تغذیه فنی کمیته جلسات در دامی علوم گروه نماینده ،(کشاورزی جهاد وزارت) ابریشم کرم

 تریاس فناوری زیست توسعه ستاد فناوری و علمی معاونت ملی هایطرح نظارت کمیته عضو ،(کشاورزی شاخه) ایران اسالمی جمهوری علوم

 شرکت مدیره هیئت رئیس متحد، ملل سازمان جهانی خواروبار و غذا سازمان طیور و دام خوراک هایافزودنی مشورتی کمیته عضو جمهوری،

 مینا ادمیآک رئیس و گذاربنیان ،(گوشتی روزه یک جوجه و طیور خوراک کنسانتره، پریمیکس، مکمل، تولیدکننده خاص، سهامی) طیور مینا

 انتشارات مسئول مدیر و مؤسس ،Journal of livestock Science and technologies و ایران دامی علوم مجله تحریریه هیئت عضو طیور،

 رغم پرورش مزارع طیور، خوراک و هاافزودنی تولیدکننده هایشرکت تغذیه مشاور ،(کشور در طیور علوم تخصصی ناشر اولین) طیور مینا

 عنوان 969 دارای طیور، تغذیه یحوزه در اختراع ثبت گواهی عنوان چهار دارنده فرانسه، آنیمین آکادمی افتخاری عضو گوشتی، مادر و اجداد

 اجرای همچنین و المللیبین و داخلی هایهمایش در شده منتشر مقاله عنوان 099 دارای المللی، بین و داخلی نشریات در شده منتشر مقاله

 دکتری فوق و تخصصی دکتری ارشد، کارشناسی نامهپایان 921 از بیش مشاوره و راهنمایی تهران، دانشگاه مصوب پژوهشی طرح عنوان 31

 مجتبی دکتر هایحرف پای شماره این در تا داشت آن بر را نگارنده صنعت، و دانشگاه مختلف ابعاد در هاموفقیت از ایمجموعه. داشت اشاره

 :شودمی پرداخته ایشان با گفتگو به ادامه در. بنشیند زاغری

 9-10: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79149.html 

  مصاحبه

 ایران  کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی، علوم گروه کارشناسی دانشجوی 9
 ، کرج، ایران گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،شجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیوردان 0
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Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 2 (Serial Number 17), Autumn 2020 

      Gholami et al.; “Success has no end”, Interview with … 

 دامک در و هستید سالی چه متولد بخیر؛ وقت عرض و سالم با

 اید؟آمده دنیا به شهر

  .هستم تهران شهر در9333 سال متولد

 
 

 

از دوران تحصیلی خود در مدرسه و مقاطع مختلف دانشگاهی 

 بفرمایید.

مقطع دبستان خود را در مدرسۀ نظامیه یکی از 

های تهران و مقطع دبیرستان خود را در ترین دبستانقدیمی

های شهر تهران به دبیرستان هدف تهران از بهترین دبیرستان

آموزان بعد از امتحان اتمام رسانیدم. در این دبیرستان، دانش

ه شدند و تاکنون توانستورودی و کسب رتبۀ قبولی ثبت نام می

 آموزهای بسیار موفقی را تربیت و وارد جامعه کند.است دانش

شغل پدر در انتخاب شما )رشته آیا پیشینه کار خانواده همچون 

 علوم دامی( تأثیرگذار بوده است؟

های خیر، پدر بنده سازنده ساختمان بودند و ساختمان

 اند.زیادی را در تهران ساخته

 اید؟ آیا شما با عالقه و آگاهی کامل وارد رشته علوم دامی شده

بله، قبل از ورود به دانشگاه در بعضی مواقع پرورش جوجه 

 دادم.ای انجام میصورت غیر حرفهبه 

 اید؟تان ازدواج کردهدر چه مقطعی از زندگی

سالگی )دو دختر و یک پسر  91در زمان اخذ دیپلم در سن 

دارم، دختر بزرگم دکتری الکترونیک و استاد دانشگاه کرانفیلد 

(Cranfield انگلستان، دختر کوچکم مهندس عمران است و در )

( تورِنتو کانادا در حال Humberهامبر ) رشته هنر در دانشگاه

ادامه تحصیل است و پسرم فوق لیسانس کامپیوتر از دانشگاه 

( کانادا و کارشناس شرکت بلک بری در Memorialمموریال )

 کانادا هستند(.

دوران کاری برای جامعه و ترین دستاوردهای شما در مهم

 صنعت چیست؟

توان به ترین دستاوردهای من در دوران کاری میاز مهم

 چهار مورد زیر اشاره کرد:

  تربیت دانشجویان به ویژه آنهایی که در خارج و داخل

 استاد دانشگاه شدند.

  اشتغال به امر تولید به عنوان مکمل تحقیق و تدریس 

  همچنین انتشارات تأسیس آکادمی میناطیور و

 تخصصی میناطیور

 عضویت در مجامع بین المللی 

تان چه های شما در زندگیها و موفقیتترین شکستبزرگ

 دانید؟ها را چه میبوده است و دالیل آن

شکست و موفقیت نسبی است و چون مطلق نیست برای 

  آن معیاری ندارم.

در پاسخ به این سؤال زمانی که دانشجوی دانشگاه تهران 

بودم، یک نامه رسمی از طرف گروه علوم دامی جهت استخدام و 

پیوستن به اعضای هیئت علمی دریافت کردم. در آن زمان این 

سال قبل از آن، هیچ  92در حدود امر اتفاق ارزشمندی بود؛ چون 

 استادی استخدام گروه نشده بود.

 دانید؟چه کسی را به عنوان الگو در زندگی خودتان می

پدر بزرگم، مرحوم حاج تقی رحمت کاشانی که الگوی 

 نظیر نظم و انضباط بود.بی

بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که بخواهید 

 دامند؟ها یاد کنید، کاز آن
 

بدترین: نمره آقای محمد زائری به جای نمره بنده در 

لیست نمرات ثبت شده بود که کمتر از نمره بنده بود و نمره 

 من برای ایشان ثبت شده بود. 

بهترین: تدریس درس کالبد گشایی در دانشگاه لیدز 

انگلستان که مورد استقبال دانشجویان و اساتید واقع شد و 

ی از دانشکده پزشک "تیم کلی"فیلم آن توسط فردی به نام 

دانشگاه لیدز تدوین و تاکنون نیز در این دانشگاه استفاده 

  شود.می

 

12 



 

 

 ... با مصاحبه ،"ندارد انتهایی موفقیت،"غالمی و همکاران؛        

 

 9311 ، پاییز(پیاپی هفده شماره) دو شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

آید، اولین کسی که بعد از شنیدن صدای استاد به ذهنتان می

 چه کسی است و دلیل آن چیست؟

Paul Hocking   متخصص تغذیه طیور و استاد دانشگاه

Edinburgh در انگلستان مشغول به تحقیق بودم . زمانی که من

  Paul Hockingاز استادم درخواست کردم تا من را نزد دکتر

مند بودم تا ایشان را از نزدیک ببینم؛ زیرا فرد بسیار ببرد و عالقه

 Britishنشریه  سردبیرو بزرگی هستند. همچنین ایشان  مهم

Poultry Science پس از معین کردن وقت قبلی؛ من بودند .

چند  Hockingبرای پرسش سواالت علمی نزد ایشان رفتم. دکتر 

خصوصیت بسیار ارزشمند داشتند که برای من بسیار حائز اهمیت 

 یبودند. ایشان دارای ظاهری بسیار ساده بود و زمانی که درباره

ای از ایشان سؤال پرسیدم، بعد از اندکی تفکر در جواب به مسئله

دانم؛ من باید بررسی کنم. جواب این سؤال را نمی»من گفتند: 

این سوال رسیدید، لطفاً به من هم اطالع  اگر شما هم به جواب

و برای من بسیار جالب بود، استادی که اسطوره من است « بدهید

دهندۀ دانم. در واقع این مسئله نشانبگوید جواب سوال را نمی

این است که علم نامتناهی است و من در همان لحظه یاد گرفتم 

انم. دنمی که اگر پاسخ سوالی را ندانستم، در پاسخ بگویم که

ایشان بسیار آدم متواضعی بود. حدود دو ساعت با هم درباره 

ای بود مسائل مطرح شده صحبت کردیم. شخصیت ایشان به گونه

کردند و سپس سخن که برای پاسخ به هر سؤالی، ابتدا فکر می

  گفتند.می

کدام یک از اساتید حاضر در گروه علوم دامی دانشگاه تهران 

 اند؟روه حضور داشتهقبل از شما در گ

قبل از حضور بنده در گروه علوم دامی دانشگاه تهران، دکتر 

محمد مرادی، دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی، دکتر احمد زارع 

شحنه، دکتر ابوالفضل زالی و دکتر غالمعلی نهضتی )که در آن 

 زمان مهندس و مربی بودند( حضور داشتند.

 علوم دامی دانشگاه تهران چرا تعداد اساتید تغذیه طیور گروه

 ها کمتر است؟نسبت به سایر گرایش

های معتبر خارجی نیز این گونه هستند. استاد به دانشگاه

کیفیت است نه کمیت. فعالً که کشور به لحاظ فارغ التحصیل 

 اشباع است.

دیدگاه شما نسبت به آینده رشته علوم دامی در ایران چگونه 

 است؟

 برای اساتید و دانشجویان دارد.نیاز به ایجاد انگیزه 

یا با توجه به شرایط فعلی، ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت 

 دهید؟تکمیلی را به دانشجویان پیشنهاد می

محمد )ص( تحصیل علم در هر زمانی واجب است. حضرت 

جواب این سؤال «. اللَّحْدِ إلَى المَهدِ مِنَ العِلمَ اُطلُبوا »فرمایند: می

کامالَ مشخص است. امّا اگر هدف از تحصیل این باشد که در 

نهایت به دست گرفتن یک تکه کاغذ باشد و منتظر ماند؛ در واقع 

ها نیز ادامه موفقیتی کسب نخواهیم کرد. در ارتباط با خانم
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      Gholami et al.; “Success has no end”, Interview with … 

ها به همراه خواهد داشت، تحصیل حداقل مزیتی که برای آن

  ها یک مادر تحصیل کرده باشند.شود تا آنباعث می

ی تحصیل به ویژه مقطع تحصیالت نظر شما درباره ادامه

 تکمیلی در خارج از کشور چیست؟ پیشنهاد شما چیست؟

ها های آنشود که با ایدهتحصیل در خارج هم باعث می

علم را در »شویم. همان طور که پیامبر اکرم )ص( فرمودند: آشنا 

بنابراین یادگیری و پژوهش در خارج نیز «. چین نیز بیاموزید

هایی که در بسیار ارزشمند است. به صورت کلی محدودیت

اند، در حال از بین رفتن هستند و مرزهای گذشته وجود داشته

 اند.کشورهای مختلف به روی هم باز شده

نهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری به ویژه پیش

 در این دوران کرونایی چیست؟

جایگاه استاد بسیار باالست و زمانی باید نظر خود را ارائه 

داد که مطمئن باشیم حرف ما اساتید قرار است تغییری را ایجاد 

کند وگر نه در فضای امروزی که تمامی افراد برای منافع شخصی 

گویند، بهترین کار سکوت است. البته من اعتقادی خن میخود س

گویی ندارم؛ امّا اگر قرار است مشکلی را برطرف کرد، باید به منفی

راهکار گفت. به صورت کلی مسائل بسیار زیادی در صنعت دام و 

 طیور کشور باید اصالح شود.

شما عالوه بر اینکه در فضای دانشگاهی و پژوهشی استاد 

تید، در صنعت هم فرد موفقی هستید. چطور به اینجا موفقی هس

رسیدید؟ و به اساتیدی که فقط در دانشگاه کارهای پژوهشی و 

 ای دارید؟دهند، چه توصیهتحقیقاتی انجام می

 هک جایی به بلکه نیست؛ هستند که جایی به افراد ارزش

 .است رسید خواهند و رفت خواهند

د شده در رشته تخصصی خو المللی و شناختهشما یک چهره بین

 بینید؟هستید، راز موفقیت خود را در چه چیزی می

های دیگر تحصیل علم و عمل به آن و مطالعه در زمینه

جهت خروج از یک بعد و تقویت ابعاد مختلف تفکر. در واقع برای 

خروج از یک بُعد به کارهای مختلف دیگری از جمله تاریخ علم، 

پردازم )به اعتقاد آقای دکتر، یات میانسان شناسی و تاریخ ادب

 ای به آن شود؛هایی است که باید توجه ویژهادبیات یکی از درس

  باشد(.ساز پیشرفت در علوم دیگر میچون ادبیات زمینه

التحصیالن فارغهای کاری را برای دانشگاهیان و چه زمینه

بینید؟ و پیشنهاد و یا راهنمایی شما برای دانشگاه می

 دانشجویان این رشته چیست؟

زمینه کار بسیار فراوان است. امّا فرزندان این کشور در 

دوران تحصیل )مدرسه و دانشگاه( به لحاظ جسمی، روحی و 

شوند؛ لذا پس از اتمام دوران روانی، اعتقادی تربیت نمی

 شوند.رسماً دچار تالطم فکری میتحصیالت 

 

 

 

در زندگی هر انسانی، تالش برای ارتقای ابعاد 

مختلف فکری، جسمی و روحی بسیار با اهمیت است. این 

تالش باید با تمام وجود و عالقه صورت پذیرد و تنها 

رفتار، منش و افکار زمانی که تالش ما منجر به اصالح 

توان آن را یک موفقیت تلقی کرد. در این میان گردد، می

توانند با عالوه بر تالش هر فرد، جامعه و خانواده نیز می

ای فراهم کردن محیط امن و آرامش فکری، شرایط بهینه

را مهیا نمایند. رسیدن به یک جایگاه اجتماعی و شغلی 

دانشجویان آن را در ذهن مناسب، هدفی است که بیشتر 

پرورانند. با نگاهی به مسیر طی شده توسط دکتر خود می

توان به این زاغری و گوش سپردن به سخنان ایشان، می

های موفق، مسئله پی برد که تالش و کوشش در انسان

ها با فتح یک قله از موفقیت، عزم ناپذیر است. آن توقف

های بیشتر جمع یتو اراده خود را برای رسیدن به موفق

ریزی، دو ایستند. نظم و برنامهکنند و از تالش نمیمی

ابزار مهم برای پیمودن این راه هستند. در نهایت نیز باید 

گفت آنچه بیشتر از هر چیزی در کشور عزیزمان ایران 

به آن نیاز داریم، ارتباط بین دانشگاه و صنعت و استفاده 

رفت است که به خوبی از دانش روز در جهت توسعه و پیش

توان آن را از اساتیدی همچون دکتر مجتبی زاغری می

 الگو گرفت.

 |با آرزوی ایرانی سربلند|

 سخن پایانی نویسنده
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 مقدمه

 زادی،برون هایآنزیم از استفاده با اخیر، هایسال در

 خوراکی ای موادتغذیه ارزش بهبود برای بسیاری هایتالش

 ریگینتیجه مطالعات از بسیاری اساس بر. است گرفته صورت

 -ذرت  ارزش اقتصادی آن، تبع به و ایتغذیه ارزش که شودمی

 مواد سایر و (SBM: Soybean Meal) کنجاله سویا 

ریق از ط توانداستفاده شده در جیره طیور میدهنده رایج تشکیل

 هایفعالیت سایر و هافیتاز، کربوهیدراز ها از قبیلبرخی آنزیم

 نزیمیآ مکمل با هاجیره تولیدی ارزش آنزیمی بهبود یابد. افزایش

آزادسازی فسفر از طریق هیدرولیز فیتات، ( 9 وسیله به تواندمی

 و سلولی هایدیواره غذیم مواد دار کردنپوشش اثرات حذف( 0

( 9 آمینه، اسیدهای و انرژی دسترسی قابلیت بهبود بنابراین

 ایساکاریدهای غیر نشاستهزایی دیواره سلولی پلیحاللیت

(NSP: Non Starch Polysaccharidesو ) مصرف بهبود 

- پروتئین اتصاالت از خاصی انواع کردن هیدرولیز( 0 انرژی

 مینهآ اسیدهای قابلیت دسترسی بهبود نتیجه در و کربوهیدرات

ساکاریدهای غیر پلی از برخی ایضدتغذیه خواص حذف( 5 و

 طریق هیدرولیز آنزیمی با استفاده از از جیره درای نشاسته

 هایجوجه در روده سالمت و رشد بهبود باعث که بیوتیکپری

  .شودمی جوان

 ارتباط و مختلف هایآنزیم فعالیت در این مطالعه روش

 سال 0 تا 5 های انجام شده طیاز پژوهش ـ سوبستراآنزیم

های های اخیر، پژوهشدر سال. مورد بررسی قرار گرفت گذشته،

 در استفاده از آنزیم و عدم استفاده از آن بسیاری در زمینه

 .انجام شده است کنجاله سویا در طیور - ذرت بر پایه هایجیره

 از منشا باال فیبر حاوی هایجیره آنزیم در از همچنین استفاده

هدف از این مقاله بررسی  .مورد توجه قرار گرفته است کتان دانه

 مصرف و درش عملکرد بر فیتاز روند توسعه آنزیم، کارایی فیتاز، اثر

-ساکاریدهای غیر نشاستهکننده پلیهای تجزیهمغذی، آنزیم مواد

 اثر اسیدهایسویا و  کنجاله -ذرت اختصاصی هایای،  آنزیم

ا هو نتایج استفاده از آن آنزیم تکنولوژی و کتان دانه 9امگا  چرب

 است.

 فسفر فیتاته و کارایی فیتاز

 وانتفایتیک را تا حدودی می اسید با مرتبط منفی اثرات

. مودن زادی برطرفبا منشا برون فیتاز از آنزیم استفاده طریق از

 افزودن آنزیم فیتاز قابلیتداد که با  نشان متعدد مطالعات نتایج

فر و بنابراین دفع فس و یافته افزایش آن از استفاده فسفر و هضم

های زیست محیطی ناشی به محیط زیست و به دنبال آن آلودگی

 ,.Applegate et al., 2003; Penn et alاز آن کاهش یافت )

2004; Angel et al., 2006; Leytem et al., 2008 .) با این

آزاد سازی فسفر از اسید فایتیک توسط فیتاز به مراتب کامل حال 

درصد از فسفر موجود  02 تنها متعدد، مطالعات نیست و براساس

 250/2 مثال، عنوان به)شود های طیور آزاد میدر فیتات جیره

شده است محتوای  پذیرفته کلی طور به(. درصد 01/2 مقابل در

 تواند با افزودنوشتی میهای گهای جوجهفسفر موجود در جیره

چنین یابد؛ هم افزایش فیتاز از آنزیم بیشتر یا مقادیر و درصد 9/2

قابلیت هضم و آزادسازی فسفر نیز افزایش  مشخص شده است که 

 تقیممس طور به آزادسازی فسفر فیتاته رسدمی نظر بهیابد. می

زادی مرتبط نبوده و احتماال  ناشی برون فیتاز استفاده از میزان به

از غیر قابل دسترس بودن فیتات برای هیدرولیز به دلیل تشکیل 

(. Tamim et al.,2004)فیتات باشد  -ترکیبات نامحلول کلسیم

یش دان، پچینه در عمدتاً فیتات است که هیدرولیز این بر اعتقاد

پایین به فعال شدن فیتاز  PH شود کهمعده و سنگدان انجام می

 بنابراین(. Selle and Ravindran, 2007)کند بیشتر کمک می

 روده های ابتداییمواد هضمی درقسمت انتقال زمان و شرایط

 برای .است آنزیم فیتاز بخشی اثر برای مهم عامل یک احتماالً

 روش گرانوله کردن یا پوشش دار کردن اثرات، این با مقابله

 به مطالعه یک این موضوع، برای. است شده هادآنزیمی پیشن

جاری ت محصول گرانوله شده یک از حرارتی پایداری تعیین منظور

. دش انجام نشده محافظت پودر محصول با مقایسه در دسترس در

 هاستفاد مورد مطالعه این در کانادا غرب در واقع تغذیه کارخانه دو

ا محصول باالتر بود امّ دو هر در فیتاز کاهش فعالیت. گرفتند قرار

 یارزیاب در. تا حدودی عملکرد بهتری داشت محصول گرانوله شده

توجه  محصوالت از برخی گرانول دانه اندازه به باید آنزیم فیتاز، اثر

ی های ابتدایاست مانع از هیدرولیز فیتات در بخش ممکن که شود

 .(Slominski et al., 2007)روده شود 

 مغذی مواد و مصرف رشد عملکرد بر فیتاز اثر

های به جیره فیتاز افزودن مطالعات از بسیاری در چه اگر

مغذی  مواد از وریبهره رشد و عملکرد جهت بهبود حاوی فسفر

شده است، با این حال، ثابت شده است که اثر آن در مقایسه انجام 

 اخیر، اثر افزودن آنزیم مطالعات در. کمتر بود کنترل هایبا جیره

 رد آمینواسید و انرژی از بهبود استفاده و رشد عملکرد بر فیتاز

قابلیت هضم لیزین  این، بر عالوه. شد مشاهده های گوشتیجوجه

 و( 0220) همکاران آمزوکا و -رتینزتعیین شده در مطالعات ما

 جیره بین داری رامعنی تفاوت( 0220) همکاران و کاوسیون
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 .آنزیم فیتاز ایجاد نکردند با شده افزوده هایجیره و کنترل

 گذارهای تخمهای مرغجیره در همچنین اثر افزودن آنزیم فیتاز

پژوهشگران دریافتند که افزودن . نیز مورد مطالعه قرار گرفت

ای ههای حاوی فسفر کم در مقایسه با جیرهجیره به فیتاز آنزیم

در . تاس شده تولیدی مشابه به عملکرد حاوی فسفر کافی، منجر

 نپایی جیره حاوی سطوح مرغ در تخم پژوهشی دیگر نیز تولید

 ای )فسفر غیر فیتاته( تفاوتنشاسته ساکاریدهای غیرپلی

(. Hughes et al., 2008)نداشت  داری با جیره کنترلمعنی

 شناخته خوبی به گذارهای تخمهای مرغاحتیاجات فسفر در جیره

های جیره در کلسیم باالی مشخص شده است که میزان و شده

 زآنزیم فیتا اثر بخشی بر تأثیر منفی همواره گذارهای تخممرغ

 حرارت قرار معرض در های آردی کهجیره از استفاده .دارد

نتایج مثبتی بر بهبود عملکرد رشد در طیور  تواندمی اند،نگرفته

 (.Hughes et al., 2008)باشد  داشته

ده های تجزیه کننای و آنزیمساکاریدهای غیرنشاستهپلی

 آن

 ودموج فیبر اصلی اجزای اینشاسته ساکاریدهای غیرپلی

 و سلولزی ساکاریدهایدر جیره خوراکی طیور بوده و شامل پلی

 ذرت، جمله از های غالت،دانه در. است غیرسلولزی

ها انها و بتاگلوکشامل آرابینوزایالن های غیرسلولزیساکاریدپلی

ا، هها، آرابینوگاالکتانهای سویا و کانوال آرابینانو در کنجاله

 ساکاریدهای پکتینیها و پلی، مانانهاها، گاالکتومانانگاالکتان

ها و وجود دارد. عامل ایجاد ویسکوزیته مربوط به بتاگلوکان

 است که با گندم و چاودار جو، های موجود درآرابینوزایالن

 مخلوط شده و مانع از حرکت مغذی مواد و گوارشی هایآنزیم

 یاهیدرولیز شده به موکوس روده انتقال محصوالت مواد هضمی و

در  باعث کاهش است ممکن اثرات این نتیجه، شوند. درمی

 بر عالوه (.Graham and Aman, 1991) طیور شود عملکرد

 همستقیم مربوط ب طور به به ویسکوزیته مربوط مشکالت این،

ا هآرابینوزایالن و هابتاگلوکان آب در نگهداری باالی ظرفیت

استفاده از  ای،تغذیه ضد اثرات چنین با مقابله برای. هستند

 گذشته سال 92 طی زایالناز و گلوکاناز-های تجاری بتاآنزیم

 از فادهاست ویسکوزیته، کاهش بر این با عالوه. است یافته توسعه

 د اثراتتوانمی ایساکارید غیرنشاستهپلی کننده تجزیه هایآنزیم

دهد؛  کاهش را های سلولیدیواره مغذی مواد دار کردنپوشش

 .شودیم انرژی مصرف و نشاسته پروتئین، افزایش باعث بنابراین

ا در کنجاله سویا ی ایساکاریدهای غیرنشاستههمچنین وجود پلی

 ؤثرسلولی م دیواره تخریب ذرت با افزودن آنزیم کربوهیدراز برای

های اثر افزودن آنزیم اخیر، مطالعات متعددی سال چند در است.

 و گوشتی هایجوجه رشد عملکرد را بر و گلوکاناز زایالناز

 کنجاله سویا مورد-تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت هایبوقلمون

 و زنو افزایش در کمی بسیار بررسی قرار دادند. این نتایج بهبود

در  .را نشان داد آنزیم افزودن از ضریب تبدیل خوراک حاصل

ده از مدست آنتایج به تخمگذار نیز نتایج مشابه هایرابطه با مرغ

 داری بر ضریبهای گوشتی بود و یا افزودن آنزیم اثر معنیجوجه

 تبدیل خوراک در مقایسه با جیره کنترل نداشت.

 کنجاله سویا -های اختصاصی ذرتآنزیم

ای متداول در طیور محسوب کنجاله سویا، جیره وذرت 

ق کنجاله سویا از طری -بر پایه ذرت جیره به آنزیم شود. افزودنمی

تواند ای میوری مواد مغذی و حذف اثرات ضد تغذیهافزایش بهره

 از استفاده شد، اشاره  باال در که طور همان. باشد موثر

 آمیالز پروتئاز، حاوی متداول اختصاصیغیر آنزیمی هایفرآورده

ماده مغذی اصلی در خوراک طیور یعنی  دو در تجزیه زایالناز و

ساکاریدهای پلی در تجزیه اجزای و کنجاله سویا-ذرت

ی های اختصاصاستفاده از آنزیم .بودند ناموفق آن ایغیرنشاسته

 بیشتری هایکنجاله سویا به پژوهش-های بر پایه ذرتدر جیره

 مختلفی توجه هایفرضیه بایست بهمی فرآیند ینا در نیاز دارد.

ای محلول در آب ساکاریدهای غیرنشاستهپلی( 9 جمله از شود؛

 ود؛نش ویسکوزیته ذرت یا کنجاله سویا ممکن است باعث ایجاد

 سویا قابلیت هضم باالیی دارد، ولی بهنشاسته ذرت و کنجاله  (0

الیگوساکاریدهای دانه ( 9 شود؛نمی هضم کامل )صد در صد( طور

 به ریمؤثرت طوربه توانندمی و بوده باالیی نسبتاً مقادیر سویا در

ساکاریدهای پلی( 0 استفاده قرار گیرند؛ مورد انرژی منبع عنوان

 ها،مانان سلولز، ها،گلوکان ها،شامل آرابینوزایالن ایغیرنشاسته

انرژی  است به عنوان منابع ممکن پکتین و هاگاالکتومانان

ش و دستگاه گوار روده سالمت بر مثبتی استفاده شوند و تأثیر

 مکنم کنجاله سویا هایگلیکوپروتئین از برخی( 5باشند؛  داشته

-نگیرند. همچنین پلی قرار استفاده مورد خوبی به است

 آنزیم از با استفاده  in vitroای در شرایطساکاریدهای غیرنشاسته

 Meng and)کربوهیدراز باعث آزادسازی مواد مغذی شد 

Slominski, 2005 .)،اثر تعیین جهت پژوهشی در این راستا 

 گوشتی هایجوجه در ایساکاریدهای غیرنشاستهپلی آنزیم بر
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جاله کن-جیره بر پایه ذرت و ذرت جیره نیمه خالص با شده تغذیه

 P) بر پایه ذرت وزن بدن  جیره به آنزیم افزودن. شد انجام سویا

 مقابل، در. ((P <0.05ضریب تبدیل را بهبود بخشید  و (0.054 =

نده های تجزیه کنآنزیم که بهبود وزن بدن و ضریب تبدیل زمانی

 ه سویاکنجال-جیره بر پایه ذرت ای بهساکاریدهای غیرنشاستهپلی

 افزودن که دهدمی نشان این. افزوده شد تا حدودی کاهش یافت

کنجاله سویا  حاوی جیره در موجود مغذی مواد از آنزیم، برخی

 داری مغذی در جیره نیمه خالص به طور معنی مواد با مقایسه در

(P <0.001) پلی کل دستگاه گوارش هضم قابلیت بر-

و انرژی قابل متابولیسم ظاهری اثر  ایساکاریدهای غیرنشاسته

 .  با(P> 0.05) داشتاثر ن نشاسته کل هضم امّا بر قابلیت داشت

ساکاریدهای تجزیه کننده پلی هایآنزیم افزودن حال، این

جیره بر  رد نشاسته بهبود قابلیت هضم ایلئومی ای برغیرنشاسته

-ذرت بر پایه جیره در پروتئین بهبود در قابلیت هضم و ذرت پایه

 مطالعه . این P<0.001) .داشت ) داری معنی اثر کنجاله سویا

آوری کل به روش جمع نشاسته قابلیت هضم که داد نشان

فضوالت در پرندگان تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت باالتر بود. 

این نشان . بود آوری محتویات ایلئومی پایینروش جمع در امّا

امّا در  است، ناقص کوچک روده در نشاسته هضم که دهدمی

 است شود ممکنانجام می میکروبی تخمیر انتهای روده که

آوری محتویات به روش جمع نشاسته گیری قابلیت هضماندازه

 توانیم ایلئومی پاسخ بهتر به افزودن آنزیم داشته باشد. همچنین

 تجــزیه هایآنزیـم با ذرت ایتغـذیه ارزش که گرفت نتیجه

و  یابد بهبود تواندمی ایساکاریدهای غیرنشاستهپلی کننده

 اندتوها میجزیه کننده کربوهیدراتاز چند نوع آنزیم ت استفاده

 هایجوجه رشد عملکرد و مغذی مواد در عملکرد بهبود باعث

 کنجاله سویا شود.-ذرت تغذیه شده با جیره بر پایه گوشتی

 دانه کتان و تکنولوژی آنزیم -1اسیدهای چرب امگا 

 برای گذارهای تخمهای مرغجیره در کتان دانه از استفاده

 در معمول ایشیوه به 9امگا  با شده غنی هایمرغتخم تولید

 چرب اسیدهای دارای دانه کتان است. تبدیل شده طیور صنعت

 اسید جمله از ،(روغن درصد 51-01)باال  9غیر اشباع با امگا 

 نتزس برای سازپیش عنوان به تواندمی که باشدلینولنیک می

اسید  و( C 18: 3n3 ؛EPA) اسید ایکوزاپنتانوئیک

 طریق از  ( C 22: 6n3 20: 5n3 ؛DHA) دوکوزاهگزانوئیک

 ,Scheidelerکبد باشد ) داخل در مسیر دسچوراز کردن زنجیره

ید در اس دوکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک اسید دو هر(. 2003

تواند اثرات وگوشت طیور می مرغصورت قرار گرفتن در تخم

زمانی که از دانه کتان مفیدی برای سالمت انسان داشته باشد. 

کاهش  انرژی، مصرف طیور استفاده شد، کاهش هایدر جیره

 آزمایشگاهی انجام مطالعات .شد مشاهده خوراک بازده و رشد

 یتفعال با های کربوهیدرازهااستفاده از آنزیم که دادند نشان شده

تواند در تجزیه دیواره سلولی می سلولی تخریب دیواره مناسب در

ث واقع شود و باع ای دانه کتان مؤثرریدهای غیرنشاستهساکاپلی

 (.Slominski et al., 2007) شود.آزادسازی بیشتر انرژی می

 در جیره حاوی ای انرژی قابل متابولیسم حقیقیدر مطالعه

-آنزیم تجزیه کننده پلیدانه کتان با و بدون استفاده از 

 بررسی های بالغ را موردای در خروسساکاریدهای غیرنشاسته

انرژی قابل متابولیسم  دادند. نتایج نشان داد که محتوای قرار

آنزیم تجزیه کننده  افزودن با کتان حقیقی در جیره حاوی دانه

ن همچنیــ .افزایـش یافته بود ایساکاریدهای غیرنشاستهپلی

 ای نیزساکاریدهای غیرنشاستهپلی و هضـم چربـیقابلیـت 

 (. Jia et al., 2008افزایش یافته بود )

 گیرینتیجه

ای هتوان نتیجه گرفت که استفاده از آنزیمطورکلی میبه

یتاز و ف ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی کنندهزادی تجـزیهبرون

 تواند در بهبود قابلیتسویا میهای بر پایه ذرت ـ کنجالهدر جیره

هضم نشاسته و سایر مواد مغذی و عملکرد رشد در طیور موثر 

-بخشی آنزیمدر اثر کاهش تواند سببمی باشد. عوامل متعددی

و  ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی کنندهزادی تجـزیههای برون

توان به استفاده از فیتاز شود. از جمله عوامل دخیل در آن می

 دمای مانند فرآوری خوراک هایشیوه آنزیم ناکافی در جیره،

ر شود و تأثیآنزیم می فعالیت کاهش باعث که پلت حد از بیش

 عدم و خصوصیات فسفر جیره و سایر مواد مغذی بر آنزیم

روده اشاره کرد. در  داخل فیتاز در اسید فایتیک به ترسیدس

های حاوی کنجاله سویا استفاده از آنزیمـهای بر پایه ذرت جیره

ترکیبات زایالناز و بتاگلوکاناز یا ترکیب زایالناز، آمیالز و پروتئاز 

تواند در بهبود عملکرد طیور مؤثر باشد. بنابراین برای رسیدن می

ی تجاری طیور، های تغذیهبه شرایط اقتصادی پایدار در برنامه

استفاده از ترکیب مناسب کربوهیدرازها شامل سلوالز، پکتیناز، 

زایالناز، گلوکاناز، ماناناز و گاالکتونازها باید اعمال شوند. استفاده 
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ساکاریدهای ن به علت وجود مقادیر باالی پلیاز دانه کتا

ای غیرقابل هضم در جیره طیور محدود است. با این غیرنشاسته

از طریق استفاده  در دانه کتان ایتغذیهضد با حذف موانع حال، 

 ایارزش تغذیهتوان می، های جیره غذاییترکیب مناسب آنزیماز 

در نتیجه  د ودازایش اف های متداول طیوررا در جیره دانه کتان

  یابد.به طور قابل توجهی بهبود می نیز سودآوری
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 چکیده

ها های فنوتیپی است تا بتوان در مدت زمان کوتاه، دامهای ژنوتیپی به همراه دادهداده هدف از انتخاب ژنومی استفاده همزمان از

ر ها در عصر دیجیتال دهای داده کاوی مرتبط با اَبر دادههای برتر از نظر ژنتیکی را گزارش نمود. توسعه الگوریتمرا ارزیابی نموده و دام

های های یادگیری ماشین و الگوریتمکند. اخیراً روشنژاد دام و طیور ایفا میالحهای اصالحی نقش قابل توجهی در اصبرآورد ارزش

به  های غیرپارامتریک هستند،زیرمجموعۀ آن مانند یادگیری عمیق، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان و بوستینگ که جزء روش

 ها به خصوص برایشین، پتانسیل و کارآیی بسیار باالی آنهای یادگیری مااند. یکی از مزایای روشمباحث انتخاب ژنومی وارد شده

ها و برآورد اثرات غیرافزایشی مانند غالبیت و اپیستازی و همچنین بررسی روابط پیچیده بین های با حجم باال یا به اصالح اَبر دادهداده

ی های آموزشی )در این جا اطالعات ژنوتیپاستفاده از داده هامتغیرها )مانند اثرات متقابل بین نشانگرها( است. ایده اصلی در این الگوریتم

ها های اصالحی ژنومی آنو فنوتیپی حیوانات جمعیت مرجع( است تا الگوریتم براساس اطالعات ژنوتیپی افراد جمعیت کاندید، ارزش

ولی را اند و نتایج قابل قباستفاده قرار گرفتههای ژنومی مورد آمیزی در ارزیابیها به طور موفقیتبینی نماید. برخی از این روشرا پیش

های زیرمجموعۀ اند. در واقع هدف از این مطالعه بیانِ تعریفی از رویکرد یادگیری ماشین و الگوریتمبا حداقل خطای ممکن ارائه داده

یری حتماالً استفاده از رویکرد یادگپذیری پیچیده است. در نتیجه، ابینی معماری ژنتیکی صفات با وراثتها در پیشآن و نیز نقش آن

نژاد های فنوتیپی و ژنومی تأثیر قابل توجهی در آینده اصالحماشین با هدف یافتن کارآمدترین الگوریتم، همزمان با افزایش حجم داده

 ها به دنبال خواهد داشت.دام و طیور، به ویژه پیشرفت ژنتیکی دام

 های غیرپارامتریکژنتیکی، یادگیری عمیق، جنگل تصادفی، ارزش اصالحی، روشیادگیری ماشین، الگوریتم  :کلیدی کلمات

 12-02: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79151.html 
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 مقدمه

های مختلط در اصالح نژاد دام و حل با مطرح نمودن مدل

روابط خویشاوندی با تجزیه چولسکی توسط هندرسون، انقالبی 

عظیم در اصالح نژاد دام و طیور ایجاد شد. به تدریج علم 

نژاد در سه عرصۀ شاخص انتخاب، برآورد اجزاء واریانس و اصالح

رش یافت. در بینی ارزش اصالحی حیوانات گستهای پیشروش

 :REML)نمایی نهایت به معرفی روش حداکثر درست

Restricted Maximum Likelihood)  و بهترین پیش بینی نااریب

منتهی  (BLUP: Best Linear Unbiased Prediction)خطی 

گردید که این دو ابزار هم اکنون نیز در عرصه اصالح نژاد دام 

 (.Hofer, 1998باشند )ای میدارای جایگاه ویژه

شده در انتخاب ژنومی بحث برآورد اثر یکی از مسائل مطرح

های مختلفی ای که بر این اساس روشنشانگرها است، به گونه

 هایاند. مشابه با روشبرای برآورد اثر نشانگرها توسعه یافته

مبتنی بر اطالعات فنوتیپی مانند مدل پدری، مدل حیوانی تک 

بینی فی که صحت پیشصفته و چند صفته و مدل رگرسیون تصاد

بینی باشد، صحت پیشها متفاوت میارزش اصالحی در آن

بینی ارزش ها و پیشSNPهای ابداع شده برای برآورد اثر روش

 GEBV: Genome Estimated Breeding)اصالحی ژنومی 

Value)  نیز یکسان نبوده و این مسئله به چالش اصلی پیش روی

 Nejati-Javaremi etته است )مطالعات انتخاب ژنومی مبدل گش

al., 1997 .) 

های مورد استفاده جهت تا همین اواخر نیز بیشتر روش

ها SNPها اثر های خطی بودند که در آنبرآورد اثر نشانگرها، مدل

ها به SNPاز طریق رگرسیون فنوتیپ یا ارزش اصالحی روی 

ز های بیزی اهای حداقل مربعات و انواع روشآمد. روشدست می

های باشند. بنابراین پیشرفت فناوریها میجمله این روش

، به ویژه در عصر جدید موجب ظهور حجم DNAیابی توالی

 Ghafouri etهای ژنتیک مولکولی شده است )عظیمی از داده

al., 2020.) 

به  (Machine Learning)های یادگیری ماشین اخیراً روش

ه ها گستراند. استفاده از این روشمباحث انتخاب ژنومی وارد شده

شناسی تا پزشکی و جرم شناسی را در وسیعی از علوم، از زمین

ه ها بها در تمامی این عرصهای که این روشگیرد؛ به گونهبر می

 ها دراند. این روشآمیزی مورد استفاده قرار گرفتهطور موفقیت

رایج در ارزیابی ژنومی متفاوت هستند و ایده های کل با روش

های ها آموزش یک الگوریتم با استفاده از دادهاصلی در آن

آموزشی )در این جا اطالعات ژنوتیپی و فنوتیپی حیوانات 

جمعیت مرجع( است تا الگوریتم یاد بگیرد که براساس اطالعات 

ا ها رنهای اصالحی ژنومی آژنوتیپی افراد جمعیت کاندید، ارزش

ر آمیزی دها به طور موفقیتبینی نماید. برخی از این روشپیش

 اند و نتایج تحقیقاتهای ژنومی مورد استفاده قرار گرفتهارزیابی

ها قابل مقایسه انجام شده مؤید این مطلب است که عملکرد آن

 RR-BLUPیا  GBLUPبا روش های رایج ارزیابی ژنومی مانند 

 (.Pérez-Enciso and Zingaretti, 2019است )

ها در ها توانایی آنهای کلیدی این روشیکی از مزیت 

باشد. در آیندۀ نزدیک و های با ابعاد باال میتجزیه و تحلیل داده

 اطالعات یا و گستردهبا در دسترس بودن اطالعات ژنوتیپی 

 هایقابلیت که )جایی باال بسیار حجم با ژنومی یابیتوالی

ها به روششد(، این  خواهد کشیده چالش به رایج هایروش

هایی بر خواهند آمد. خوبی از عهده تجزیه و تحلیل چنین داده

در ضمن استخراج روابط پیچیده بین متغیرها مانند اثرات متقابل 

ها است های مطلوب این روشمزیتبین نشانگرها نیز از دیگر 

(González-Recio et al., 2013کاربرد این روش .) ها در

های اصالحی ژنومی به چند سال اخیر محدود بینی ارزشپیش

ها، های مطلوب و بهینه این روششود، امّا به دلیل ویژگیمی

 استفاده از آن روز به روز در حال گسترش است.

ای اصالحی به دو دستۀ پارامتریک ههای برآورد ارزشروش

های پارامتریک شامل شوند. روشبندی میو غیرپارامتریک دسته

BLUP ،GBLUPهای بیزین ، روش(Bayesian methods)  ... و

های عصبی های غیرپارامتریک نیز شامل شبکهاست و روش

(Neural Networks) هوش مصنوعی ،(Artificial intelligence) ،

 هستند. توسعه (Machine Learning)یادگیری ماشین 

 هایارزش برآورد در هاداده اَبر با مرتبط کاوی داده هایالگوریتم

 از ایمجموعه. خواهند داشت توجهی قابل نقش اصالحی

 یادگیری مصنوعی و هوش ماشین، یادگیری همچون هاتکنولوژی

 با یسهمقا در را مناسبی هایفرصت جدید عصر در عمیق

 یدهپیچ معماری با اقتصادی صفات بررسی برای سنتی هایروش

در این مطالعه به بیانِ  .(Ghafouri et al., 2020اند )ساخته فراهم

 های زیرمجموعه آنتعریفی از رویکرد یادگیری ماشین، الگوریتم

های اصالحی به ویژه برآورد ها در برآورد ارزشو نیز نقش آن

و  نژاد داماثرات غیرافزایشی مثل غالبیت و اپیستازی در اصالح

  طیور پراخته خواهد شد.
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 ... و ماشین یادگیری رویکرد کاربرد؛ غفوری و همکاران       

 

 9311 پاییز، (پیاپی هفده شماره) دو شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 (Machine Learning)یادگیری ماشین 

ای از هوش مصنوعی است مقوله یادگیری ماشین، شاخه

ر هایی است که قادها یا الگوریتمکه هدف آن دستیابی به ماشین

باشند. بنابر تعریف، به استخراج دانش )یادگیری( از محیط می

ای توان برنامهیادگیری ماشین عبارت است از این که چگونه می

و عملکرد خود را در هر نوشت که از طریق تجربه، آموزش ببیند 

 مرحله تصحیح و بهتر نماید. 

ماشین زمانی که بتواند تغییراتی در ساختار، برنامه و یا 

ا رود تگیرد؛ بنابراین انتظار میاطالعات خود ایجاد کند، یاد می

(. Nilsson, 1998تغییراتی مثبت در عملکرد آینده آن ایجاد شود )

 Tدر مورد کار  Eشود یک برنامه کامپیوتری از تجربه گفته می

گیری یادگیری انجام داده است، اگر عملکرد آن در صورت اندازه

تواند بازی بهبود پیدا کند. یک مثال در این باره می Pبا معیار 

هایی که و درصد بازی (T)شطرنج باشد که در آن انجام بازی کار 

 (P)گیری یادگیری کند، معیار اندازهمی ماشین بر حریف غلبه

 خواهد بود. 

ها بحث یادگیری ماشین در مباحث مختلفی که در آن

ز هایی اها را به دستهگیرد که ورودیبندی )ماشین یاد میطبقه

کند بندی )ماشین کشف میشده نسبت دهد(، خوشهپیش تعیین

( و گیرندها با هم در یک دسته جای میکه کدام ورودی

کند( بینی میبینی )ماشین مقدار عددی یک ورودی را پیشپیش

ها وجود داشته باشد، کاربرد دارد. بنابراین، دامنه کاربرد این روش

فته گر های مختلف علوم از هواشناسیبسیار وسیع بوده و در حوزه

شناسی و ... کاربرد دارند شناسی، مطالعات زمینتا پزشکی، جرم

(Bishop, 2006 بر این اساس تاکنون رویکرد یادگیری ماشین .)

 ها، تشخیصآمیزی در مواردی مانند کنترل رباتبه طور موفقیت

های کامپیوتری و چهره، شناسایی گفتار، شناسایی متن، بازی

 بیوانفورماتیک به کار گرفته شده است.

های یادگیری ماشین با توجه به غیرپارامتریک بودن روش

 هایاند، اساساً با روشها بنا شدههایی که بر مبنای آنو تئوری

ر ها قادمبتنی بر معادالت خطی کامالً متفاوت هستند. این روش

ها مانند اثرات اپیستاتیک و هستند ارتباطات مختلف بین ژن

فنوتیپ را به نحو مؤثرتری کنکاش  رابطه پیچیده از ژنوتیپ تا

 (.Heslot et al., 2012) نمایند

 Deep)های یادگیری ماشین مانند یادگیری عمیق روش

Learning) (Bellot et al., 2018 ،)Random Forest (Breiman, 

2001،)Support Vector Machine  (Boser et al., 1992)  و

Boosting (Freund and Schapire, 1997 )سازی جهت مدل

های ژنی، واریانس ژنتیکی و عوامل محیطی، مطالعه شبکه

 GWAS: Genome Wideمطالعات پویش کل ژنوم )

Association Study مطالعه اثرات اپیستاتیک و ارزیابی ژنومی ،)

ها در مباحث اصالح اند؛ امّا استفاده از آنمورد استفاده قرار گرفته

های (. روش9شود )جدول حدود میهای اَخیر منژاد دام به سال

یادگیری ماشین شامل موارد به خصوصی است که در ادامه مورد 

 گیرند. بحث قرار می

 هاهای آنهای زیرمجموعۀ یادگیری ماشین و بیان تعدادی از ویژگیمعرفی الگوریتم -9جدول 

 های مهمویژگی های زیرمجموعهالگوریتم 

 (Deep Learning) عمیق یادگیری 9

 افزایش گسترده قدرت محاسبات

 ها(های بزرگ )َابردادهدسترسی به داده

 ها و فیلترهای مختلفاستفاده از الیه

 پتانسیل باالی برآورد اثرات غیرافزایشی )مانند غالبیت و اپیستازی(

 (Random Forest) تصادفی جنگل 2

 های مختلف علوماستفاده در عرصه

 هانیاز به فرضیات کمتر دربارۀ توزیع داده

 بینی از طریق استراتژی بگینگکاهش خطای پیش

 (Support Vector Machine) پشتیبان بردار ماشین 3

 های ژنومیبینیصحت باالی پیش

 عدم نیاز به نحوۀ توارث جمعیت

 توانایی باال در بکارگیری اثرات غیرافزایشی

 (Boosting) بوستینگ 4

 ایتوانایی باال در آنالیز ژنومی صفات آستانه

 های ژنومی با حجم باالتوانایی باال در آنالیز داده

 سازیقدرت باال در مدل

 بینی ژنومیبهبود و افزایش صحت پیش
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  (Deep Learning)یادگیری عمیق 

های پیشرفته یادگیری ماشین مانند برخی از الگوریتم

ممکن است در  (Deep Learning)های یادگیری عمیق الگوریتم

اشند. ای داشته بهای ژنومی کارآیی گستردهبینیها و پیشارزیابی

های یادگیری ای از روش، زیرمجموعه(DL)یادگیری عمیق 

ماشین است که از ساختار و عملکرد مغز برای طراحی آن الهام 

های عصبی با تعداد ای از شبکهگرفته شده است و اساساً مجموعه

 ,.Abdollahi-Arpanahi et alباشد )الیه میزیادی از گره و 

2020.)  

ها تا حد زیادی با افزایش گسترده قدرت این الگوریتم

های بزرگ همراه هستند. محاسبات و دسترسی به داده

 :MLP)های یادگیری عمیق مانند پرسپترون چند الیه الگوریتم

Multilayer Perceptron) ( و شبکه عصبی همگشتیCNN: 

Convolutional Neural Network ممکن است که بتوانند از )

های ناشناخته عدم تعادل لینکاژی استفاده کنند. الگوریتم

MLPهای مختلفیای هستند که از الیههای عصبی سادهها شبکه 

لی، باشند. در حالت کتشکیل شده است و فاقد هر نوع فیلتری می

، (Input layer)ودی توان به سه الیۀ ورهای مربوطه را میالیه

 (Output layer)و خروجی  (Hidden layers)میانی یا پنهانی 

بندی کرد. هر مجموعۀ اطالعاتی به عنوان مجموعه آموزشی دسته

یابی برای به حداقل شود، پس از وزنداده می MLP)ورودی( به 

های اصالحی و یا ها، ارزشرساندن میزان خطا، در نهایت فنوتیپ

ین مقادیر واقعی و برآورد شده به عنوان خروجی همبستگی ب

ها قدرت CNNها نسبت به MLP(. 9گردد )شکل برآورد می

ها از ها چون عالوه بر الیهCNNتری دارند؛ امّا برآورد پایین

فیلترهای مخصوص متناسب با مطالعه مورد نظر استفاده 

کنند، پتانسیل و کارآیی بسیار باالیی به خصوص برای می

های با حجم باال و برآورد اثرات غیرافزایشی مانند غالبیت و داده

 (. Abdollahi-Arpanahi et al., 2020اپیستازی دارند )

 
؛ برگرفته شده از: Abdollahi-Arpanahi et al., 2020) (MLP)شبکه عصبی پرسپترون چند الیه  -9شکل 

http://www.texample.net/tikz/examples/neural-network/) 

MLPای هستند که امروزه های عصبی تقریباً سادهها شبکه

ین گیرند. در ابه دلیل سادگی کار بیشتر مورد استفاده قرار می

 0-9-2ها که به صورت سیستم کدینگ SNPشبکه کدهای 

شوند و از یکسری هستند به عنوان ورودی به شبکه معرفی می

شوند. الیه پنهان که با چینش مشخص است، عبور داده می

(، در Hidden layersها )قبل و بعد از همزمان با عبور از این الیه

 شوند. در این مرحله توابعیاند ضرب میضرایبی که تعریف شده

ا شوند که اعداد بین صفر و یک رمانند توابع سیگمایی تعریف می

دهند. آن چه که به عنوان خروجی خواهید داشت، به یک ارتقا می

 ها است. در این شبکهSNPارزش اصالحی حیوان که اثر مجموع 

ها بیشتر باشد، قدرت شبکه مصنوعی بالطبع هر چه تعداد الیه

یزان قدرت به اندازۀ شبکه عصبی بیشتر خواهد بود، امّا این م

CNN ( نخواهد بودAbdollahi-Arpanahi et al., 2020 .) 

، بیشتر برای برآورد ارزش اصالحی CNNهای عصبی شبکه

ای دارند، مورد پذیری و معماری پیچیدههایی که وراثتصفت

گیرند. در این نوع از شبکه ابتدا اطالعات ژنوتیپی استفاده قرار می

(SNP Genotype) شود. سپس به عنوان ورودی به شبکه داده می
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 9311 ، پاییز(پیاپی هفده شماره) دو شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 باحثاین اطالعات از یکسری فیلترهای بخصوص )بر مبنای م

پیچیده ریاضی مانند تبدیل فوریه( که با ترتیب خاصی متناسب 

شوند. در نهایت اند، عبور داده میبا هدف مورد نظر چینش شده

 MLPهای مختلف مانند شبکه اطالعات خروجی از فیلترها به الیه

شوند؛ همزمان نیز در ضرایب مشخصی ضرب انتقال داده می

ای که مقدار خطای موجود حلهشوند. این شبکه عصبی تا مرمی

بخصوص )خروجی مورد نظر و خروجی پیشبینی شده( به حداقل 

(. فیلترها هر کدام کارآیی 0مقدار ممکن کاهش پیدا کند )شکل 

خاص خود را دارند، به عنوان مثال با توجه به توابعی که برای 

را حذف  (SNPs)ها تعریف شده است، ممکن است اعدادی آن

کنند. بنابراین با عبور اطالعات اولیه حجم اطالعات کاهش 

که نقش مهمی در  (SNPs)ای که تنها اطالعاتی یابد؛ به گونهمی

میزان اطالعات آموزشی مانند. صفت مورد نظر دارند باقی می

برای شبکه عصبی عمیق باید به طور قابل توجهی باال باشد، زیرا 

این نوع از الگوریتم ها خاصیت بسیار باالیی برای حفظ و نه 

 (.  Abdollahi-Arpanahi et al., 2020یادگیری اطالعات دارند )

 
 (Abdollahi-Arpanahi et al., 2020) (CNN)شبکه عصبی همگشتی  -2شکل 

 (Random Forestجنگل تصادفی )

های یادگیری ماشین است که جنگل تصادفی یکی از روش

آمیز مورد استفاده قرار های مختلف علوم به طور موفقیتدر عرصه

ن آید، در ایطور که از اسم این الگوریتم بر میگرفته است. همان

گیرند؛ روش مجموعه یا جنگلی از درختان مورد استفاده قرار می

ها تشکیل شده ها و برگ، گرهای که هر درخت از ریشهبه گونه

 است. 

 گیریجنگل تصادفی یک روش غیرپارامتریک باز نمونه

های بیزی نیازمند فرضیات کمتری درباره است که برخالف روش

(. این الگوریتم Goldstein et al., 2010ها است )توزیع داده

کند و از طریق های بوت استرپ ایجاد میدرختانِ زیادی در نمونه

ه کند. بهای نهایی را محاسبه میبینیمیانگین هر درخت، پیش

طور کلی جنگل تصادفی از طریق استراتژی بگینگ، خطای 

بینی را کاهش و با استفاده از انتخاب ویژگی گزینش متغیر پیش

 ,Breimanکند )تصادفی جهت ایجاد هر درخت را ایجاد می

باال مانند اطالعات (. برای اطالعات با حجم و ابعاد بسیار 2001

یک مدل ساده  (GWAS)حاصل از مطالعات پویش ژنومی 

های موجود در اطالعات را پوشش دهد. یک تواند پیچیدگینمی

استراتژی برای برطرف نمودن این نقص، استفاده از جنگل یا 

ها است که به روش جنگل تصادفی مشهور تجمعی از درخت

گل تصادفی، تعداد است. پارامترهای کلیدی برای مدل جن

 (.Breiman, 2001باشند )گو میدرختان و تعداد متغیرهای پیش

سه پارامتر مهمی که در جنگل تصادفی در مورد 

یا  SNP)تعداد  mtryبندی بایستی تنظیم شوند شامل کالسه

گیری تصادفی(، های نمونه برداری شده در هر بار نمونهکوواریت

ntree  تعداد درختانی است که بایستی )تعداد بوت استرپ و یا

برای تقسیم شدن  SNPرشد کنند و معیاری برای انتخاب بهترین 

دهی است که )تعداد گره یا وزن Nodeهر گره است( و 

باشد( است دهندۀ تعداد مشاهدات در هر خوشه درخت مینشان

(Naderi, 2018.)  

به طور کلی جنگل تصادفی، تجمعی از درختان است که 

نمونه از اطالعات ورودی که شامل  nهر کدام با استفاده از 

اطالعات ژنوتیپی و فنوتیپی افراد جمعیت مرجع است، ایجاد 

گیرد و بر شود. مدل در جمعیت مرجع، تحت آموزش قرار میمی

تأیید یا کاندید )حیوانات کاندیدای انتخاب( اعمال  جمعیت

02 



 

 

      Ghafouri et al.; Application of machine learning approach … 

 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 2 (Serial Number 17), Autumn 2020 

شود و نمونه، وارد هر گره از هر درخت می nشود. هر یک از می

بندی حیوانات ( برای تقسیمSNPاز این نمونه )اطالعات یک 

ای که حیوانات براساس اطالعات شود؛ به گونهاستفاده می

شوند. این بندی میانتخاب شده دسته SNPژنوتیپی خود برای 

ها و یا شود تا در نهایت به برگهای متوالی انجام میکار در گره

ها حداکثر یکنواختی رسد که در آنهای پایانی میهمان گره

وجود خواهد داشت )حیوانات دارای اطالعات فنوتیپی با 

های مختلف در یک گره پایانی SNPهای مشابه برای ژنوتیپ

(. در جمعیت Ghafouri-Kesbi et al., 2016یابند( )مع میتج

 بینی جنگل تصادفی برای یک ورودی جدیدتأیید یا کاندیدا، پیش

( yiاما فاقد اطالعات فنوتیپی  xi)حیوان دارای اطالعات ژنوتیپی 

 گیرد.( می9با توجه به رابطه )

𝑓�̅�𝑓
𝐵 (𝑥) −

1

𝐵
∑ 𝑇 (𝑥,ᴪ

𝑏
)𝐵

𝑏=1                        (                9رابطه ) 

دهد. اُمین درخت در جنگل را نشان میbᴪ ،b( 9در رابطه )

پارامترهای بسیار مهم در روش جنگل تصادفی، تعداد متغیر 

انتخاب شده در هر گره درخت، تعداد درخت و حداقل اندازه یا 

باشند که ها میهای پایانی یا برگحداقل تعداد مشاهدات در گره

ها تعیین شود. در م آنالیزها باید مقادیر مناسب آنقبل از انجا

های پیوسته مقدار پیشنهاد شده برای تعداد متغیر ارتباط با داده

 SNPتعداد  pاست )  p/3انتخاب شده در هر گره درخت برابر

 است(.

گیری با جایگزینی اطالعات، برخی اطالعات در هر بار نمونه

(SNP) شوند و برای برخی دیگر شاید چند گیری نمیهرگز نمونه

های گیری صورت گیرد. به عبارت دیگر برخی دادهبار نمونه

نمونه خارج از "ها در اصطالح ورودی برای تعدادی از درخت

ها خواهند بود؛ یعنی در ایجاد برخی درخت (Out of Bag) "کیسه

د یک اعتبارسنج ها عملکرمشارکت نخواهند داشت. این داده

داخلی برای هر درخت را خواهند داشت که این اعتبارسنجی از 

های شود. اگر دادهطریق برآورد خطای خارج از کیسه انجام می

بینی شوند، برای این خارج از کیسه از طریق درختان پیش

ها خطا وجود خواهد داشت و میانگین این خطاها بینیپیش

دهندۀ میزان شوند که نشانه مینامید "خطای خارج از کیسه"

های انتخاب نشده بر میزان خطای نتیجۀ نهایی جنگل تأثیر نمونه

  تصادفی است.

 (Support Vector Machine (SVM))ماشین بردار پشتیبان 

ماشین بردار "توان های یادگیری ماشین میاز جمله روش

نومی ژ بینیرا نام برد که عالوه بر صحت باال در پیش "پشتیبان

(Ghafouri-Kesbi et al., 2017در تشخیص ژن ،)- ژن، پروتئین- 

های مرتبط با بیماری، محیط، ژن -پروتئین، اثر متقابل ژن

های سازی جهت ارتباط میان ترکیب نشانگرها، انتخاب ژنمدل

در ارتباط با صفت هدف و شناسایی فاکتورهای تنظیمی در توالی 

 (.Yang et al., 2010دارند )ای آمینواسیدها نقش برجسته

های یادگیری ماشین در تحقیقات در مورد استفاده از روش

ها در ارزیابی ژنومی صفاتِ گسسته، نشان از برتری این روش

 ,González-Recio and Forniهای بیز داشت )مقایسه با روش

(. همچنین مطالعات بر روی صفات پیوسته از قدرت باالی 2011

ری های یادگیارزیابی ژنومی ماشین بردار پشتیبان و دیگر روش

ه از بینی نااریب خطی با استفادماشین در مقایسه با بهترین پیش

( و Ogutu et al., 2011) (Ridge Regression)رگرسیون ریج 

 ,.Ghafouri-Kesbi et alخطی ژنومی )بهترین پیش بینی نااریب 

اند. با این حال تفاوت عمدۀ روش ماشین ( را گزارش داده2017

های مرسوم از جمله بهترین بردار پشتیبان در مقایسه با روش

 The Bayesian)بینی نااریب خطی ژنومی و بیز السو پیش

Lasso)ه، به عدم نیاز به نحوۀ توارث جمعیت، توانایی باال در ب 

کارگیری اثرات غیرافزایشی، فرضیات در نظر گرفته شده برای 

های سازی پارامترها و تنظیم و بهینهمدل ژنتیکی پشت صحنه آن

باشد بینی ژنومی میها جهت دستیابی به حداکثر صحت پیشآن

(Ghafouri-Kesbi et al., 2017.) 

در واقع روش ماشین بردار یک الگوریتم ماشینی است که 

بندی عوامل و تشخیص و طریق اطالعات آموزشی به دستهاز 

(. Boser et al., 1992پردازد )ها میتمایز الگوهای پیچیده در داده

ان ژن های بیبندی پروفایلاین الگوریتم یک روش رایج در کالسه

ها و مسائل رگرسیون غیرخطی و دو کالسه حاصل از ریزآرایه

 کاربرد فراوانی دارد. 

 (Boosting)بوستینگ 

گیری، از نوع غیرپارامتریک و بوستینگ یک روش باز نمونه

های یادگیری ماشین جهت به عنوان یکی از قدرتمندترین روش

 Freundبندی توسعه داده شد )طبقههای بهبود عملکرد روش

and Schapire, 1997 بعدها از آن برای آنالیز ژنومی صفات .)

( به دلیل توانایی González-Recio and Forni, 2011ای )آستانه

های ژنومی، توانایی در تشخیص باالی آن در آنالیز حجم زیاد داده

زی و سامحیط، قدرت باالی مدل -ژن، ژن -اثرات متقابل ژن

رتبط های مارتباط بین ترکیبات مختلف نشانگرها، تشخیص ژن
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با بیماری، مشکالت مربوط به نداشتن نمونه کافی و بهبود صحت 

  (.Yang et al., 2010پیش بینی ژنومی استفاده شد )

-شامل یاد هتوابع پایه مورد استفاد Boosting در الگوریتم

در این  .باشنددرخت رگرسیونی می ندهای ضعیف مانهگیرند

-یاد)ضعیف  یهشود تعدادی یادگیر پاالگوریتم سعی می

 ،که مکمل همدیگر هستند (های بهتر از حالت تصادفیهگیرند

ی، های قبلهگیرنداز یاد هتولید شود و از طریق آموزش با استفاد

 در این الگوریتم توابع .تری ایجاد شودهای جدید قویهگیرندیاد

پایه مانند درختان رگرسیونی به صورت سریالی هر یک روی 

بندی دستهعدم در نتیجه  ؛شونددرخت قبلی اضافه می هماندباقی

در درخت قبلی باعث کاهش مقدار خطا در درخت بعدی  هاشتبا

این الگوریتم تا زمانی (. Ghafouri-Kesbi et al., 2017) شودمی

مقدار ممکن ت به حداقل یابد که خطای آخرین درخادامه می

 است. (0رابطه )به صورت  Boosting مدل کلی الگوریتم .برسد

𝑓(𝑥) = ∑ 𝛽𝑚𝑏(𝑥; 𝛾𝑚)
𝑚
𝑚=1                    (             0رابطه ) 

سازی شامل تعداد پارامترهای بهینه ،Boosting در روش

و پارامتر (Complexity tree)  عمق درخت، (ntree)درخت 

 .باشندمی(Rate learning)  یادگیری خنرانقباضی یا 

 های ژنومیهای یادگیری ماشین در ارزیابیکاربرد روش

Long ( یک روش دو مرحله0222و همکاران ) ای مبتنی

های مؤثر بر SNPبندی را برای انتخاب بر فیلترکردن و کالسه

های گوشتی یک الین تجاری توسعه دادند. ایده میر جوجهومرگ

( اخذ شد، این 0222و همکاران ) Hohو روش کار که از مقاله 

ها به طور فقط برخی از آن SNPبود که از مجموع چند هزار 

دهند و حضور سایر دار فنوتیپ را تحت تأثیر قرار میمعنی

SNPبات شدن محاسکم، فقط منجر به پیچیده اثر یا با اثرهای بی

های دروغین مثبت و بروز برخی مشکالت دیگر مانند پاسخ

(False Positive.خواهند شد ) 

( اطالعات ژنوتیپی 0222و همکاران ) Longبر این اساس  

2209 SNP  خروس به همراه اطالعات مرتبط با  099مربوط به

های مؤثر SNPنمودن میر فرزندان را برای مشخص ومیزان مرگ

ها فیلتر شده و SNPها آنالیز کردند. ابتدا ومیر جوجهبر نرخ مرگ

ر بندی شدند. دبراساس میزان تأثیر بر واریانس بین نرها رتبه

بندی تحت مرحلۀ بعد با استفاده از یک روش هوشمند کالسه

های فیلترشده SNPهایی از ، زیر مجموعهNaïve-Bayesعنوان 

بندی شدند( و در نهایت با مقایسه ردیدند )کالسهاستخراج گ

انتخاب شد که با هم حدود  SNP 92  های مختلف،زیرمجموعه

ها را توجیه درصد از واریانس مشاهده شده بین خانواده 99

  (. Long et al., 2007کردند )می

ای ارتباطات و ساختار ژنتیکی هشت نژاد از مطالعه در

 92های جمهوری چک را با استفاده از اطالعات ژنوتیپی اسب

نشانگر میکروساتالیت مورد استفاده در آزمون انساب، جهت 

بندی شامل دو روش مبتنی های مختلف کالسهمقایسه الگوریتم

-Bayesو  Naïve-Bayesبندی احتمالی )های کالسهبر الگوریتم

Netگیری (، دو روش مبتنی بر درخت تصمیم(JRip , J4s)  و دو

آنالیز شد و در نهایت گزارش  Instance-Base (JRip , J48)روش

درصد در  72گردید که دو روش بیزی با صحت تقریباً برابر 

تر بودند ها موفقها در نژاد مربوطه آنبندی کردن اسبکالسه

(Burocziova and Riha, 2009 .) 

Naderi سازی شدهشبیه مطالعه یک( 0290) همکاران و 

 برای (GBLUP) ژنومی BLUP و RF عملکرد بررسی جهت

 بر تنیمب باینری بیماری صفات از استفاده با ژنومی بینیپیش

 بینیپیش دقت هاآن. دادند انجام گاو کالیبراسیون هایگروه

 نشانگر، تراکم ،QTL تعداد پذیری،وراثت تغییر طریق از ژنومی

 اربیم گاوهای شیوع و تعین ژنوتایپ شده جمعیت از LD ساختار

 هایتخمین همچنین هاآن. کردند آموزش را مقایسه جمعیت در

RF مهمترین هایمکان و اثرات مورد در را SNPبا ها QTL واقعی 

 گرفتند که نتیجه (. درنهایتNaderi et al., 2016) کردند بررسی

 است بیشتر GBLUP روش از استفاده هنگام در بینیپیش دقت

 دقت کاهش با هاQTL تعداد و پذیریوراثت میزان کاهش و

 RF روش برای که جایی در سناریوها تمام برای بینیپیش

از  بهتر شرایطی در تنها ،RF روشِ. بود همراه است، تربرجسته

 پذیری،وراثت باالترین که شودمی انجام GBLUP روش

 آنالیزها برای QTL تعداد بیشترین و متراکم هایچیپاسنیپ

 موفقیت با تواندمی RF روش این، بر عالوه. شود استفاده

SNPیک مجاورت در را مهم های QTL کاندیدا ژن یک یا 

  (.Naderi et al., 2016کند ) شناسایی

Li همکاران و (a0297 (رویکرد یادگیری ماشین سه از 

RF)،GBM ، (XgBoost، 97270 نشانگر SNP هایفنوتیپ و 

 جمعیت مرجع عنوان به گاو 9212) گاو برهمن 0219 بدن وزن

 زیر شناسایی برای( جمعیت کاندیدا عنوان به گاو 110 و

 روابط به مربوط هایماتریس ساخت جهت هاSNP هایمجموعه

 (GEBV)ژنومی  اصالحی ارزش برای برآورد (GRMs)ژنومی 
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 بهترین GBM میان سه روش ذکر شده، روش از استفاده کردند.

 و RF های دیگر از نظر عملکرد مربوط بهرتبه و داشت را عملکرد

XgBoost  بود(Li et al., 2018a) .مطالعۀ همچنین در Li و 

 برای ابزاری عنوان به جنگل تصادفی روش (، ازb0297) همکاران

 کل ژنومی بینیپیش جهت SNP هایمجموعه زیر شناسایی

. شد استفاده گوشتی گاوهای در ساالنه وزن ژنتیکی هایارزش

 ناشناخته غیرافزایشی عوامل تأثیر بررسی هامطالعه آن از هدف

 هایارزش از PAC در( هاSNP اپیستازی اثرات مثال عنوان به)

 Li etبود ) یادگیری ماشین هایروش از استفاده با کل ژنتیکی

al., 2018b). 

 از مختصری ( شرح0291و همکاران ) Nayeriدر مطالعۀ 

 های مختلفرشته در یادگیری ماشین هایروش از استفاده نحوه

 حوزۀ شش در را مطالعه خود هاآن شده است. ارائه دامپروری

 باروری، پرورش، بهداشت، علوم دامی یعنی با کاربردی مرتبط

 ه،خالص طور کردند. به بندینژاد گروهاصالح و تغذیه میر، و مرگ

 هایاستراتژی از صنعت دامپروری در انتقال رویکرد این مطالعه

 GWAS و MAS ای،تک مرحله GBLUPمانند  سنتی بینیپیش

                          یادگیری ماشین ترپیشرفته رویکردهای تا گرفته

 ANN (Artificial Neural Network) ،DL (Deep مانند

Learning)، BN (Bayesian Network) دهد. می نشان را

 یادگیری ماشین هایروش اتخاذاشاره شده است که  همچنین

 رتصو در و مربوطه معیارهای اتخاذ با باید دامپروری تحقیقات در

هبود ب را نتایج کیفیت که جدید ارزشیابی معیارهای معرفی لزوم

 (.Nayeri et al., 2019باشد ) همراه بخشند،می

 عوامل مؤثر بر صحت ارزش اصالحی ژنومی

های آماری و نوع صفت مورد مطالعه، عالوه بر تأثیر مدل

های اصالحی ژنومی و توانند صحت ارزشعوامل مختلفی می

های ژنومی را تحت تأثیر قرار دهند. این عوامل شامل ارزیابی

(، توزیع اثرات González-Recio and Forni, 2011) QTLتعداد 

QTL (Ghafouri-Kesbi et al., 2017مقدار ،)  عدم تعادل

 ,.Badke et al(، تراکم نشانگرها )Yin et al., 2014پیوستگی )

های فنوتیپی در جمعیت مرجع پذیری، تعداد داده(، وراثت2014

(Meuwissen et al., 2001 بین )( و فاصله زمانی )تعداد نسل

 ,.Gorgani Firozjah et alجمعیت مرجع و جمعیت تأیید )

 هایبه این که در انتخاب ژنومی، ارزشباشند. با توجه ( می2014

اصالحی حیوانات جمعیت کاندیدا )دارای ژنوتیپ( از طریق 

برآورد میزان اثر هر کدام از نشانگرها بر صفت در جمعیت مرجع 

ای شود، برای صفات آستانه)دارای ژنوتیپ و فنوتیپ( برآورد می

سبت نالذکر، نسبت فنوتیپی جمعیت مرجع )عالوه بر عوامل فوق

های شیوع بیماری( یکی از عوامل تأثیرگذار در برآورد ارزش

(. Pimentel et al., 2013اصالحی حیوانات جمعیت کاندیدا است )

تحقیقات در این زمینه نشان داد که نسبت شیوع بیماری در 

جمعیت مرجع از عوامل تأثیرگذار بر صحت و قابلیت اطمینان 

(. همچنین در تحقیقات Naderi et al., 2016باشد )ژنومی می

دیگر افزایش نسبت رکوردهای فنوتیپی حیوانات ماده نسبت به 

نرها در جمعیت مرجع از عوامل مؤثر بر صحت ژنومی عنوان شده 

 (. Buch et al., 2012است )

Ghafouri-Kesbi  ه عدر یک مطال (،0292)و همکاران

که روش جنگل تصادفی عملکرد  ندنشان دادشده سازی شبیه

 QTL نسبت به تعداد پایین QTL  (9222) االیبهتری در تعداد ب

در دارد. همچنین پذیری پایین برای صفات با وراثت( 922)

پذیری بر صحت سازی اثر مثبت وراثتشبیه ای دیگرمطالعه

صورت  و جنگل تصادفی Boosting هایژنومی روشبینی پیش

 ،2/2به  9/2پذیری از که افزایش وراثت شداثبات  گرفت، در ادامه

دنبال به را  هااین روش در درصدی صحت 2/22و  4/20افزایش 

 (.Ghafouri-Kesbi et al., 2017) داشت خواهد

 گیری کلینتیجه

های ارزش در این مطالعه به رویکردهای پیشرفته برآورد

های اصالحی ژنومی به ویژه یادگیری ماشین و الگوریتم

زیرمجموعۀ آن )یادگیری عمیق، جنگل تصادفی، ماشین بردار 

 رد استفاده مورد هایپشتیبان و بوستینگ( پرداخته شد. روش

 معیارهای دقیق انتخاب و اتخاذ با باید نژاد دام و طیوراصالح

. باشد اههمر بینیپیش نتایج تکیفی برآورد برای همگن و مناسب

ها و رویکردهای پیشرفته متناسب با افزایش ثبت توسعۀ تکنیک

ها در اطالعات فنوتیپی و ژنوتیپی و به دنبال آن پیدایش اَبر داده

های زیادی را فراهم ساخته است تا با کمک عصر جدید فرصت

های پیشرفته، تجزیه و تحلیل های خاص و رایانهالگوریتم

های پیچیده انجام شود؛ این مسئله مطمئناً تأثیر قابل موعهمج

نژاد دام و طیور، به ویژه پیشرفت و بهبود توجهی در آینده اصالح

 ها خواهد داشت.ژنتیکی دام

 سپاسگزاری

 واعظ بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر رسول

ترشیزی، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تربیت 

مدرس که ایدۀ نوشتن مقاله را مطرح و ما را تشویق به نوشتن 

  شود.آن کردند، بسیار تشکر و قدردانی می

02 



 

 

 ... و ماشین یادگیری رویکرد اربردکغفوری و همکاران؛        

 

 9311 ، پاییز(پیاپی هفده شماره) دو شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 منابع

Abdollahi-Arpanahi, R., Gianola, D., and 

Peñagaricano, F. (2020). “Deep learning versus 

parametric and ensemble methods for genomic 

prediction of complex phenotypes.” Genetics 

Selection Evolution, 52(1): 1-15. 

Badke, Y.M., Bates, R.O., Ernst, C.W., Fix, J. and 

Steibel, J.P. (2014). “Accuracy of estimation of 

genomic breeding values in pigs using low-

density genotypes and imputation.” Genes 

Genomes Genetics, 4(4): 623-631.  

Bellot, P., de Los Campos, G., and Pérez-Enciso, M. 

(2018). “Can deep learning improve genomic 

prediction of complex human traits?” Genetics, 

210(3): 809-819. 

Bishop, C.M. (2006). “Pattern recognition and 

machine learning.” Springer, Vol. 1, New York. 

Boser, B.E., Guyon, I.M. and Vapnik, V.N. (1992). 

“A training algorithm for optimal margin 

classifiers. Proceedings of the fifth annual 

workshop on computational learning theory.” 

Association for Computing Machinery, 144-

152. 

Boser, B., Guyon, I. and Vapnik, V. (1992). “A 

training algorithm for optimal margin 

classifiers.” In ‘Proceedings of the fifth annual 

workshop on computational learning theory. 

Pittsburgh (USA). 27–29. 

Breiman, L. (2001). “Random forests.” Machine 

Learning, 45: 5-32. 

Buch, L.H., Kargo, M., Berg, P., Lassen, J., and 

Sørensen, A.C. (2012). “The value of cows in 

reference populations for genomic selection of 

new functional traits.” Animal, 6(6): 880-886. 

Burocziova, M. and Riha, J. (2009). “Horse breed 

discrimination using machine learning 

methods.” Journal of Applied Genetics, 50(4): 

375-77. 

 Freund, Y. and Schapire, R.E. (1997). “A decision-

theoretic generalization of on-line learning and 

an application to boosting.” Journal of 

Computer and System Sciences, 55(1): 119–139. 

Ghafouri, F., Mehrabani Yeganeh, H., Mohamadian 

Jeshvaghani, S. (2020). “Big data and the role of 

high-throughput technologies in livestock and 

poultry breeding.” Professional Journal of 

Domestic, 20(1): 34-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ghafouri-Kesbi, F., Rahimi-Mianji, G., Honarvar, 

M. and Nejati-Javaremi, A. (2016) Tuning and 

application of random forest algorithm in 

genomic evaluation. Research on Animal 

Production, 7 (13): 178-185 (In Persian). 

Ghafouri-Kesbi, F., Rahimi-Mianji, G., Honarvar, 

M. and Nejati-Javaremi, A. (2017). “Predictive 

ability of Random Forests, Boosting, Support 

Vector Machines and Genomic Best Linear 

Unbiased Prediction in different scenarios of 

genomic evaluation.” Journal of Animal 

Production Science, 57(2): 229-36. 

Goldstein, B.A., Hubbard, A.E., Cutler, A. and 

Barcellos, L.F. (2010). “An application of 

Random Forests to a genome-wide association 

dataset: methodological considerations & new 

findings.” Journal of BMC Genetics, 11(1): 49. 

González-Recio, O. and Forni, S. (2011). “Genome-

wide prediction of discrete traits using Bayesian 

regressions and machine learning.” Journal of 

Genetics Selection Evolution, 43(1): 7. 

González-Recio, O., Jiménez-Montero, J.A. and 

Alenda, R. (2013). “The gradient boosting 

algorithm and random boosting for genome-

assisted evaluation in large data sets.” Journal 

of Dairy Science, 96: 614–624. 

Gorgani Firozjah, N., Atashi, H., Dadpasand, M. and 

Zamiri, M. (2014). “Effect of marker density 

and trait heritability on the accuracy of genomic 

prediction over three generations.” Journal of 

Livestock Science and Technologies, 2(2): 53-

58. 

Heslot, N., Yang, H.P., Sorrells, M.E. and Jannink, 

J.L. (2012). “Genomic selection in plant 

breeding: a comparison of models.” Crop 

Science, 52: 146-160. 

Hofer, A. (1998). “Variance component estimation 

in animal breeding: a review.” Journal of 

Animal Breeding and Genetics, 115(1‐6), 247-

265. 

Hoh, J., Wille, A., Zee, R., Cheng S., Reynolds R., 

and et al. (2000). “Selecting SNPs in two‐stage 

analysis of disease association data: a model‐

free approach.” Ann Hum Genet, 64: 413– 417.  

Li, B., Zhang, N., Wang, Y.G., George, A.W., 

Reverter, A. and et al. (2018a). “Genomic 

prediction of breeding values using a subset of 

SNPs identified by three machine learning 

methods.” Frontiers in Genetics, 9: 237–256. 

07 



 

 

      Ghafouri et al.; Application of machine learning approach … 

 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 2 (Serial Number 17), Autumn 2020 

Li, Y., Raidan, F.S.S., Li, B., Vitezica, Z.G. and 

Reverter, A. (2018b). “Using Random Forests 

as a prescreening tool for genomic prediction: 

impact of subsets of SNPs on prediction 

accuracy of total genetic values.” Proceedings 

of the 11th World Congress on Genetics 

Applied to Livestock Production (WCGALP). 

248. 

Long, N., Gianola, D., Rosa, G.J.M., Weigel, K.A. 

and Avendaño, S. (2007). “Machine learning 

classification procedure for selecting SNPs in 

genomic selection: application to early 

mortality in broilers.” Journal of Animal 

Breeding and Genetics, 124: 377–389. 

Meuwissen, T.H., Hayes, B.J. and Goddard, M.E. 

(2001). “Prediction of total genetic value using 

genome-wide dense marker maps.” Genetics, 

157:1819–1829. 

Mitchell, T.M. (1997). “Machine learning.” Boston, 

McGraw-Hill. 

Naderi, S., Yin, T. and König, S. (2016). “Random 

forest estimation of genomic breeding values for 

disease susceptibility over different disease 

incidences and genomic architectures in 

simulated cow calibration groups.” Journal of 

Dairy Science, 99(9): 7261-7273. 

Naderi, Y. (2018). “Evaluation of genomic 

prediction accuracy in different genomic 

architectures of quantitative and threshold traits 

with the imputation of simulated genomic data 

using random forest method.” Research on 

Animal Production, 9(20): 129-138 (In Persian). 

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: 31-46. 

Nejati-Javaremi, A., Smith, C. and Gibson, J. (1997). 

“Effect of total allelic relationship on accuracy 

of evaluation and response to selection.” 

Journal of Animal Science, 75: 1738-1745. 

Nilsson, N.J. (1998). “Introduction to Machine 

Learning.” Stanford University. Stanford, USA. 

412.  

Ogutu, J.O., Piepho, H.P. and SchulzStreeck, T. 

(2011). “A comparison of random forests, 

boosting and support vector machines for 

genomic selection.” BMC proceedings. BioMed 

Central, 5(3): 11. 

Pérez-Enciso, M., and Zingaretti, L.M. (2019). “A 

guide on deep learning for complex trait 

genomic prediction.” Genes, 10(7), 553. 

Pimentel, E.C., Wensch-Dorendorf, M., König, S., 

and Swalve, H.H. (2013). “Enlarging a training 

set for genomic selection by imputation of un-

genotyped animals in populations of varying 

genetic architecture.” Genetics Selection 

Evolution, 45(1): 12. 

Yang, P., Hwa Yang, Y., Zhou, B.B. and Zomaya, Y 

A. (2010). “A review of ensemble methods in 

bioinformatics.” Current Bioinformatics, 5(4): 

296-308. 

Yin, T., Pimentel, E. Borstel, U.K.V. and Konig, S. 

(2014). “Strategy for the simulation and 

analysis of longitudinal phenotypic and 

genomic data in the context of a temperature× 

humidity-dependent covariate.” Journal of 

Dairy Science, 97(4): 2444-2454. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisher Note 
Animal Science Students Scientific Association, Campus of 

Agriculture and Natural Resources at the University of Tehran 

Submit Your Manuscript: 

 https://domesticsj.ut.ac.ir/contacts?_action=loginForm 

 

02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scientific-Extensional (Professional) Journal 
 

 

  Domestic   
 

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

Application of machine learning approach and its subset 

algorithms in estimating genomic breeding values 

 
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 Ph.D. Student of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, 
Tehran, 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, Somayeh Alipour2* and Sadegh Mohamadian Jeshvaghani3 

Abstract  

Genomic selection strives to make use of genotypic and phenotypic data, simultaneously, in order 

to evaluate animals genetically in a short period of time to opt superior ones. The development of data 

mining algorithms related to big data analysis in the digital era makes a great contribution to estimating 

breeding values in livestock and poultry breeding. Recently, machine learning procedures and their sub-

algorithms such as Deep Learning (DL), Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), and 

boosting, which are categorized as non-parametric animal evaluation methods, have been introduced to 

the realm of genomic selection. Machine learning algorithms not only provide breeders with much more 

potential and efficiency but also they are more adapted with big data. These algorithms enable breeders 

to estimate non-additive effects such as dominance and epistasis, as well as studying of complex 

relationships between variables (such as marker interactions). The punch line of these algorithms is to 

use training data (here the genotypic and phenotypic information of the animals in reference population) 

to predict their genomic breeding values based on the genotypic information of the candidate population. 

Some of these methods have been used successfully in animal genomic evaluations and they have 

provided acceptable results with low error. In fact, the purpose of this study is to define machine learning 

approaches and their sub-algorithms besides their role in predicting the genetic architecture of traits with 

complex heritability. As a result, it is likely that using machine learning approach to find the most 

efficient algorithm, along with increasing the volume of phenotypic and genomic data, will have a 

significant impact on the future of livestock and poultry breeding. 

Keyword(s): Machine learning, Genetic algorithm, Deep learning, Random forest, Breeding value, Non-

parametric methods 
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 زا حاصل پپتیدهای نقش و پروتئینی منابع هیدرولیز مختلف هایروش ارزیابی

 ایمزرعه حیوانات سالمت و تغذیه در هیدرولیز

 2 مریم ثاقبی و *9یکانی وحید

 چکیده

 با هایآمینواسید و پپتیدها از غنی منبع عنوان به شده هیدرولیز پروتئین منابع از استفاده به عالقه اخیر هایسال در

 و اسیدی هایواکنش شامل که شیمیایی صورت به تواندمی هیدرولیز. است یافته افزایش دام و انسان تغذیه در باال کیفیت

 از آن در که است روشی اسیدی هیدرولیز. گیرد صورت تخمیر، و هاآنزیم توسط بیولوژیکی صورت به یا و است قلیایی

 قلیایی یدرولیزه. شودمی استفاده هاپروتئین پپتیدی هایپیوند بردن بین از برای اسید هیدروکلریک مانند اسیدی ترکیبات

 و آنزیمی شرو دو به هاپروتئین بیولوژیکی تجزیه فرایند. شودمی انجام هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید سدیم با عمدتا  

 قسیمت میکروبی و گیاهی جانوری، گروه سه به تولیدی منشأ اساس بر پروتئازی هایآنزیم. شودمی انجام میکروبی تخمیر

 سایر به سبتن پروتئین بیشتر استخراج به قادر باالتر پروتئولیتیکی فعالیت به توجه با آلکاالز هاآنزیم بین در. شوندمی

 فرایند و یمیکروب تخمیر پروتئینی، هیدرولیز طریق از که هستند آمینواسیدی توالی فعال زیست هایپپتید. است هاآنزیم

 اکسیدانی،آنتی خاصیت دارای حیوانی و گیاهی منابع هیدرولیز از حاصل پپتیدهای زیست از بسیاری. شوندمی تولید هضمی

 ستفادها. گذارندمی تأثیر خوراك مصرف و حیوان سالمتی و رشد عملکرد بر و هستند ایمنی و خون، فشار ضد میکروبی، ضد

 .است شده واقع سودمند ایمزرعه حیوانات غذایی جیره در هاپپتید این از

 هیدرولیز ای،مزرعه حیوانات فعال، زیست پپتیدهای :کلیدی کلمات

 32-36: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79152.html 
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 9311 ، پاییز(پیاپی هفده شماره) دو شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 مقدمه

از منابع پروتئین  های اخیر عالقه به استفادهدر سال

ا های بعنوان منبعی از پپتیدها و آمینواسیدهیدرولیز شده به

ای هکیفیت باال در تغذیه انسان و دام افزایش یافته است. گزارش

سرطانی و اکسیدانی، ضددر خصوص خواص آنتی متعددی

ضدالتهابی پپتیدهای زیست فعال موجود در ترکیبات پروتئین 

ها در بهبود عملکرد، سالمتی و رشد، هیدرولیز شده و نقش آن

 ,.Hou et al) کاهش فشار خون و کاهش چربی بدن وجود دارد

 غذایی یکیهای موجود در مواد ن(. هیدرولیز آنزیمی پروتئی2017

ها برای تولید پپتیدهای زیست فعال ترین روشاز امیدوار کننده

(BAPsمی ) باشد(Daliri et al., 2017 ،با این حال .) ترکیبات

های به دست آمده از منابع تولید شده توسط آنزیم هیدرولیز

های باسیلوس، که های جدید باکتریجایگزین، مانند سویه

ن پپتید توانند منبع چندیالیی دارند، میفعالیت پروتئولیتیکی با

جدید با فعالیت زیستی خاص و هزینه تولید پایین باشند 

(Rizzello et al., 2017 این روش ممکن است برای تولید مواد .)

ها بر فعالیت آنزیم غذایی کاربردی جدید مورد استفاده قرار گیرد.

ولیز شده های هیدرها، منجر به تولید پروتئینروی پروتئین

شود که متشکل از مخلوطی از پپتیدها با طول متفاوت و می

 ترکیبات هیدرولیز شدهاثر مثبت اسیدهای آمینه آزاد هستند. 

ده ش زارشگ یوانات به طور متعددعملکرد ح یبر رو ینیپروتئ

مشخص  یها به خوباست و اصول پشت پرده در مورد نحوه کار آن

 ترکیبات هیدرولیز شده، اوال . (Martinez et al., 2015) شده است

، ینیس، گلینخاص )تور ینهآم یدهایکوتاه و اس یدهایپپت یحاو

-هی( هستند که مواد محرك تغذینو آالن یداس یکگلوتام ،ینآرژن

 یهایمش رژیرپذ ینچنهم باشند،یدهنده اشتها م یشو افزا یا

کوچک و  یدهای، پپتا  م. دوّدهندیم یشرا افزا یصنعت ییغذا

تگاه در دس یهضم قبل یچ گونهو بدون ه یبه آسان ینهآم یدهایاس

شوند و به طور بالقوه رشد یگوارش، توسط روده کوچک جذب م

 نهیآم یدهای، جذب اسا مسوّکنند. یم یترا تقو یواناتو توسعه ح

به  نیروزیت یا ینگلوتام یستئین،محلول مانند س یرحساس و غ

 یدهاینواسآم ینا یدسترس یشث افزاکوچک باع یدهایشکل پپت

شبه هورمون خاص حاصل  یدهای، پپت ا . چهارمشودیدر بدن م

 رش،ممکن است تحرك دستگاه گوا ینپروتئ یدرولیزاز ه

کنند و  یمو مصرف خوراك را تنظ یزغدد درون ر یسممتابول

(. هدف Martinez, 2013) مثبت بگذارند یرتأث یوانبرعملکرد ح

 یدرولیزمختلف ه یهاروش یابیارزاز مطالعه حاضر مروری بر 

و  هیو نقش پپتیدهای حاصل از هیدرولیز در تغذ ینیمنابع پروتئ

  باشد.ی میامزرعه یواناتسالمت ح

 های هیدرولیزانواع روش

 هایواکنش شامل که شیمیایی صورتبه تواندمی هیدرولیز

که  بیولوژیکی به صورت یا و شود انجام است، قلیایی و اسیدی

گیرد  صورت ،باشدشامل هیدرولیز آنزیمی و تخمیری می

(Fountoulakis and Lahm, 1998.) 

 هیدرولیز اسیدی توسط هیدروکلریک اسید

آن از ترکیبات هیدرولیز اسیدی تکنیکی است که در 

ود. در شاسیدی برای از بین بردن پیوندهای پپتیدی استفاده می

این روش معموال از هیدروکلریک اسید شش موالر در دمای 

ساعت استفاده  91-10گراد به مدت درجه سانتی 962-922

 و آسپاراژین اسیدآمینه دو اسیدی هیدرولیز شرایط در .شودمی

 تبدیل اسید گلوتامیک و اسید تیکبه آسپار ترتیب به گلوتامین

 نیز و سیستئین رودمی بین از کامل صورتبه تریپتوفان شوند،می

 نیز تیروزین اسیدآمینه نیست، گیریاندازه قابل مستقیم صورتبه

توان به رود. از معایب این روش میمی از بین جزئی صورتبه

برخی از ثباتی طوالنی بودن زمان هیدرولیز، بازده کم و بی

 (.Mustatea et al., 2019اسیدهای آمینه اشاره کرد )

 هیدرولیز قلیایی

و  هیدروکسید سدیم با عمده صورتبه قلیایی هیدرولیز

 باریم با واکنش این به ندرت و شودمی انجام هیدروکسید پتاسیم

گیرد. در حین هیدرولیز قلیایی پیوندهای می صورت هیدروکسید

شوند و بسته به نوع ماده هیدرولیز شده میپپتیدی شکسته 

های سدیم یا پتاسیم هایی با وزن مولکولی کم و نمکپپتید

شوند. مطالعات نشان داده است های آزاد تشکیل میآمینهاسید

که هیدرولیز قلیایی، یک محلول استریل و خنثی از 

کند ها را ایجاد میها، قندها و صابونآمینه، پپتیدهایاسید

(Kalambura et al., 2016). تخریب روش این عمده عیب 

باشد. می سیستئین و آرژینین اونین،تره های سرین،اسیدآمینه

 هضم و اسیدها نوکلئیک بررسی در بیشتر قلیایی هیدرولیز

 استفاده چربی و کربوهیدرات زیاد حاوی مقادیر محصوالتی

 (.Isaac et al., 1998شود )می

 بیولوژیکیهیدرولیز 

 دو روش با هاپروتئین بیولوژیکی تجزیه فرآیند کلی صورت به

 شود. تخمیر میکروبیانجام می میکروبی تخمیر و آنزیمی یتجزیه

موضوع  این که شودمی غذایی مواد ایتغذیه ارزش افزایش باعث

 یک سری تولید و غذایی مواد پروتئین یتجزیه از ناشی بیشتر

 میکروبی فعالیت پروتئازهای یواسطهبه فعال زیست پپتیدهای

 با مقایسه در تریگسترده کاربرد آنزیم توسط هیدرولیز باشد.می

 و حساس ترکیبات تخریب عدم .شیمیایی دارد هیدرولیزهای

 اسیدهای نهایی آنالیز جهت شده هیدرولیز مخلوط باالی کیفیت

  (.Clemente et al., 1999باشد )می روش این مزایای از آمینه
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 هیدرولیز آنزیمی

پروتئینی از  استفاده از آنزیم برای هیدرولیز منابع

 .آیدمی حساب به غذایی بیوتکنولوژی در مفید هایروش

 بازیافت فرآیند نوعی پروتئینی، منابع آنزیمی هیدرولیز همچنین

 ,Sánchez and Vázquez)باشد می ترکیبات این از پروتئین

های دام و طیور امروزه صدها محصول آنزیمی برای جیره(. 2017

محصوالت عمدتا  از چهار گونه باکتریایی شود. این استفاده می

(L.plantarum, Lactobaillus acidophiluf, Bacillus subtilis و 

Streptococcus faecium( و سه گونه قارچی )Aspergillus 

oryza ,Trichoderma reesei وSaccharomyces cerevisiae  به )

پروتئازی، . آنزیم های (Meale et al., 2014)آیند دست می

هیدرولیز پیوندهای پپتیدی موجود در منابع پروتئینی را کاتالیز 

های تجاری و صنعتی های آنزیمترین گروهکنند و یکی از مهممی

(. پروتئازها بر اساس منشأ تولیدی به Bach et al., 2012هستند )

اهی (، گیپپسین، کیموتریپسین، تریپسینگروه جانوری ) 9

اگرچه  شوند.یکروبی )آلکاالز( تقسیم می)پاپائین( و یا م

توان از حیوانات و گیاهان به دست آورد، اما ها را میپروتئولیتیک

ها به دلیل مزایای اقتصادی و فنی، تنوع میکروارگانیسم

ار کاری ژنتیکی، بیشتر مورد استفاده قربیوشیمیایی و امکان دست

ین مسیر مورد گسترده تر(. Sumantha et al., 2006گیرند )می

، استفاده از پپسین، In vitroط مطالعه هیدرولیز آنزیمی در شرای

(. Toldrá et al., 2018باشد )کیموتریپسین و به ویژه تریپسین می

پروتئولیتیکی  فعالیت به توجه با آلکاالز هاآنزیم بین در چنینهم

ها به سایر آنزیم نسبت بیشتر پروتئین استخراج به قادر باالتر

 باشد.می

 هیدرولیز تخمیری

 نیاست که در ح یستز یطسازگار با مح یندفرا یک یرتخم

 و یدهاها را به پپتینپروتئ یکروبی،م یتجمع یهایمآنز آن،

 و از طرف دیگر باعث کنندیم یدرولیزآزاد ه ینواسیدهایآم

 .(Difo et al., 2014) شوندای میتغذیهکاهش عوامل ضد

برای انجام عمل تخمیر مورد  ی متنوعیهاو قارچ هایباکتر

مورد  باکتریایی یهاگونه ینتر. مهمگیرنداستفاده قرار می

 Bacillus licheniformisو   Bacillus subtilisهایگونهاستفاده 

 یزااور یلوسآسپرژ یاقارچ رشته ها نیزدر بین قارچ هستند.

(. تخمیر Hou et al., 2017) را دارد یت پروتئولتیکیفعال یشترینب

های مختلف به دلیل منابع پروتئینی توسط میکروارگانیسم

ها و پپتیدهای آزاد، باعث بهبود خواص زیست افزایش ایزوفالون

  .(Sanjukta et al., 2015) شودها میعملکردی آن

 هیدرولیز توسط اوتوکالو

های فیزیکی نیز وجود دارند که ها، روشعالوه بر این روش

دارای مزایای بسیاری از جمله، کوتاه مدت بودن، تیمار ساده، 

های شیمیایی هستند. در هزینه کم و عاری بودن از باقی مانده

(، HHPاستاتیک باال )هایی مانند فشار هیدرواین راستا، فناوری

مایکروویو و پالس میدان الکتریکی به عنوان سه مورد امیدوار 

. تیمار با (Ros-Polski et al., 2015)اند کننده شناخته شده

اتوکالو یک روش هیدروترمال مؤثر و در اصل یک فرآیند حرارتی 

ی بسته در تحت فشار است که در آن عمل هیدرولیز در محفظه

شود. هیدرولیز با اتوکالو، به انجام میدمای باال تحت فشار زیاد 

گرمایی، دارای چندین مزیت از جمله، -عنوان یک روش مفید آبی

آسان بودن، اقتصادی بودن، سازگاری با محیط زیست و بدون 

 (. Zapata-Peñasco et al., 2016پسماند بودن است )

 فعالهای زیستپپتید

نواسیدی های آمیپپتیدهای زیست فعال به عنوان توالی

د. شونشوند که از طریق فرآیند هیدرولیز حاصل میتعریف می

 ای، دارای وظایف بیولوژیکی نیزاین پپتیدها عالوه بر ارزش تغذیه

های اخیر، پپتیدهای در سال(. López et al., 2014هستند )

و  ها به عنوان ترکیبات کاربردیزیست فعال به دلیل پتانسیل آن

یجاد اثرات مفید بر سالمتی مصرف کنندگان، ها در اتوانایی آن

این پپتیدها دارای  .ای مورد مطالعه قرار گرفته اندبه طور گسترده

 های آنتی اکسیدانی، ضد فشار خون و ایمنی هستند.فعالیت

زیست فعال می توانند از طریق تعدادی مسیرهای  پپتیدهای

مختلف، از جمله هیدرولیز پروتئینی، تخمیر میکروبی و 

 (.Sourabh et al., 2015) فرآیندهای هضمی تولید شوند

 عیتوض ایجاد از پیشگیری در توانندیم فعال زیست پپتیدهای

زمان هم تضمین و التهابی هایواکنش تعدیل اکسیداتیو،

 یاتیح نقشی شیر، تولید و رشد کارآیی حداکثر به دستیابی

عالوه بر این، بسیاری از پپتیدهای زیست فعال دارای  باشد. داشته

 (.Bevins and Salzman, 2011عملکرد ضد میکروبی هستند)

 فعالهای زیستخصوصیات آنتی اکسیدانی پپتید

بسیاری از پپتیدهای کوچک حاصل از محصوالت حیوانی 

های گیاهی، از طریق )به عنوان مثال، ماهی و گوشت( و خوراك

-ها و سیتوکیننحذف رادیکال های آزاد و یا مهار تولید اکسیدا

 Bah) های پیش التهابی، دارای عملکرد آنتی اکسیدانی هستند

et al., 2016)ها توانند تولید اکسیدان. این پپتیدهای کوچک می

توسط روده کوچک را کاهش دهند، در حالی که حذف 

ها را افزایش می دهند و منجر به کاهش غلظت داخل اکسیدان

لی مطالعات قب شوند.اکسیداتیو میها و کاهش استرس سلولی آن

اکسیدانی پپتیدها با ترکیب دهند که ظرفیت آنتینشان می
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ها حضور دارند، مرتبط ای که در آنو زنجیره اسیدهای آمینه

 (. Nielsen et al., 2017است )

 فعالهای زیستخصوصیات ایمنی و سالمتی پپتید

هیدرولیز برخی از منابع پروتئینی )مانند کازئین، گلوتن و  

تواند پپتیدهای آپوئیدی که نوعی سویا( در دستگاه گوارش می

. (Froetschel, 1996) پپتید زیست فعال هستند، تولید کند

 1-4پپتیدهای آپوئیدی، الیگوپپتیدهایی )معموال حاوی 

 های آپوئیدی مغز باند شده و  برآمینواسید( هستند که با گیرنده

و همچنین بر رفتار و مصرف خوراك حیوانات تأثیر  عملکرد روده

ر بآپوئیدی شبه  یدهایپپت. (Fernstrom et al., 2013)گذارند می

کنترل درد، خواب و رفتار  یبخصوص بر رو یعصب یستمس یرو

عملکرد هضم و  یمآنها قادر به تنظ ین،. همچنگذارندیم یرثأت

. (Wada and Lönnerdal, 2014هستند ) ییمصرف مواد غذا

ر در براب یوانیح ینیپروتئ ترکیبات هیدرولیز شدهاز  یبرخ

 یراتوانند بیاند و منشان داده یکروبیمزا اثر ضدیماریب یهاگونه

 ای یکروبیضدم یهابه عنوان مکمل یوانات،ح یهایماریدرمان ب

 .(Hedhili et al., 2014استفاده شوند. ) یوتیکیبیآنت

 ایتغذیه منابع پروتئینی هیدرولیز شده در حیوانات مزرعه

وری یکی از اهداف اصلی در صنعت دامپروری افزایش بهره

 باشد. تا به امروزها برای تولید شیر، گوشت و تخم مرغ میخوراك

ای گیاهی و جانوری در هپپتیدهای حاصل از هیدرولیز پروتئین

ها، طیور، ماهی و سایر حیوانات گنجانده جیره غذایی خوك

ها بر اند، که نتایج حاصل نمایانگر تأثیر مثبت این پپتیدشده

باشد. افزودن عملکرد و رشد حیوان و همچنین سالمت روده می

ود ها، طیور و ماهی سبب بهبپپتیدهای پروتئینی در جیره گوساله

ای، عملکرد روده و توانایی مقاومت در برابر تغذیهدر وضعیت 

جوان  یواناتح(. Hou et al., 2017 شود )های عفونی میبیماری

 ینتآ دریافت ینابالغ هستند و برا یمنیگوارش و ا یستمس یدارا

امر باعث محافظت از  ینباشند. ا یمادر متک یربه ش یدها بایباد

 ییغذا یم. رژشودیها مکارآمد در آن یهو عملکرد رشد اول یماریب

ند و ک یتتبع یهرو ینا نیز باید ازگرفته شده  یراز ش یواناتح

مصرف خوراك  یکالهضم جهت تحرسهل ینیشامل منابع پروتئ

را برآورده  یمنیپاسخ ا یرشد و نگهدار هاییازمندیباشد و ن

حاصل از تخمیر،  ترکیبات هیدرولیز شدهنظر  ینسازد. از ا

گرفته  ریتازه از ش یواناتح یبرا خوبی ینیمنبع پروتئ توانندمی

استفاده از پودر پر هیدرولیز شده به عنوان یک منبع  .باشندشده 

تواند بر پروتئین عبوری با قابلیت هضم بسیار باال می

 Goedeken etنشخوارگنندکان در حال رشد بسیار مفید باشد )

al., 1990م پپتید همراه با یک و نیم (. استفاده از سطح دو گر

های نر شیرخوار زل سبب افزایش بیوتیک در تغذیه برهگرم پری

مصرف خوراك و افزایش وزن روزانه و همچنین بهبود در نمره 

و همکاران.،  دلچاشنیشود )قوام مدفوع و صفات الشه می

(. افزودن پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز کانوال 9911

های گرم در کیلوگرم جیره جوجهمیلی 002و  022به میزان 

گوشتی سبب افزایش در افزایش وزن روزانه و کاهش ضریب 

شود. استفاده از زیست پپتیدها در جیره تبدیل خوراك می

کرد آمیالزی، لیپازی و های گوشتی سبب بهبود در عملجوجه

شود و از طرف دیگر تأثیر مثبتی بر قابلیت پروتئازی در روده می

های زیست هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئین دارد. پپتید

های گرم منفی فعال حاصل از کانوال سبب کاهش تعداد باکتری

 Karimzadeh etشود )های گوشتی میدر ایلئوم و سکوم جوجه

al., 2016). های زیست فعال حاصل از هیدرولیز استفاده از پپتید

های گوشتی سبب کاهش تأثیرات بیماری سویا در جیره جوجه

 تواند برای کاهششود و گنجاندن آن در جیره میکوکسیدیوز می

های کوکسیدیوزی مفید باشد اثرات منفی حاصل از عفونت

(Osho et al., 2019استفاده از .)ید کنجاله گرم پپتمیلی 902

های گوشتی سبب بهبود عملکرد، افزایش سویا در جیره جوجه

ارتفاع پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع به عمق کریپت در 

ایلئوم  هایباسیلوسدئودنوم، ژژنوم و ایلئوم و افزایش تعداد الکتو

پپتیدهای زیست  (. افزودن9911شود )سیفی و همکاران.، می

ت اس بوده آمیز موفقیت خوك در وراكخ مصرف بهبود برای فعال

(Woyengo et al., 2010 .)خوراك در هاآنزیم از استفاده 

 رداپوشش یا پلت خوراك به افزودن صورت در آبی گرم هایماهی

 (.Yoo et al., 2005) است داده نشان موفقیت کردن،

 گیرینتیجه

های هیدرولیز شده در امروزه عالقه به استفاده از پروتئین

های صنعت تغذیه دام و طیور افزایش یافته است. روش

اند که هرکدام دارای هیدرولیزی متفاوتی در صنعت ارائه شده

مزایا و معایبی هستند. امروزه بهترین روش هیدرولیز پروتئینی 

باشد. زیست های آنزیمی و تخمیری میبه کارگیری روش

ی الی ارزشمندها دارای توپپتیدهای تولید شده از هضم پروتئین

توانند تاثیرات چشمگیری بر آمینه هستند که میاز اسیدهای

عملکرد، رشد، ایمنی، سالمتی، کنترل اشتها، مصرف خوراك، 

 ای داشته باشند.بهبود وضعیت کلی حیوانات مزرعه

 منابع

اثر سطوح " (.9911) ا. ،تیموری یانسری . وم ،، رضایی.م ،سیفی

مختلف پپتیدهای کنجاله سویا بر عملکرد، ریخت شناسی 

روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های 
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Abstract  

In recent years, the interest in using hydrolyzed protein sources as a rich source of high 

quality peptides and amino acids in human and animal nutrition has increased. Hydrolysis 

can be done chemically, which involves acidic and alkaline reactions, or biologically by 

enzymes and fermentation. Acid hydrolysis is a method in which acidic compounds such as 

hydrochloric acid are used to break down peptide bonds in protein. Alkaline hydrolysis is 

mainly done with sodium hydroxide and potassium hydroxide. The process of biological 

decomposition of proteins is performed by enzymatic and microbial fermentation. Protease 

enzymes are divided into three groups based on their source of production: animal, plant 

and microbial. Among enzymes, Alcalase is able to extract more protein than other enzymes 

due to its higher proteolytic activity. Bioactive peptides are amino acid sequences produced 

by protein hydrolysis, microbial fermentation and the digestive process.  Many hydrophilic 

peptides derived from plant and animal resources have antioxidant, antimicrobial, 

antihypertensive, and immune properties and affect the growth and health of the animal and 

the consumption of food. The use of these peptides is useful in the diet of farm animals. 

Keyword(s): Bioactive peptides, Farm animals, Hydrolysis 

*Corresponding Author E-mail: vahidyekani1995@gmail.com 

Received: 19 June 2020     Revised: 27 July 2020     Accepted: 08 August 2020     Published online: 07 Dec 2020 

Citation: Yekani, V., Saghebi, M. Evaluation of different methods of hydrolysis of protein sources and the 

role of peptides resulting from hydrolysis in nutrition and health of farm animals. Professional Journal of 

Domestic, 2020; 20(2): 30-36. 

Domestic; 20 (2): 30-36 

Review Article 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79152.html

?lang=en 

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2020.304767.1040 

.304767.1040 

 

doi 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 پاییزدانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 jdorosti@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 رویجیت -علمی. شیری گاو تولیدمثل مدیریت بر آبستنی هنگام زود تشخیص تأثیر. ا ،جوارمی نجاتی .،ا ،زارع شحنه .،ج ،درستی  دهی:رفرنس

 .93-02(: 0)02 ؛9911 ،دامستیک( ایحرفه)

 99/21/9911 تاریخ انتشار آنالین:     20/20/9911 تاریخ پذیرش:     29/20/9911 تاریخ بازنگری:     02/90/9911 تاریخ دریافت:
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 چکیده

 لفیمخت هایروش از امروزه. است تولیدمثل مدیریت مبحث در تأثیرگذار عوامل از یکی آبستنی هنگام زود تشخیص

 تشخیص به توجه با اّما رسید، هدف این به توانمی خون گیرینمونه همچنین و سونوگرافی و ایرودهراست لمس نظیر

 آشکار ریشی گاو تولیدمثل مدیریت در آبستنی هنگام زود تشخیص تأثیر تلقیح، از پس متفاوت روزهای در مذکور هایروش

 هایدام تشخیص برای را دامدار به بخشی آگاهی امکان و باز روزهای کاهش موجب آبستنی هنگام زود تشخیص. شودمی

 امهنگ زود تشخیص که چرا است، ایویژه اهمیت دارای فحلی و آبستنی موقعبه تشخیص. دهدمی آبستن غیر از آبستن

 رد ضعف. شودمی گله در هاآن مجدد کردن بارور به اقدام و آبستن غیر گاوهای سریع شناسایی باعث فحلی و آبستنی

 شافزای موجب و برود دست از گاو اقتصادی عمر طی زیادی هایفحلی تا شودمی موجب آبستنی و فحلی موقعبه تشخیص

 بر نیآبست هنگام زود تشخیص تأثیر ارائه مطالعه این از هدف بنابراین، شد؛ خواهد گله در زاییگوساله فاصله و باز روزهای

 .است شیری گاو هایگله سودآوری افزایش و شیری گاو تولیدمثل مدیریت

 شیری گاو گله، مدیریت باز، روزهای آبستنی، هنگام زود تشخیص :کلیدی کلمات

 77-02: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79159.html 
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 مقدمه
آزمون آبستنی در گاو در طول زمان تکامل پیدا کرده است. 

ترین روش برای تشخیص آبستنی صبر ترین و قطعیساده نیبنیدرا

کردن تا زمان زایمان گوساله است که این روش در مورد مزارع 

ی کارساز نیست و انتظار تا زمان زایمان صنعتمهینپرورشی صنعتی و 

بوده و موجب از دست رفتن  ریگوقتبرای تشخیص آبستنی گاوها 

های زیادی در طول عمر اقتصادی در صورت عدم آبستنی گاو فحلی

. همچنین از روش لمس (Sirjani et al., 2015) شودمی

ز روز پس ا 90متوسط در  طوربه( Rectal touchی )ارودهراست

شود؛ با تلقیح جهت تشخیص زود هنگام آبستنی استفاده می

یکسری خطرات مانند  یارودهراستانجام عمل لمس  وجوداین

ها و آسیب فیزیکی به فرد معاینه کننده و دام را به انتقال بیماری

ی ارودهراستدنبال دارد. عالوه بر این برای تشخیص آبستنی و لمس 

، بندشیپقبیل دستکش بلند، لباس کار، نیاز به یکسری لوازم از 

، انرژی زیاد و حس المسه قوی، کننده چکمه، مواد روان یا لغزان

شرایط گاو، محل و نوع مقید کردن دام است. همچنین از روش 

. حال شوداستفاده می باتجربهسونوگرافی توسط دامپزشک مجرب و 

نجام شود روز پس از تلقیح ا 12تا  02اگر سونوگرافی دیرتر از 

ی اگرچه سونوگرافی آزمون .کرد نیتعتوان جنسیت گوساله را نیز می

روز پس از تلقیح( برای تشخیص آبستنی و  12تا  02قطعی )

اما این کار نیازمند  استهمچنین تشخیص جنسیت گوساله 

ی نیازمند زمان ارودهراستتجهیزات تخصصی بوده و برای لمس 

تشخیص آبستنی از روی نمونه خون توسط  تیدرنهابیشتری است و 

 :PAGهای مربوط به آبستنی )کیت تجاری تشخیص پروتئین

Pregnancy Associated Glycoproteinشود ( استفاده می

(Sirjani et al., 2015) . 

 ری نیازمند تشخیصبهبود مدیریت تولیدمثلی گاوهای شی

آبستنی دقیق و زود هنگام است. در مبحث مدیریت تولیدمثل، 

عوامل  نیتریاصلو سریع آبستنی و فحلی یکی از  موقع بهتشخیص 

مؤثر بر تولید و مدیریت در مزارع پرورش گاو شیری و اقتصاد 

های تولیدمثلی، تشخیص ترین بخش برنامهدامداری است و مهم

ام و زود هنگ موقعبهاست که تشخیص  هاسهیتلآبستنی در گاوها و 

آبستنی از عوامل کلیدی در جهت حداکثر نمودن عملکرد تولیدمثلی 

. عملکرد تولیدمثلی ضعیف در گاوهای (Kafi et al., 2007)است 

 DIM: Days Inروزهای شیردهی ) شیرده سبب افزایش متوسط

Milkهای جایگزین و افزایش در حذف ( در گله، کاهش تعداد تلیسه

د شوآن کاهش تولید شیر می تبعبهاجباری به دلیل ناباروری و 

(Bartolome et al., 2011).  

 اهمیت تشخیص زود هنگام آبستنی

ای است، چرا که آبستنی دارای اهمیت ویژه موقعبهتشخیص 

آبستنی و فحلی باعث شناسایی سریع گاوهای  زود هنگامتشخیص 

 شودیمدر گله  هاآنغیر آبستن و اقدام به بارور کردن مجدد 

(Pohler et al., 2016) فحلی  موقعبه. همچنین، ضعف در تشخیص

های زیادی طی عمر اقتصادی گاو تا فحلی شودیمو آبستنی موجب 

از دست برود. لذا، این امر موجب افزایش روزهای باز و فاصله 

صنعت پرورش گاو به دلیل  جهیدرنتیی در گله خواهد شد. زاگوساله

 نخواهد داشت ی اضافی توجیه اقتصادیهانهیهزافزایش مشکالت و 

(Jerome et al., 2012) هدف، داشتن  آلدهیا طوربه هایگاودار. در

 Balhara)باشد ماهه بین دو زایمان متوالی در گاوها می 90فاصله 

et al., 2013).  اطالع از این نکته که یک گاو پس از تلقیح آبستن

 ترین اتالف وقتنشده برای دامدار از این نظر اهمیت دارد که با کم

. افزایش گاو را مجدداً تلقیح کند و تعداد روزهای باز را کاهش دهد

تر آبستن کردن گاو و مداوم تولید شیر در گاوهای شیری با دیر

. (Dobson et al., 2007)افزایش روزهای باز همراه بوده است 

به  های تولیدمثلی استترین ارزیابیارزیابی باروری یکی از پیچیده

دلیل اینکه تحت تأثیر ژنتیک و محیط است و متأسفانه همبستگی 

 ,.Roxström et al)لید شیر و باروری منفی است ژنتیکی بین تو

. بهبود بازده تولیدمثلی برای افزایش تولید شیر ضروری است (2001

 Moore and)بنابراین، در سودآوری گاوداری نقش مهمی دارد 

Thatcher, 2006) کاهش بازده تولیدمثلی، سودآوری گاوداری را از .

زایی )افزایش فزایش فاصله گوسالهکاهد؛ اهای مختلفی میراه

روزهای باز( که سبب کاهش تولید شیر به ازای هر گاو و نیز کاهش 

 Arbel)گردددر طول عمر اقتصادی گاو می متولدشدهتعداد گوساله 

et al., 2001)  افزایش حذف به علت ناباروری و افزایش هزینه ،

های جایگزینی دام، افزایش هزینه دستمزد و اسپرم و هزینه

ی که گاو به علت افزایش روزهای زمانمدتدامپزشکی، افزایش 

شیردهی تولید کمی دارد یا افزایش دوره خشکی که هر دو عامل 

 Body Condition)تواند سبب افزایش نمره وضعیت بدنی می

Score) های متابولیکی و توازن گاو و افزایش خطر ابتال به ناهنجاری

 منفی انرژی در دوره شیردهی بعد گردد. 

زود هنگام آبستنی موجب افزایش روزهای باز  صیتشخ عدم

یی و روزهای شیردهی در دوره شیردهی کنونی زاگوسالهو فاصله 

روز،  922-10افزایش روزهای باز از بازه  هرروزخواهد شد و به ازای 

 ,Pasmanافزایش خواهد یافت) روز روز شیردهی در آن دوره، یک

ها تعداد روزداشته باشیم:  (. اگر تعریفی از روزهای باز بخواهیم1994

از زایش تا اولین تلقیح منجر به آبستنی است. همچنین تابعی از 

( و دوره VWP: Voluntary Wait Periodدوره انتظار اختیاری )

( هفته 90روز ) 10متوسط  طوربهگیری است که هدف آن جفت

افزایش روزهای ( است. هفته 93-3روز ) 902-00بوده و در محدوده 
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شیردهی با افزایش اندک مقدار تولید شیر در دوره شیردهی کنونی 

همراه است که به مقدار حداکثر تولید شیر حیوان و نرخ کاهش 

هفتگی تولید شیر پس از اوج شیردهی بستگی دارد. این افزایش 

بستنی تأخیر در آ هرروزتولید، بسیار اندک و برابر با یک لیتر به ازای 

کل تولید شیر در طول عمر اقتصادی حیوان است، ولی سبب کاهش 

و تولید شیر سالیانه خواهد شد، زیرا از طرفی به علت افزایش خطر 

های متابولیک، تولید دوره شیردهی آینده ابتالی گاو به ناهنجاری

کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی تعداد روزهایی که گاو کمتر از 

افزایش خواهد یافت کند، پتانسیل ژنتیکی خود شیر تولید می

(Rezaee Roodbari et al., 2015) .محاسبات کافی و  بر اساس

وگرم در روز، کیل 00( برای یک گاو با اوج شیردهی 0223همکاران )

شیردهی رخ دهد، به ازای  922-10آبستنی پس از روز  کهیدرصورت

تأخیر در آبستنی، تولید شیر سالیانه گاو به علت تأخیر در  روز هر

کیلوگرم کاهش خواهد یافت. همچنین اگر  10/1دوره شیردهی، 

 هرروزرخ دهد، این افت تولید به ازای  930-900آبستنی در روزهای 

زود  صیتشخعدمکیلوگرم خواهد بود. با  00/02تأخیر در آبستنی، 

هنگام آبستنی و با افزایش روزهای شیردهی، بازده مصرف خوراک 

ای گرجی (. همچنین در مطالعهHutjens, 2005یابد )کاهش می

( گزارش کرد که عدم تشخیص زودهنگام آبستنی، سبب 9919)

و مؤثر بر فاصله زایش و  افزایش روزهای باز شده و عامل اصلی

 زاییروزهای باز است و گزارش کرد که روزهای باز با فاصله گوساله

همبستگی زیادی دارد و روزهای باز به طور میانگین تحت تأثیر 

عواملی همچون سطح تولید شیر، میزان توازن منفی انرژی، تشخیص 

 .صحیح فحلی و تلقیح صحیح توسط مأمور تلقیح ماهر است.

 گیریهنتیج

بنابراین تشخیص سریع آبستنی تأثیر مهمی بر عملکرد 

تولیدمثلی گله همچون میزان تولید در دوره شیردهی فعلی، میزان 

تولید در دوره شیردهی بعدی، میزان تولید در کل طول عمر تولیدی، 

زایی، نرخ حذف ناشی از ناباروری و تعداد روزهای باز، فاصله گوساله

اقتصادی هزینه خوراک روزانه  نظر ازدارد و  دشدهمتولتعداد گوساله 

در روزهای شیردهی مازاد دوره شیردهی فعلی، هزینه خوراک دوره 

خشکی مازاد، هزینه جایگزینی تلیسه و هزینه اسپرم و هورمون 

تراپی و هزینه نگهداری دام غیرآبستن و درنهایت میزان سود دهی 

 دهد.گله را تحت تأثیر قرار می
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Abstract  

Early diagnosis of Pregnancy is one of the influential factors in reproductive 

management. Nowadays, various methods such as rectal touch and ultrasound as well as 

blood sampling  can be achieve this goal, but due to the diagnosis of these methods on 

different days after insemination, the effect of early diagnosis of pregnancy in the 

management of reproduction of dairy cows is obvious. Early diagnosis pregnancy reduces 

open days and allows farmer to be informed to distinguish between pregnant and non-

pregnant cows. Early diagnosis of pregnancy and estrus is particular importance because, 

early diagnosis of pregnancy and estrus promptly identifies non-pregnant cows and attempts 

to re-fertilize them in the herd. Weakness in early diagnosis pregnancy and estrus in a timely 

manner causes many estrus to be lost during the economic life of cow and due to increase 

the open days and calving distance in the herd. Therefore, the aim of this study was to 

present the effects of early diagnosis of pregnancy on reproductive management of dairy 

cows and increase the profitability of dairy cattle herds. 
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 طیور و دام یحوزه در شده تجاری جدید تحقیقاتی دستاوردهای

 *9نوری امیر

 چکیده

شوند موارد به صورت سنتی اداره می از در برخی بوده وده در صنعت مواد غذایی ها از جمله مراکز بسیار سودمرغداری

باشند. سیستم مرکزی کنترل وضعیت مرغداری سیستمی است که در آن  و ممکن است مشکالتی را به همراه داشته

وسیله آن، ه یابد که بگیری شده و به سیستم مرکزی انتقال میاندازه آمونیاکگازو  پارامترهای محیطی مانند دما، رطوبت

ها را هال به شبکه اینترنت، دادتوان با اتصتواند مدیریت بهتری نسبت به سالن مرغداری داشته باشد. به عالوه میمرغدار می

در  انجام دهد. ورم پستان گبه کامپیوتر یا تلفن همراه هوشمند انتقال داد و فرد از این طریق نسبت به مرغداری مانیتورین

کنند که تشخیص ورم پستان تحت حاد و در مواردی می بندیدستهحاد و مزمن گاو را به ورم پستان تحت حاد، حاد، فوق

ای است که به کمک آن وسیله Milk Checkerا و باید در آزمایشگاه مشخص شود. امّ نیسته صورت بالینی ممکن مزمن ب

یکی از مشکالت اساسی در پرورش گاوهای شیری و گوشتی که با مواد غذایی . توان ورم پستان را در محل تشخیص دادمی

 ی. بنابراین برای کنترل آن باید از خوراک پر انرژی کمتراستشوند، بروز اسیدوز در دام ای و پر انرژی تغذیه میکنسانتره

ه ای استفادشود از وسیلهاستفاده کرد که در این صورت ممکن است نیازهای دام برطرف نشود. به همین جهت توصیه می

متری است که در شکمبه  PHیکی از این ابزارها ی شکمبه را سنجیده و آن را به دامدار ارائه دهد. اسیدیتهمرتباً کرد که 

 .استای در خارج از بدن دام های آن قابل انتقال به گیرندهگاو قرار گرفته و با استفاده از امواج آنالوگ داده

 Milk Checkerمتر شکمبه، pH سیستم مرکزی کنترل مرغداری، کنترل ورم پستان،  :کلیدی کلمات

 81-84: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79160.html 
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 مقدمه

بی تردید یکی از اهداف پرورش دهندگان دام و طیور کسب 

درآمد است که امروزه با توجه به افزایش تعداد پرورش دهندگان، 

نیاز مبرم به مدیریت واحدهای پرورشی است تا بتوان با استفاده 

ها در واحدهای جدید و تجهیزات هوشمند و استفاده از آناز علوم 

تر کارآیی تولیدات دام و طیور را افزایش داده و سود حاصل بزرگ

ها را به حداکثر برسانید. یکی دیگر از مزایای استفاده از از آن

تجهیزات جدید و هوشمند این است که بتوان بهداشت جایگاه و 

کرد که با این کار عالوه بر عرضه تولیدات را در هر لحظه کنترل 

توان عمر اقتصادی دام را نیز افزایش داد تولیدات دامی سالم، می

که در نهایت باعث سودآوری بیشتر خواهد شد. با توجه به افزایش 

ی زمین نیاز اساسی برای تأمین غذای این روزانه جمعیت کره

-از اصلیحجم از جمعیت وجود دارد که دام، طیور و آبزیان یکی 

ش الخصوص بخترین منابع برای تأمین نیازهای غذایی افراد، علی

پروتئینی غذا است. برای استفاده از این منابع غذایی و نیز کفایت 

ی بشری، الزم است که در داشتن این منابع به نیازهای جامعه

واحد حجم یا سطح، میزان دام و طیور بیشتری پرورش یابند که 

ر الزم است تا از علم روز، تجهیزات جدید و برای تحقق این ام

هوشمند استفاده کرده و مدیریت بهتری نسبت به واحدهای 

پرورشی ارائه داد. با توجه به موارد فوق و نکاتی که ذکر گردید 

الزم است تا از دستاوردهای تحقیقاتی و تجهیزات به روز در 

ه ه سعی شدصنایع دام، طیور و آبزیان استفاده شود. در این مقال

است تا با معرفی مختصر این تجهیزات هوشمند، گامی هر چند 

  کوچک در این حوزه برداشته شود.

 

 الف( سیستم مرکزی کنترل وضعیت مرغداری

ده در صنعت مواد ها از جمله مراکز بسیار سودمرغداری

هستند اما تاکنون بسیار سنتی اداره شده و تلفات زیادی  غذایی

اند. چه بسا بعضی از مرغداران گوشتی به خاطر را به دنبال داشته

مکانیزه نبودن سیستم کنترل دما، رطوبت و گازهای آالینده، 

اند. با این وجود هنوز هم ضررهای هنگفتی را متحمل شده

ی های از رده خارج شدهشوند که با سیستممرغدارانی پیدا می

ریزی را انجام داده و ریسک کنترل دما و رطوبت عملیات جوجه

-پذیرند، البته همه مرغداران تاکنون دریافتهتغییر سیستم را نمی

تواند از میزان تلفات و اندازه مشکالت اند که سیستم مکانیزه می

ها برای آن آنان بکاهد، امّا درصد کاهش مشکالت و تلفات عمالً

ها خطور کرده بود. در آشکار نیست؛ چه بسا این ارقام به ذهن آن

 Lee). کند حال حاضر هیچ مرغداری با سیستم سنتی کار نمی

et al, 2015) 
 

 معرفی سیستم کنترل مرکزی هوشمند مرغداری

ها است تابلو برق هوشمند طراحی شده، مخصوص مرغداری

گیری کرده و ثبت اندازه تواند پارامترهای محیطی سالن راکه می

های دریافت شده توسط کند و در مواقع لزوم از طریق ارسال پیام

ها، هشدار داده و یا وضعیت سالن را گزارش دهد. گزارش گیرنده

تواند از طریق آژیر یا پیامک انجام گیرد. این وضعیت سالن می

ده، گیری شسیستم قادر است با توجه به مقادیر پارامترهای اندازه

تجهیزات نصب شده در سالن را کنترل کند. همچنین این 

تواند به مودم وصل شده و اطالعات را از طریق سیستم می

اینترنت بر روی موبایل یا کامپیوتر در اختیار مرغدار یا مدیر 

 (Lee et al, 2015).مجموعه قرار دهد 

 
 سیستم کنترل مرکزی هوشمند مرغداری -9شکل 
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پارامترهای محیطی که توسط سیستم کنترل هوشمند 

شامل دما و رطوبت بیرون شوند، گیری میها اندازهمرغداری

سالن، دمای چند نقطه از داخل سالن، رطوبت داخل سالن، دی 

  اکسید کربن، آمونیاک، فشار هوا و شدت روشنایی هستند.

 
 صفحه نمایش سیستم -2شکل 

گیری های این سیستم شامل دقت اندازهبرخی از ویژگی

سی، لمباالی سنسورها، صفحه نمایش هفت اینچی از نوع رنگی و 

ارسال پیام هشدار از طریق بلندگوهای این سیستم در محیط یا 

محوطه مرغداری در هنگام بروز مشکل در کارکرد تجهیزات 

 ،کنترلی، امکان اتصال به کامپیوتر و مانیتورینگ از طریق موبایل

رسم نمودارهای ، امکان دریافت اطالعات سالن از طریق پیامک

نمایش هرگونه تغییرات در  و دما، رطوبت و گازهای سالن

 .(Lee et al, 2015)ها است تنظیمات دستگاه

 مزایای استفاده از تابلو هوشمند مرغداری

توان کاهش با استفاده از تابلوهای هوشمند مرغداری می

مصرف انرژی، طراحی و ساخت کلیه تجهیزات نصب شده 

متناسب با استانداردهای صنعت مرغداری، حذف کلیه 

ها با عملکردهای مکانیکی و جایگزینی آن عملکردهای

 ها والکترونیکی هوشمند، کاهش تردد کارگران به داخل سالن

 داریجلوگیری از انتقال ویروس از انسان به طیور، ثبت و نگه

کلیه اطالعات در حافظه کامپیوتر وکارت حافظه روی دستگاه را 

  .(Lee et al, 2015)به ارمغان آورد 

 
 صفحه نمایش سیستم -3شکل 

 Milk Checkerب( 

 لتبه ع توجه بدون پستانی غده التهاب به پستان ورم واژه

 یشیمیای -فیزیکی تغییرات به وسیله که شودمی اطالق آن

 رد بیماری از حاصل تغییرات و همچنین شیر میکروبی ومعموالً

 شود. می مشخص پستانی غده بافت

 پستان ورم بیماری عالئم 

 کرده حمله پستان به که میکروب و شدت حدت برحسب

 وقف و (حاد) شدید التهاب است. متفاوت بیماری هاینشانی باشد،

 عمومی واکنش و با( سمی سپتی) خونی مسمومیت با که حاد

 مزمن و یا( حاد تحت) نامشخص التهاب به صورت یا است، همراه

 ظاهر شود،می و سفت فیبروزی پستان بافت به تدریج که

 ستا متفاوت عالئم میکروب نوع به بسته حاالت گردد. در اینمی

(Sellier et al, 2014.) 

 (حاد تحت)پنهان  پستان ورم

به  و عادی سالم شیر ظاهری وضع پستان ورم نوع این در

-نمی دیده بیماری عالئم هیچگونه ظاهر دام و در رسدمی نظر

شود. مانند: می دیده زیر تغییرات شیر ترکیبات در شود، امّا

های سلول یا پستان بافت هایسلول و سفید یگلبولها افزایش

 شیر، کاهش چربی (، کاهشSC: Somatic cellسوماتیک )

 کلرورها در شیر، افزایش سرم الکتوز، افزایش کازئین، کاهش

 شیر. تولید گلیکوژن شیر و کاهش افزایششیر، 

 به دامدار و عدم توجه تشخیص عدم به علت مرحله این در

 و سالم هایدام دوشیدن توأم و دوشی شیر اتاق در شیر بهداشت

 به طوری که شود،می گاوها سایر به بیماری اشاعه سبب بیمار

 مبتال پستان ورم نوع این به گله درصد ۰2 کوتاهی مدت ظرف

  شوند.می

 مزمن پستان ورم

 نامشخص حدودی تا دامدار نظر از نیز پستان ورم حالت این

 امانج کاپ استریپ پستان ورم آزمایش و شود دقت اگر امّا است،

 و بیماری است کننده مشخص شیر در هاییلخته وجود شود

 امّا ت،اس حاد تحت پستان ورم مانند نیز شیر ترکیبات تغییرات

 لرورهاک و یافته افزایش شیر سرم اینجا در تردر مرحلۀ پیشرفته

 وابج درمان به معموأل پستان ورم نوع این. دارند بیشتری افزایش

 اریبیم پیشرفت سبب گله در گاو نگهداری صورت و در دهدنمی
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 و به حذف آلوده دام بایستی و شودمی سایرین به سرایت و

 شود. اعزام کشتارگاه

 حاد پستان ورم

 بوده، اطراف تورم و التهاب دارای پستان حالت این در

 این حالت هنگام در. گرددمی دچار تب هم شده و دام گرم پستان

 کند.می ناراحتی و احساس کوبدمی زمین بر را پاها دام دوشش،

-رگه و رنگ سبز مایع شیر دارای یافته، تغییر شیر ظاهری شکل

 و ناراحت اشتهابی گردد. گاومی فراوان هایو لخته خون های

دی واح تک دوشی شیر با دستگاه بایستی را گاوها این. شودمی

 هس حداقل روزانه جداگانه به طور دوشیشیر پایان در و دوشیده

این  شود.ن پستانی ضایعه سبب پستان در عفونت تا دوشید مرتبه

 هشد دوشیده داد، شیر قرار دامپزشک مراقبت باید تحت را هادام

 دض را دستگاه بار پس از شیردوشی و هر ریخته فاضالب را به

 . کرد عفونی

 حاد فوق پستان ورم

 مشخص حاد پستان ورم مانند نیز گاو پستان ورم نوع این

 دهبو التهاب دارای بیمار است، پستانو  شده دچار تب بوده و دام

 دهد.نمی دوشی را شیر اجازه موارد اغلب شدید درد به علت و گاو

در این . شودمی لخته و خون هایرگه و دارای رنگ سبز شیر

اهی گ گیرد. قرار جداگانه مراقبت تحت گاو بایستی حالت سریعاً

پتی س خون به عفونت نفوذ اثر و نیز در توجهی کم به علت اوقات

 .(Sellier et al, 2014)گردد می تلف و دام سمی رخ داده

 

 پستان ورم از ناشی خسارات 

 تولید برخی خسارات ناشی از ورم پستان شامل کاهش

 هماند باقی حاوی شیر ریختن درمان، دور هایشیر، افزایش هزینه

 حذف یا و پستان قسمت چند یا یک رفتن بین از احتمال دارو،

دامپزشکی  و کارگری هایدرمان و افزایش هزینه دام حین

 )حدود شیر کاهش تولید طریق از خسارت ترینهستند. امّا مهم

 این اگر. است شیرواری دوره ماه هفت طول در درصد( 9۰-4

 خسارت باشد داشته وجود های گلهاز دام درصد 02 در بیماری

 ورم هزینه. ها خواهد بودهزینه سایر درصد 02 دامدار به وارده

 دور شیر درصد هشت میر، و مرگ درصد 98 شامل حاد پستان

پنهان  پستان ورم هزینه .است درمان درصد و هشت شده ریخته

تولید  کاهش و بودن ناشناخته ناشی از درصد 02 یا تحت حاد

با توجه به موارد ذکر شده و . است شیرواری دوره طول در شیر

ر گیصورت ظاهری و وقتعدم تشخیص ورم پستان تحت حاد به 

های آزمایشگاهی، وجود بر بودن استفاده از روشو هزینه

دستگاهی که بتواند بیماری ورم پستان را در محل و با وقت و 

هزینه کمتر تشخیص دهد، الزم و ضروری است. دستگاه ورم 

به همین منظور طراحی و معرفی  Milk checkerپستان یاب یا 

 شده است.

Milk Checker دقت با که است دیجیتالی ردیاب یک 

 سریع آزمایش یک با دهد.می تشخیص را گاو ورم پستان زیادی

 طور گاو به پستان چهار هر در است قادر Milk Checker ساده، و

 یبالین تحت بالینی و ورم پستان ثانیه چند عرض در زمان وهم

  .(Nogami et al., 2014)دهد  تشخیص را

 
 Milk Checkerنمایی از دستگاه  -4شکل

 Milk Checkerمزایای استفاده از 

برد تا ورم ، تنها چند ثانیه زمان میMilk Checkerبا وجود 

 Milk Checkerپستان تحت حاد در گاوها تشخیص داده شود. 

د و کنهای شیر چهار کارتیه پستان را تجزیه و تحلیل مینمونه

دهد. به عالوه، این روش نتایج را به صورت یکجا و آنی نشان می

ها قابل اعتمادتر است. برخالف آزمایش نسبت به سایر روش

پیچیده ورم پستان کالیفرنیا که نیاز به مخلوط کردن شیر با 

ج عددی را روی صفحه نتای Milk Checkerمحلول دارد، 

دهد؛ بنابراین باعث دیجیتالی، با دقت اعشاری نمایش می

 .(Nogami et al., 2014) شودجویی در زمان و هزینه میصرفه

 کنترل سالمت گله

Milk Checker  یک عامل مهم در مدیریت گله به شمار

به طور مرتب در طول دوره  Milk Checkerرود. با استفاده از می

توان به راحتی گاوهای آلوده را شناسایی کرده و شیردهی، می

 Milkتوان از ها را از سایر گاوهای گله جدا کرد. به عالوه میآن
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Checker  برای تعیین کارآیی درمان آنتی بیوتیکی نیز استفاده

توان گله را کنترل کرده، کیفیت شیر را کرد. به این ترتیب، می

بهبود داده و میزان سوددهی را افزایش داد. همه ساله شیوع ورم 

شود؛ میپستان منجر به خسارات قابل توجهی برای دامداران 

بنابراین، پیشگیری از این عارضه امری ضروری است. با استفاده 

توان در مرحله مقدماتی ، عفونت را میMilk Checkerاز دستگاه 

و زمانی که در ظاهر قابل تشخیص نیست، تشخیص داد. بنابراین، 

ا و هبیوتیکهای باالی درمان دامپزشکی، آنتیتوان از هزینهمی

ها جلوگیری حذف فیزیکی گاوها و سایر زیاندور ریختن شیر، 

 (Neethirajan et al., 2017).کرد 

 Milk Checkerروش کار 

Milk Checker   که است سبک و حمل قابل ایوسیله 

 هدایت در ناهنجاری هرگونه و بوده الکترود سنسور دارای

 رد التهاب یک که هنگامی. دهدمی تشخیص را شیر الکتریکی

 اجزای از برخی دهد،می رخ( ورم پستان) پستانی هایغده

 آزاد شده شیر داخل( کلر و سدیم هاییون مانند) خون پالسمای

 ناهنجاری این. شوندمی آن الکتریکی هدایت افزایش باعث و

 از قبل حتی که گرددمی گیریاندازه  Milk Checker توسط

 صتشخی ورم پستان مسلح، غیر چشم با هاآن عالئم شدن آشکار

 (.Glennon et al., 2016)  شودداده می

 

  شکمبه pHج( حسگر ارزیابی 

 به طور( IoT) اشیاء اینترنت ظهور اخیر، هایسال در

 به خصوص( WSN) سیمبی حسگر هایشبکه کاربرد چشمگیری

 هک معتقدیم ما اگرچه. است داده گسترش را تولید هایزمینه در

 ای بیماری تشخیص پیش هنگام زنده موجودات سیمبی نظارت

با این حال  بود، خواهد مهم بهداشتی هایمراقبت اهداف سایر

 به و سازگاری از اطمینان برای توجهی قابل تالش همچنان

 یا چهارپایان. است الزم حسگرها انرژی مصرف رساندن حداقل

-می شمار به اقتصادی مهم ارکان از کشوری هر در تقریباً هادام

 چهارپایان سایر و خوک گاو، پرورش از سال هزاران اگرچه. روند

 وجود هاآن مدیریت در زیادی هاینقص هم هنوز اما گذردمی

 گاو شکمبه pH واقعی تغییرات زمان بر نظارت میان، این در. دارد

 رهاییحسگ به نیاز و شکمبه داخل پیچیده محیط ماهیت دلیل به

. تموارد اس ترین سخت از یکی مدت طوالنی اطمینان قابلیت با

 است، افزایش حال در شکمبه بر نظارت به عالقه حال، این با

هضم کننده علوفه و تبدیل کنده  عضو نه تنها یک شکمبه چون

 حیوان نشخوار کننده میلیاردها برای آن به مواد غذایی قابل هضم

 انبیج هایفرآورده تولید باعث که است دلیل این به بلکه است،

 گاوها حقیقت، در. شودمی 2CO و متان مانند ایگلخانه گازهای

 هایفعالیت از را ایگلخانه گازهای انتشار کل از درصد 94 حدود

 یک شکمبه pH مقدار این، بر عالوه. دهندمی تشکیل انسانی

 عیتوض به توجه با ویژه به گاو، برای مهم فیزیولوژیکی پارامتر

 . است حیوان ایتغذیه

 دارمق الهضم، سریع کربوهیدرات زیادی مقدار تغذیه از پس

pH ۰/۰ زیر به ۰/0-۰/0 طبیعی محدوده از است ممکن شکمبه 

 اوگ که دهد نشان تواندمی بیافتد، اتفاق این اگر. یابد کاهش

 موقع به اگر که است( SARA) حاد شکمبه اسیدوز دارای

 اکخطرن بسیار دام مانی زنده برای تواندمی نشود، داده تشخیص

 تکربوهیدرا با گاو تغذیه ای،شکمبه اسیدوز اصلی علت. باشد

 کوتاه زمان مدت مشابه در غالت سایر و جو مانند الهضم سریع

 شود،می مرگ به منجر اغلب که شدید، شکمبه اسیدوز. است

 به که هاییدام و باشند خورده زیاد جو که گاوهایی در بیشتر

 . شودمی مشاهده اند کرده پیدا دسترسی اضافی خوراک

امروزه تولید گوشت دارای ماربیلینگ مطلوب واقع شده 

است که برای این امر و تولید گوشت مناسب الزم است که گوساله 

 اب را فقط دامدار گوساله یک اگر. تغذیه گرددانرژی با خوراک پر

( ۰/0-۰/0) پایدار دامنه یک در شکمبه pH کند، تغذیه علوفه

 وزن دارای یافته رشد کامالً گوساله نتیجه، در. شودمی حفظ

 را پایین یا متوسط کیفیت با گاو گوشت و خواهد بود متوسط

 خوبی به استراتژی یک در اگر دیگر، طرف از. خواهد نمود فراهم

 کنمم شود، تغذیه غلیظ علوفه با گوساله یا گاو شده مدیریت

 این با. دهد افزایش را خود وزن و کرده رشد سرعت به است

 باالی سطوح غلیظ، علوفه تغذیه ساعت چند از پس وجود،

 شکمبه تجریه شده و در سرعت به هضم قابل هایکربوهیدرات

مقدار  این. برسد ۰/۰ از ترپائین به pH مقدار تا شوندمی باعث

pH از پایین pH عدم صورت در و شده اسیدوز باعث شکمبه 

 ریضرو بنابراین،. شد خواهد حیوان مرگ باعث موقع به تشخیص

 و االب کیفیت با گاو گوشت آوردن دست به برای روشی که است

 . شود تهیه شکمبه اسیدوز خطر بدون
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 و شکمبه اسیدوز از جلوگیری منظور به حاضر، حال در

 تکنسین کند، را کنترل pH که ایتغذیه استراتژی یک ترسیم

 از استفاده با و دستی متر pH یک از استفاده با را شکمبه محلول

 است ممکن روش این حال هر به. کندمی گیریاندازه کانوال یک

 به و بوده گیر وقت شود،می مشغول تکنسین که این دلیل به

 راه فناوری و علم در اخیر تحوالت. گردد حیوان درد باعث عالوه

 نظر است. از کرده ارائه فوق مشکالت برای ایاولیه هایحل

 برای( FET) میدانی اثر ترانزیستورهای پیشرفته، هایتکنیک

 فادهاست بیولوژیکی مواد یا شیمیایی مایعات pH مقدار گیریاندازه

 تماس در هدف بیولوژیکی مواد یا مایعات که هنگامی. اندشده

 شیمیایی به حساس FET حسگر سنجشگر منطقه با مداوم

 غلظت یرتغی با متناسب طور به ترانزیستور طریق از جریان باشند،

 مورد در ابتدایی تحقیقات. خواهد کرد تغییر( H+ مانند) یون

 محققان برخی توسط نیز جامد حالت در pH حسگر الکترودهای

( MOSFET) ترانزیستور یک مطالعه، این در. است شده انجام

 مانز در نظارت برای و شد داده توسعه جامد نوع حسگر بر مبتنی

 . گرددمی ارزیابی شکمبه گاو pH از واقعی

 شکمبه pH گیری اندازه سیستم از شماتیکی نمای ۰-شکل

 سنسور این. دهدمی نشان را شکمبه در سنسور هدف موقعیت و

 -سیداک رساناینیمه میدانیِ اثرِ ترانزیستور یا فِتماسیک  دارای

 MOSFET: Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effectفلز )

Transistorتاس سنج الکترود عنوان به شونده جدا دریچه یک ( با 

 و بهینه ضبط تماس منطقه یک با ITO از استفاده با که

 هایپیشرفت. است شده ساخته محافظ میکرو ساختارهای

 از مدت طوالنی استفاده تا شودمی باعث کار این در موجود

به  و حساسیت انجام شده گونه آسیب به هیچ بدون حسگرها

دلیل مصرف بسیار پایین برق، عمر باتری حداکثر مقدار خود 

  (.Zhang et al, 2017رسد )می

 
 سنج در بدن گاوpHموقعیت  -5شکل 

 pHبندی سنسور ساخت و بسته

 سنسور گاوها، اختالل در رفاه رساندن حداقل به منظور به

pH با دبای داخلی اجزای بنابراین،. باشد کوچک امکان حد تا باید 

 . شوند مطلوب، انتخاب اندازه گرفتن نظر در

 و الکترودها بندی بسته برای تفلون ایاستوانه ظروف از

 سلن ایاستوانه پکیج. شده است استفاده انتقال مدار هایتخته

 متر میلی 92 پایین قطر و طول متر میلی 04 ابعاد دارای اول

 میلی 0۰ طول کمتری با ابعاد با دوم نسل ایاستوانه بسته. است

 دو این بین. شده است ساخته متر میلی 00 پایین قطر و متر

 در که آنجا از. است یافته کاهش حجم درصد ۰2 از بیش نسل،

 شود،می انتقال داده شکمبه به مری طریق از حسگر نهایت

 در آن ترکوچک در نظر گرفتن اندازه با دوم نسل سنسور

 آن از استفاده آینده، هایبرنامه سایر و میدانی هایگیریاندازه

 چهار مایع به ابعاد تبادل منفذ جهت چندین. بود خواهد ترآسان

 برای هاآن قطر و شد ساخته ایاستوانه محفظه روی متریمیلی

ای انتخاب شده به گونه شکمبه محلول آزاد مبادله از اطمینان

 و شوند محفظه وارد درشتی مواد دهدنمی اجازه است که

 زا اطمینان برای این، بر عالوه. کند دچار فرسایش را الکترودها

 یک و محدود حرکات آن در که شکمبه، کف به حسگر رسیدن

 به و گرم 90۰ به اول نسل بسته وزن دارد، وجود غلیظ مایع قوام

 از این چگالی .شودمی ساخته مترسانتی در گرم 9/0 چگالی

ا ر اطمینان و این است بیشتر نشخوارکنندگان محلول چگالی

 مدت طوالنی هایگیریاندازه برای pH حسگر ارزیابی دهد کهمی

 شکمبه pH حسگر ارزیابی 0-ماند. شکلمی باقی شکمبه در

 هاینسل در را سنجش سیستم اصلی اجزای و یافته توسعه

 صفحه شامل سنجش سیستم اجزای. دهدمی نشان مختلف

 .است سنجش الکترودهای و انتقال واحد اتصاالت، گیری،اندازه

×  90 از کمتر و حجم کم العادهفوق ابعاد از سیمبی انتقال ماژول

 سفرکان دارای سیمبی انتقال ماژول. بود برخوردار متر میلی 00

 تا توانمی را انرژی مصرف و است مگاهرتز 801 مرکزی کاری

 Zhang et کرد بهینه مگاوات 92 از به میزان کمتر ممکن حد

al., 2017)).  
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 تفاوت اندازه حسگرها در دو نسل متفاوت -6شکل 

 شکمبه سنج pHانرژی  مصرف

 انجام برای نیاز مورد سیستم اگر که شودتخمین زده می

 باتری شده زده تخمین عمر طول باشد، ساعت در آزمایش یک

 لیتیومی باتری برای و است بیشتر سال دو از CR2032 سلول

 بیشتر سال یا 92تواند  می (CR1 / 2) ساعتی آمپرمیلی 9222

 (.Zhang et al., 2017باشد )

 گیری کلینتیجه

توان نتیجه گرفت که یکی با توجه به مباحث ذکر شده می

افزایش کارایی واحدهای پرورشی به کار بردن تجهیزات های از راه

نوین است؛ چون عالوه بر تسهیل مدیریت واحد پرورشی، باعث 

کاهش هزینه و صرف زمان کمتر و در نتیجه افزایش سود 

 اقتصادی خواهد شد.

 سپاسگزاری

بدینوسیله از جناب آقای دکتر آرش جوانمرد، عضو هیئت 

ه تبریز و جناب آقای فرزاد غفوری، علمی گروه علوم دامی دانشگا

دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه تهران که اینجانب را در انجام این تحقیق 

نمایم. همچنین از نظرات و یاری نمودند، صمیمانه تشکر می

پیشنهادات سازنده داوران محترم مقاله صمیمانه تشکر و قدردانی 
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Abstract  

Poultry farms are one of the most profitable centers in the food industry. In some cases, 

they are managed traditionally and may face with serious problems. Central Control System 

(CCS) of poultry house status is a system in which environmental parameters such as 

temperature, humidity, and ammonia gas are measured and monitored to farmer for having 

better management on the breeding houses. In addition, data can be sent to a computer or 

smart phone using internet, and the manager of the farm can monitor the statuse of the farm. 

Mastitis is one of the most prevalent disease in cattle which divides into subacute, acute, 

and chronic mastitis. Diagnosis of subacute and chronic cases of mastitis is not possible 

clinically and must be determined in the laboratory. But Milk Checker is a tool that can be 

used to diagnose mastitis quikly. Therefore, low-energy feed should be used to control it, in 

which case the needs of livestock may not be met. Therefore, a device that measures the 

acidity of the rumen and presents it to the farmer is needed. One of these devices is pH 

meter, which is located in the rumen of cattle and its data can be sent by analog waves to a 

receptor outside the animal body. 

Keyword(s): Poultry central control system, Mastitis control, Rumen pH meter, Milk 

checker 
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19-91. 

 00/21/9311 تاریخ انتشار آنالین:     91/22/9311 :پذیرشتاریخ       ----/--/-- تاریخ بازنگری:     02/21/9311 تاریخ دریافت:

 

 

 

 رازی سازی سرم و واکسن تحقیقات سسهؤم معرفی
|Introduction of Razi Vaccine and Serum Research Institute| 

 2فرد ندایی زهرا و *9رسولی نجمه

 تاریخچه

ز مراک نیو معتبرتر نیتریمیاز قد یکی ،تیسال سابقه فعال 12از  شیبا ب یراز یواکسن و سرم ساز قاتیمؤسسه تحق

د یتحت نظارت وزارت فالحت و فوا 9323خود را در سال  تیمؤسسه فعال نی. اشودیکشور شناخته م یقاتیو تحق یعلم

که با تلف کردن صدها  یسوز طاعون گاوخانمان یماریبا ب بارزهم یهاراه رامونیپ قاتیوقت( با تحق یعامه )وزارت کشاورز

 ثرؤو عرضه واکسن م دیبا تول یهآغاز کرد و پس از مدت کوتا ،قرار داده بود دیکشور را مورد تهد یدام اتیس گاو حأهزار ر

 تیوفقم نیپس از ا یوتاهنمود. به فاصله ک یگذار هیدر کشور پارا  هایماریب هیاز مبارزه عل ینیمزبور دوره نو یماریب هیعل

 تیمکه حائز اه یادر دستور کار مؤسسه قرار گرفت. مسئله یمصرف پزشکمورد  یهاها و سرمانواع واکسن دیتول یکار بر رو

مربوط به دوران پس از  یراز یواکسن و سرم ساز قاتیو رشد و توسعه مؤسسه تحق ییاست که دوران شکوفا نیا باشدیم

 گریها و داز واکسن یاو خوشبختانه بخش عمده باشدیم 9301در سال  یمؤسسه به متخصصان داخل تیریمد یواگذار

 هاتیروند فعال یپس از انقالب اسالم یهااند. در سالقرار گرفته دیو تول قیها مورد تحقسال نیدر ا کیولوژیب یهافرآورده

 دیو تول قیکه تحق یبه طور ؛کرد دایپ شگستر یفیو ک یاز لحاظ کم یراز یواکسن و سرم ساز قاتیدر مؤسسه تحق

 نی( در اونیسرخجه و اور، گانه )سرخکسرخجه و سه ون،یاور یهااز جمله واکسن یو انسان یدام یهااز واکسن یاعمده

 ها انجام گرفت.سال

 94-11: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79161.html 

 ارتباطات علمی

 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشجویان کارشناسی 9،0
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 ی عملکرد حیطه

ولوژیک مصرف انسان، دام و طیور های بیتولید فرآورده (9

 (مین عمده نیاز کشورتأ)

 های تشخیصکیت ها وژنتولید آنتی (0

های مشترک های دام، طیور و بیماریتشخیص بیماری (3

 انسان و دام

پژوهش و تحقیقات علمی پیرامون واکسن و موضوعات  (9

 علمی

 جذب و آموزش دانشجو در مقاطع فوق لیسانس و دکترا (1

انتشار مقاالت علمی )مجله آرشیو رازی( و گزارش نهایی  (2

 های تحقیقاتیطرح

-ها و سمیناردر برگزاری کنگره مشارکت و حضور فعال (7

 های علمی

ای جهت بهبود کیفیت و کمیت انجام تحقیقات توسعه (8

 هافرآورده

المللی به صورت مجری های ملی و بینمشارکت در طرح (1

 و یا همکار

های نامهپایان های تحقیقاتی ومشارکت در طرح (92

 تحصیلی به صورت مجری و یا همکار

 یو فناور قاتیمعاونت تحق

 یخود به عنوان متول یقانون فیبا توجه به وظا یراز مؤسسه

 ک،یولوژیب یهافرآورده قاتیکشور و تحق یدامپزشک قاتیتحق

از  یمندبا بهره ،یدر سطح مل قاتیتحق نیا یدههمگام با سامان

مجهز در قالب  یهاشگاهیمتخصص و آزما یروهاین نیترمجرب

به همراه  ع،و مرج یمل شگاهیآزما 91 ،یبخش تخصص 90

 یدامپزشک یبخش ها یشعبه خود و با همکار 2 یعلم لیپتانس

 یانیها، نقش شااستان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمراکز تحق

و زنبور  وریمهم دام و ط یهایماریب عیو سر قیدق صیدر تشخ

محققان خود،  یکاربرد قاتینموده و به واسطه تحق فایعسل ا

 نیباشد و با استفاده از ایم کشور یدامپزشک یازهاین یپاسخگو

 یهابه فرآورده یابیدر جهت دست یانیخدمات شا ،یمجموعه علم

 .دینمایموجود م یهاو اصالح اشکاالت فرآورده دیجد کیولوژیب

 های زیر مجموعه عبارتند از:ها و بخشمدیریت

 های داممدریت و تحقیقات بیماری .9

زنبور عسل، کرم های طیور، مدیریت تحقیقات بیماری .0

 ابریشم و حیات وحش

 مدیریت بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی .3

 اداره آموزش و توسعه علمی .9

 های بیولوژیکمعاونت تحقیق و تولید فرآورده

تحقیقاتی، بخش  00این معاونت مشتمل بر پنج مدیریت و 

تولیدی و پشتیبانی و یک ایستگاه تحقیقاتی بوده و حاصل 

 باشد.نوع فرآورده بیولوژیک می 72فعالیت آن تولید بیش از 

 های باکتریایی و تولید و تحقیق در زمینه واکسن

 ویروسی مصرف پزشکی

 های باکتریایی و تولید و تحقیق در زمینه واکسن

 آبزیانویروسی و انگلی دام، طیور و 

 زهر جانوران سمی )مار، های درمانی ضدتولید انواع سرم

 عقرب، عنکبوت( 

 های تشخیص آزمایشگاهی بیماریژنتولید انواع آنتی-

 های انسان، دام و طیور

  تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی و تولید برخی

 هاهای مرتبط با آنفرآورده

 جهت ریزی و اجرای تحقیقات کاربردی در برنامه

های جدید، ارتقا کمی و دستیابی به تکنولوژی فرآورده

 های موجودکیفی فرآورده

 ها و نیز روزآمد کردن مستندات علمی و فنی فرآورده

انطباق هرچه بیشتر با اصول و مقررات تولیدات مطلوب 

(GMP و همچنین فراهم نمودن بسترهای الزم برای )

این معاونت های ها، از اهم فعالیتصادرات فرآورده

 باشد.می

 تیفیک نیمعاونت تضم

با دارا بودن چهار مدیریت در  تیفیک نیمعاونت تضم

ریزی در زیرمجموعه خود وظیفه هدایت، هماهنگی و برنامه

خصوص طراحی و توسعه خط تولید اعم از تولیدات جدید یا 

تغییر در تولیدات موجود و همچنین هدایت و نظارت بر 

ها، تأسیسات و فضاها، تجهیزات، ساختمانمعتبرسازی پرسنل، 

ها، هدایت های تولید و همچنین کنترل محصوالت و محیطروش

ها و شعب ها، ادارهو نظارت بر اجرای ممیزی و بازرسی بخش

 های ملی و بین المللی پیگیریموسسه جهت تطبیق با استاندارد

  باشد.دار میها را عهدهبهبود مستمر آن

 یانسان سالمت تیریمد .9

 مستندات یزیو مم ستمیبهبود س تیریمد .0

 کیولوژیب یهافرآورده یفیکنترل ک تیریمد .3

12 



 

 

 ... و واکسن تحقیقات مؤسسه معرفی؛ رسولی و ندایی فرد       
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 کیولوژیب یهافرآورده صیترخ تیریمد .9

 تولیدات

ها، توان به واکسناین مؤسسه میاز جمله تولیدات 

های های تشخیصی، فرآوردههای درمانی، پادگن، کیتسرم

 خونی، حلّال، حیوانات آزمایشگاهی و ... اشاره نمود.

حال به معرفی چندین واکسن بخش دام و طیور مؤسسه 

  پردازیم.می

 
 دام یروسیو یهاواکسن -9شکل 

 
 دام ییایباکتر یهاواکسن -2 شکل

 
 دام یواکسن انگل -3شکل 

 دام یروسیو یهاواکسن

 تب برفکی پلی واالن 

 تب برفکی مونو واالن 

 آبله گوسفندی 

 آبله بزی 

 طاعون نشخوارکنندگان کوچک 

    دام ییایباکتر یهاواکسن

 ینتروتوکسمآ 

 یآگاالکس 

 دز کامل( بایریبروسلوز گوساله ا( 

  بروسلوز گوسفند و بزREV.1 )دز کاهنده( 

  بروسلوز بره و بزغالهREV.1  )دز کامل( 

 پاستورلوز گاو 

 یدیتوکسوئ یآنتروتوکسم 

 یشاربن عالمت 

 کبد یعفون یایقانقار 

 کزاز اسب 

 دام کوچک روزیلپتوسپ 

 بروسلوز بره و بزغاله یقطره چشم 

 ... و 

 دام یواکسن انگل

 یگاو وزیلریت 

 یسسه رازؤم یتخصص یهاشگاهیآزما

 وزیلریت قاتیتحق یتخصص شگاهیآزما 

 یسموم جانور یتخصص شگاهیآزما 

 رایلپتوسپ یتخصص شگاهیآزما 

  آزمایشگاه رفرانس آنتروباکتریاسه )سالمونال و

 اشریشیاکلی(

 یتب برفک یتخصص شگاهیآزما 

 تحقیقات پاستورال یتخصص شگاهیآزما 

 یاکنه یهایماریناقل و ب یهامطالعه کنه شگاهیآزما 

 کوپالسمایرفرانس ما شگاهیآزما 

 منبع

رازی  سازیسرم و واکسن سایت مؤسسه تحقیقات

(www.rvsri.ac.ir) 
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Abstract  

The science of nutrition involves providing a balance of nutrients that best meets the 

animals needs for growth, maintenance, egg production, etc. For economic reasons, this 

supply of nutrients should be at least cost, and so we must supply only enough for 

requirements, without there being any major excesses. It is very difficult and very expensive 

to supply all nutrients at the exact nutrient needs, rather we have to oversupply some 

nutrients in practical situations, in an attempt to meet the limiting nutrients. In poultry diets, 

these limiting nutrients are usually energy and some of the essential amino acids, such as 

methionine and lysine. In formulating diets, the following nutrients are considered as 

energy, protein, fat, vitamin, minerals, and water. With the exception of water, these 

nutrients are provided by the ingredients that make up the diet which are classified as 

cereals, animal proteins, vegetable proteins, vegetable fat, animal fat, micro mineral, macro 

mineral, and vitamin premixes. Each of these separate types of ingredient provides a specific 

quantity and quality of nutrients to the diet. Balancing these ingredients to produce the diet 

formulation (recipe) relies on the skill of the nutritionist. 

Keyword(s): Poultry nutrition, Feed formulating, Ingredients 
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Diet  خوراک مصرفی 

Ratio 
اقالم خوراکی که جهت تأمین نیازهای حیوان از مواد مغذی با مقادیر جیره یا به عبارتی نسبتی از 

 گیرند.های مختلف در کنار هم قرار مییا نسبت

Feed Formulating 
های مختلف های مختلف دسررتی   با اسررت اده از نرم اف ارتنظیم جیره مصرررفی حیوان که با ر  

 قابل انجام است.

Feed Processing  

ای مانند جلوگیری از انتخاب اقالم خوراکی )پرنده د سررت دارد ها برای اهداف  یژهفرآ ری خوراک

ها ری  بوده   مصرف نخواهند ها   سایر اف  دنیتر را مصرف کند این در حالیست که  یتامینمواد درشت

ی ارچهای خوراک مانند بار میکر بی، قشد(، اف ایش قابلیت هضم   دسترسی مواد مغذی، کاهش آلودگی

 های حمل   نقل خوراک   کاهش گرد   غبار در سالن   غیره.  سموم قارچی، کاهش ه ینه

Fine Grinding  شود(.آسیاب کردن ری  )اندازه قطعات خوراک در انتها ری  می 

Coarse Grinding  شود(.آسیاب کردن درشت )اندازه قطعات خوراک در انتها درشت می 

Pellet 

گردد   در آن ابتدا فرآ ری شرده خوراک است که در کارخانجات خوراک تولید می هاییکی از فرم

 هایگیرد   در نهایت از ر زنهخوراک آسیاب شده   سپس در معرض فشار بخار   فشار مکانیکی قرار می

هرای مختل ی برای سرررنین مختلف  یور تهیه ایی بره نرام دای عبور کرده   در انردازهموجود در حلقره

 شوند.می

Extrude 

های فرآ ری شرده خوراک است که ر   تهیه آن مشابه به پلت بوده، با این ت ا ت که یکی از فرم

درجه  028گراد در پلت در مقابل درجره سرررانتی 08-08دمرای اکسرررتر د کردن برازتر از پلرت بوده )

خار باز نسبت به پلت، گراد در اکسرتر د(  لی مدت زمان قرار گیری در معرض این دما   فشررار بسرانتی

تواند برای مدت بیشتری ر ی آب باقی شرود که میکمتر اسرت. در این ر   خوراک شربیه به پ م می

یابد، از این ر  این نوع فرآ ری بیشرررتر در تغذیه آب یان اسرررت اده بماند، به عبارتی چگالی آن کاهش می

ه در آب ندارند   بیشرتر د ست دارند تا شرود چون برخی از ماهیان تمایلی به مصررف خوراک فر رفتمی

 خوراک شنا ر بر ر ی سطح آب را مصرف کنند.

Pellet Durability Index 
شراخ  د ام پلت، نشران دهنده دریردی از دان پلت تولید شرده است که  ی حمل   نقل سالم 

 باقی مانده است.

Conditioning  

های مشخ  جهت تأمین خوراکی با نسبت پس از آسریاب کردن خوراک مصرفی )ترکیبی از اقالم

ثانیه   در معرض  028شده   در آنجا به مدت  Conditionerنیاز حیوان( این مواد  ارد دسرتگاهی به نام 

تر گیرد که  ی این مرحله ژزتینه شرردن   در موارد شرردیدگراد قرار میدرجه سررانتی 08تا  08دمای 

از این مرحله اف ایش قابلیت دسترسی مواد مغذی   کاهش بار  افتد که هدف اکنش میالرد نی  ات اق می

های موجود در خوراک نی  ها    یتامینهرا اسرررت.  ی این مرحله احتمار تخریز آن یمآلودگی خوراک

  جود دارد.

Cooling 
باشد تا خوراک سریعتر سرد شده های درست شده   مرحله پیش از بسته بندی میسرد کردن پلت

 من ی دمای باز بر مواد خوراکی نی  کاهش یابد.  اثرات 

Gelatinization 
ها ابتدا متورم   سررپس در اثر حرارت های خام نشرراسررته در آب، گرانوردهی گرانورپس از حرارت

 کند.ها خارج شده   ساختار گرانور شر ع به از هم پاشیدن میساختارهای آمیلوز از گرانور

Gelation 
های از هم پاشیده شده های سالم، گرانورفرآ ری که در آن ساختارهای آمیلوز، گرانورای از مرحله

 دهند  آب همگی در کنار هم حضور داشته   تشکیل ساختاری به نام ژر را می

Uglification  
پس از قرار گیری ژر در معرض فرآ ری خنم کردن یا باقی ماندن برای  وزنی مدت، آب موجود 

 گویند.می uglyژر خارج شده   ساختار حایل را زشت شدن یا در ساختار 

Millard Reaction 

ها خصرویرا اسید آمینه لی ین با قندهای احیا شده در دماهای باز  ی فرآ ری با  اکنش پر تئین

ها( پیوندی بین این ذخیره نادرسرت در انبار )از  ری  اف ایش دمای مواد ذخیره شده در اثر فعالیت قار 

گردد. از  رفی این شرررود که باعا خارج شررردن هر د  ماده مغذی از دسرررتر  مید  ترکیز ایجاد می

 های پخته شده است. اکنش منبع ایلی  عم در خوراک

Caramelization   شود.بسیار باز باعا این پدیده میپختن قندها به تنهایی در دمای 
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Lipid Browning  )گویند.ایی شدن میهای سرخ کردنی را قهوهر غنپلیمری ه شدن )ترکیز چند مولکور چربی 

Essential Amino Acids 
شود که در بدن سنت  نشده   یا مقدار سنت  اسریدهای آمینه ررر ری به اسیدهای آمینه اتالق می

 ها بسیار کم است   ززم است تا حتما از  ری  خوراک تأمین شود.آن

Non-Essential Amino 

Acids 

شوند که در بدن از  ری  اسیدهای ای گ ته میه غیر ررر ری به اسریدهای آمینهاسریدهای آمین

نت  ها به مقدار کافی سآمینه ررر ری یا سرایر ترکیبات دیگر مانند اسرکلت کربنی برخی از کربوهیدرات

 شود.می

Semi-Essential Amino 

Acids 

ه ممکن است در حالت عادی شوند در حالیکای که تحت شرایط خایی رر ری میاسیدهای آمینه

 غیر رر ری باشند.

Ketogenic Amino Acids  

شررود که در اثر جدا شرردن عامل آمین، ای گ ته میاسرریدهای آمینه کتوژنیم به اسرریدهای آمینه

توانند تبدیل به اسررتیل کوآ   سررپس کند که میهایی را میاسررکلت کربنی باقی مانده   تولید  اسررطه

ها شده ادیب  در نهایت  ارد سیکل کربس، گلوکونئوژن ، لیپوژن    مسیر تولید کتوناستواستیل کوآ شده 

   تولید انرژی نماید.

Glucogenic Amino Acids  
کنند که قادر به تبدیل هایی را میای که در اثر جدا شدن عامل آمین تولید  اسطهاسیدهای آمینه

 شوند.های تولید گلوک  شدن به گلوک    سایر  اسطه

Deamination  گویندفرآیند جدا کردن عامل آمین از اسکلت کربنی اسید آمینه را دِآمیناسیون می 

Transamination 
فرآیند انتقار عامل آمین از یم اسید آمینه به یم اسکلت کربنی یا یم اسید آمینه دیگر را ترانس 

 گویند.آمیناسیون می

Denaturation  

تواند گویند که میها میایررل یم تخریز   از هم باز شرردن سرراختار پر تئیندناتوره شرردن را در 

های هضم کننده پر تئین در دستگاه گوار    یا اسید معده باشد   یا در اثر حرارت ناشی از فعالیت آن یم

 موجود  ی فرآیند ساخت خوراک مانند پلت کردن، باشد.

Chaperon  

ها قرار دارند که هنگامی که هایی از ساختار پر تئیندر موقعیتهایی هستند که ها مولکورچاپر ن

خواهد در اثر هیدر لی  آن یمی، اسررید   یا در اثر حرارت باز شررود،  ارد عمل شررده   مانع از پر تئین می

 شوند. ها میدناتوره شدن از  ری  اف ایش مقا مت پر تئین

Liebig Barrel  

که هر یم از اسرید آمینه شرناخته شرده  جود دارد که در یورتینوع  28ها برای سرنت  پر تئین

اسریدهای آمینه نباشد بطور کلی پر تئین مورد نظر سنت  نخواهد شد   اگر  جود داشته باشد  لی مقدار 

 گویند.آن کم باشد، آن اسید آمینه را محد د کننده می

 

Laying 
شررود، مرغ تولید شررده در گله شررر ع میمرحله شررر ع تخمگذاری را که با مشرراهده ا لین تخم

 گویند.می

Egg Mass مرغ تولید شدهمرغ در  زن تخمحایل ررب تعداد تولید تخم 

Restriction 

های گوشتی گاهاً به منظور کنترر اف ایش  زن های مادر   تخمگذار   حتی در مرغدر پر ر  مرغ

های متابولیکی از جمله ع   بر ز ناهنجاری ور جلوگیری از رشرررد سرررری  ح ظ یکنواختی گله   همین

شود های خوراکی   محد دیت نوری اعمار میآسریت، سندرم مر  ناگهانی، پر زپس   غیره محد دیت

 هایتا پرنده در د ره تاریکی استراحت کرده   اقدام به مصرف خوراک نکند تا منجر به چاقی   ناهنجاری

 اشاره شده نگردد.
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ad-libitum  

های دهی در مرغخوراکمصرف خوراک در حد اشتها یا به مقدار دلخواه پرنده که معموز این ر   

شود   پرنده اجازه دسترسی نامحد د یا مرغ خوراکی( اجرا میهای تخمگذار )تخمگوشتی   گاهاً در مرغ

 به عبارتی در حد اشتها به آب   خوراک را دارد.

Probiotic 

رشد رک های محبیوتیمای هستند که عملکرد مشابه به آنتیهای زندهها میکر ارگانیسمپر بیوتیم

 های م یدی هستند که از  ری  رقابتها میکر ارگانیسمها دارند. پر بیوتیمهایی نی  با آنداشته   ت ا ت

هرای مضرررر   یرا تولید ترکیباتی مانند اسررریدزکتیم در ر ده باعا از بین رفتن برا میکر ارگرانیسرررم

تی   اف ایش قابلیت هضم   شده   از این  ری  باعا ح ظ سالم E.Coliهای مضر مانند میکر ارگانیسرم

توانند برخی از مواد ها نی  میشررروند. خود پر بیوتیمجذب مواد مغذی به دلیل ح ظ سرررالمت ر ده می

 خوراکی غیر قابل هضم توسط پرنده را تج یه کنند.

Prebiotic 

انع از مالیگوسرراکاریدها   فر کتوالیگوسرراکاریدها هسررتند که ها ترکیباتی مانند مانانبیوتیمپری

های مضر در دستگاه گوار  شده   در نتیجه باعا ح ظ سالمت ر ده   اف ایش اف ایش میکر ارگانیسرم

ای که های کربوهیدراتهها از  ری  اشرررغار گیرندهبیوتیمشررروند. پریهضرررم   جرذب مواد مغذی می

ها   در نتیجه باعا دفع مانند، مانع از اتصار آنها متصرل شده   در ر ده باقی میمیکر ارگانیسرم به آن

ای هها با اتصار مصرف شدن به عنوان خوراک میکر ارگانیسمبیوتیمشروند. برخی دیگر از پریها میآن

های مضرررر   اف ایش جمعیت هرا   در نتیجره کراهش جمعیرت باکتریم یرد براعرا اف ایش تک یر آن

 شوند.های م ید میباکتری

Synbiotic گویندبیوتیم میبیوتیم را سینترکیز پر بیوتیم   پری 

Non-Starch 

Polysaccharide (NSP) 

ت به گویند که این ترکیباها را میای مانند بتاگلوکان   آرابینوزایالنهای غیر نشاستهسراکاریدپلی

م ها قابل هضهای ترشح شده از آنترتیز در گندم   جو زیاد بوده   توسط دستگاه گوار  پرنده   آن یم

جذب نیسرتند. این ترکیبات حاللیت بازیی در آب داشرته، هضم نشده   باعا جذب آب شده   تولید   

ی را های آمینه، گلوک    سایر مواد مغذکند که این ترکیز قابلیت اتصار با اسیدیم ترکیز چسبناک می

یم محیط  کند. این چسررربندگی باعا ایجادهای ر ده خارج میها را از دسرررتر  آن یمداشرررتره   آن

کند. در نتیجه قابلیت هضررم   جذب مواد  یسررکوزی شررده   حرکت مواد در دسررتگاه گوار  را ک ند می

مغذی کاهش یافته   باعا دفع زیاد آب از  ری  مدفوع   خیس شرردن بسررتر   مشررکالت مربوا به باز 

ها NSPشود. یبودن آمونیاک، مشکالت تن سی، التهاب پوست کف پا، سوختن م صل خرگوشی   غیره م

 .شوندهای گیاهی به تنهایی   یا به یورت متصل با پر تئین   لیگنین یافت میدر دیواره سلور

Micelle 

های موجود در خوراک که بصورت قطرات ب ر  چربی  ارد دستگاه به منظور هضرم   جذب چربی

ر  چربی شلیم شده   باعا هایی به قطره ب های ی را ی همانند گلولهشوند، اسیدها   نممگوار  می

ا هشود که این امر عال ه بر اف ایش سطح تما  چربیتبدیل شدن قطره ب ر  چربی به قطرات ری تر می

ین شرروند که اهای لیپاز   کولیپاز ترشررح شررده از پانکرا ، باعا جذب شرردن بهتر چربی نی  میبا آن یم

های یررر را ی، نوگلیسرررریدها، نممقطرات کوچم چربی، که حا ی اسررریدهای چرب غیراشرررباع، مو

بی های محلور در چرها )فسر اتیدیل کولین(، اسریدهای چرب اشباع   بلند زنجیر    یتامینفسر ولیپید

 شوند.هستند، میسل نامیده می

Feed Conversion Ratio 

(FCR) 

 زن ررریز تبدیل خوراکی عبارت است از می ان خوراک مصرف شده به ازای هر کیلوگرم اف ایش 

 آید.که با تقسیم مقدار خوراک مصرف شده در کل د ره به  زن نهایی بدن بدست می

Feed Efficacy  
بازده خوراک عبارت اسررت از می ان اف ایش  زن به ازاخ خوراک مصرررف شررده که فرمور آن دقیقا 

 دهد.عکس فرمور رریز تبدیل بوده   در ایل کارآیی یا بازده خوراک را نشان می

Performance 
 هایتواند عملکرد رشد در مرغیکی از معیارهای ارزیابی  رعیت پر ر  مرغ، عملکرد است. که می

 های مادر باشد.های تخمگذار   عملکرد تولید م لی در مرغگوشتی، تخمگذاری در مرغ

Vitamin Premix 

ه ایی کهای تخمگذار یا هر نوع پرندهبه منظور تأمین  یتامین مورد نیاز بدن پرنده خصویا در مرغ

اسررت،  Bهای گر ه ها خصررویررا  یتامیندر ق س نگهداری شررده   به مدفوع خود، که غنی از  یتامین

ای هها مقدار هر یم از  یتامیندر این مکمل شود کههای  یتامینی است اده میدسترسی ندارند از مکمل

 رسد.مورد نیاز پرنده به خوبی محاسبه شده   همراه با جیره مخلوا شده   به مصرف پرنده می
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Meal (soybean meal) 

های ر غنی استخراج کنجاله در ایرل یم نوع فرآ ری اسرت که از  ری  آن ر غن موجود در دانه

 عال ه بر اسررتخراج ر غن،شررود. این نوع فرآ ری شررده   دانه باقی مانده تبدیل به یم منبع پر تئینی می

 کند.شوند را از دانه خارج میای که باعا بر ز ناهنجاری   اختالر در عملکرد پرنده میمواد رد تغذیه

Anti-Nutrients 

ای گر هی از ترکیبات موجود در اقالم خوراکی هستند که بطور  بیعی در گیاهان   مواد ردتغذیه

هایی  NSPشرروند. بعنوان م ار ای میهای متابولیکی   تغذیهنجاریها  جود داشررته   باعا بر ز ناهدانه

 ها.ها   آرابینوزایالنمانند بتاگلوکان

Crypt 

های غشا ر ده به شرود که نسربت به بقیه قسمتهایی از غشرا گ ته میکریپت در ایرل به سرلور

ی بررسری سالمت ر ده از ها دارند   براسرمت داخل غشرا فر  رفته   نقش مهمی در تک یر   رشرد  یلی

شود که هر چقدر ارت اق  یلی بیشتر   عم  کریپت کمتر نسبت ارت اع  یلی به عم  کریپت است اده می

باشد نشان دهنده باز بودن سالمت ر ده   در نتیجه بهتر بودن کارآیی ر ده در هضم   جذب مواد مغذی 

 است.

Lipoproteins 

کند یهایی به نام آپو، که مشخ  مها   بخشز لیپیدها، پر تئینها ترکیباتی متشکل الیپوپر تئین

لیپوپر تئین سرراخته شررده کدام مسرریر را  ی کند، اسررت که در ر ده   عمدتا در کبد تشررکیل شررده   

کنند.  یور بر خالف های مختلف منتقل میهای هضرم   جذب   یا سرنت  شده در بدن را به بافتچربی

به  ها در بدن )از ر ده به کبد   از کبدمشخصی ندارند؛ بنابراین برای انتقار چربی پستانداران بافت لن ا ی

ران را از  ری  خون منتقل کنند. در پستانداها دارند تا بتوانند چربیسرایر نقا  بدن( نیاز به لیپوپر تئین

 ها این  ظی ه را بر عهده دارند.کیلومیکر ن

Chylomicrons آیند.گلیسر ر در ر ده بوجود میآسیلتری ها از جذبکیلومیکر ن 

Apo-Lipoprotein or Apo-

Protein 

گوینررد کرره هر لیپوپر تئین دارای انواع مختل ی آپوپر تئین بخش پر تئینی هر لیپوپر تئین را می

 کنند.های مختلف بدن را مشخ  میها بین بافتاست   توزیع لیپوپر تئین

VLDL (Very Low-Density 

Lipoproteins) 

گلیسررید بوده در کبد سنت  شده   لیپیدها را به های بسریار کم چگار که غنی از تریلیپوپر تئین

کنند. مرغ در تخمدان، منتقل میهای تشرررکیل دهنده زرده تخمهرای مختلف، از جملره فولیکوربرافرت

 گلیسر ر است.آسیل، تریVLDLترکیز بارز 

LDL (Low-Density 

Lipoproteins) 

ها اسرررت که مقدار VLDLهرای کم چگار نشررران دهنده مرحله نهایی کاتابولیسرررم لیپوپر تئین

گلیسررریدهای موجود در ها کاهش یافته   کم اسررت. این ترکیز پس از برداشررت تریگلیسرررید آنتری

VLDL یز . ترکگرددهای دیگر   حتی کبد بر میهای مختلف تولید شرده   به سمت بافتتوسرط بافت

پس از تخلیه  VLDLتوان گ ت باقی مانده ، کلسرتر ر   فسر ولیپیدهای سازنده آن است )میLDLبارز 

 گلیسریدی(.بار تری

HDL (High-Density 

Lipoproteins) 

گلیسرید خود را تخلیه کرده   هایی هستند که تمام تری LDLهای پر چگار در  اقع لیپوپر تئین

گیرند. جهت انتقار کلسررتر ر مورد اسررت اده قرار می VLDLت  کیلومیکر ن   در ر ده   کبد برای سررن

 ، کلستر ر   فس ولیپید است.HDLترکیز بارز 

Glycolysis  

گلیکولی  مسریر تبدیل گلوک    سایر مواد گلوکوژنیم به پیر ات )  گاهاً در یورت کمبود اکسیژن 

کوآ    ر د به میتوکندری جهت اتصررار به اسررتیل های چرخه کربس، زکتات(  نق  در هر یم از آن یم

 های آمینه، است.های مورد نیاز برای ساخت چربی   اسیدجهت تولید انرژی   یا سایر متابولیت

Krebs cycle 

(Tricarboxylic Acid Cycle 

(TCA)) 

ید تولهای الکتر ن جهت چرخه کربس یا اسررید سرریتریم در  اقع چرخه تولید انرژی   تولید ناقل

گویند که  ی آن پیر ات حایل از مسیر گلیکولی   ارد میتوکندری انرژی در مسیر زنجیره تن سی را می

های الکتر ن (+ناقلATPاکسید+انرژی )دیهای این چرخه تولید آب+کربنشده   در آنجا در معرض آن یم

(2NADH and FADHمی )کنند 

Respiratory chain (or 

Electron Transport 

Chain) 

ور ها حضهای الکتر نی خود که در دیواره غشای داخلی میتوکندریزنجیره تن سی از  ری  گیرنده

( گرفته    ی عبور از چند NADH   2FADHهای تولید شده در مسیر کربس )دارند، الکتر ن را از ناقل

ره کنند. در این زنجییکمپلکس پر تئینی، در نهرایرت الکتر ن را به اکسررریژن منقل کرده   تولید آب م

)محلور در چریی(    Qکینون یرا یوبی Qهرایی مراننرد کوآن یم هرا از  ری  یکسرررری از نراقرلالکتر ن

 شوند.های پر تئینی منتقل میها )محلور در آب( بین کمپلکسسیتوکر م
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Ubiquinone Q 

بوده   آزادانه از  ری  هسته  چربی نی  معر ف است، محلور در (Q) این مولکور که به کوآن یم کیو

های خود را در زنجیره کینون الکتر ن، یوبی(QH2)کند. پس از احیا این مولکورآبگری  غشرررا حرکت می

از  NADH هرای حایرررل ازالکتر نکینون کنرد. یوبی انتقرار الکتر ن بره کمپلکس بعردی منتقرل می

 را از  ری  آن یم سوکسینات دهیدر ژنا  IIاز کمپلکس 2FADH های مشت  شده از  الکتر ن  Iکمپلکس

(Succinate Dehydrogenase) کندبه   به کمپلکس سوم منتقل می کنددریافت می 

Cytochrome C 

هستند. این مولکور هِم شبیه به  "مه"های سریتوکر م دارای گر ه پر ستتیم متشکل از پر تئین

های خونی انتقار هِم موجود در هموگلوبین اسرت، اما در اینجا برخالف هموگلوبین که اکسیژن را در ر 

  اکسررید  احیاها، یون آهن در هسررته خود کند. در نتیجه، با عبور الکتر ندهد، الکتر ن را حمل میمی

 (اکسید شده) Fe+3 (  احیاخ شده) Fe+2 ند:کاسیون نوسان میهای مختلف اکسیدشود   در بین حالتمی

Reduction/Oxidation 
احیاخ شدن، در بیوانرژتیم به معنای دریافت هیدر ژن   اکسیداسیون نی  به معنای از دست دادن 

 هیدر ژن است.

Pentose Phosphate 

Pathway 

مورد نیاز  NADPHمسریر پنتوزفسر ات در ایل یم مسیر متابولیکی موازی با گلیکولی  است که 

ای آزاد   هاکسیدانی بسیار رر ری که در مهار رادیکاربرای احیاخ کردن گلوتاتیون پراکسیداز، آن یم آنتی

2O2H کند.را تولید می ها،فس ات، پیشساز نوکلئوتید-5-بسریار رر ری   حیاتی است،   همینطور ریبوز 

 های قرم  بسیار حیاتی است   بیشتر مسیر خاییت آنابولیکی دارد تا کاتابولیکی. این مسیر در گلبور

Proventriculus  

معده معده در  یور محل ایرلی ترشح اسید معده است. در  اقع معده  یور به د  بخش پیشپیش

دان   قبل از سنگدان قرار گرفته   مسئولیت ه  سرنگدان تقسریم شرده اسرت که پیش معده بعد از چین

 بخشی از هضم شیمیایی را بر عهده دارد.

Heat Increment (HI) 

های دسرررتگاه گوار    یابد که ناشررری از فعالیتپس از مصررررف خوراک دمرای بدن اف ایش می

اف ایشرری متابولیسررم مواد مغذی در بدن اسررت که این اف ایش حرارت پس از مصرررف خوراک را حرارت 

 گویند.می

Heat Production (HP) گویند.حایل جمع انرژی خال  نگهداری   حرارت اف ایشی را تولید حرارت می 

Fecal  
شود به همین دلیل محتویات دفع شده در  یور ادرار   مرفوع از یم نقطه از بدن )کلوآک( دفع می

 د.گویناز  ری  کلوآک پرنده )ادرار+مدفوع( را فضوزت می

Gross Energy (GE) 
شرررود را گیری میمقدار کل انرژی موجود در خوراک که توسررط دسرررتگاه بمز کالریمتری اندازه

 گویند.می

Digestible Energy (DE) 

ای که توسررط بدن هضم   حایرل ت ری  مقدار انرژی خام از مقدار انرژی موجود در مدفوع )انرژی

ای است که هضم   جذب شده   از  ری  نشران دهنده انرژیگویند. در ایرل جذب نشرده اسرت( را می

 مدفوع دفع نشده است.

Metabolizable Energy 

(ME) 

( از انرژی دفع شده از  ری  ادرار   گاز متان )در پستانداران( DEحایل ت ری  انرژی قابل هضم )

 است.گویند که نشان دهنده قابلیت دسترسی انرژی برای حیوان یا پرنده را می

Net Energy (NE) 

( از انرژی دفع شرده از  ری  حرارت اف ایشی را انرژی MEحایرل ت ری  انرژی قابل متابولیسرم )

های آ ری   تولید تخم )در مرغگویند که این انرژی به چهار بخش انرژی نگهداری، رشد، پر درخال  می

در تمام موجودات زنده اسررت که  ترین سرریسررتم بیان نیاز انرژیشررود   دقی تخمگذار( تقسرریم می

 گویند.گیری آن بسیار دشوار است. این انرژی را در ایل انرژی سوخت   ساز میاندازه

Apparent Digestible 

Energy (ADP) 

انرژی قابل هضرم ظاهری که حایرل ت ری  انرژی مصرف شده از انرژی دفع شده از  ری  مدفوع 

دی )تولید شده توسط بدن خود حیوان( است   عمدتاً در حیواناتی زابد ن در نظر گرفتن محتویات در ن

گیرد؛ چون دفعیات ادرار، متان   حرارت اف ایشرری مانند اسررز، خوک   خرگو  مورد اسررت اده قرار می

 ها بسیار اندک استآن

Apparent Metabolizable 

Energy (AME) 

ده از انرژی دفع شده از  ری  ادرار   انرژی قابل متابولیسرم ظاهری حایل ت ری  انرژی مصرف ش

زادی )تولید شرده توسرط بدن حیوان( است. این ر   عمدتًا مدفوع بد ن در نظر گرفتن محتویات در ن

ها بسیار دشوار است مورد است اده گردد   جداسازی آندر  یور که فضروزت آن به یورت تومم دفع می

 گیرد.قرار می
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Apparent Metabolizable 

Energy corrected for 

Nitrogen (AMEn) 

انرژی قابل متابولیسررم ظاهری تصررحیح شررده برای ازت یا نیتر ژن در ایررل حایررل ت ری  انرژی 

زادی )تولید مصررف شرده از انرژی دفع شده از  ری  ادرار   مدفوع بد ن در نظر گرفتن محتویات در ن

ابقا شده در بدن محاسبه شده   به انرژی دفع شرده توسرط بدن خود حیوان( است که در آن می ان ازت 

 شود.شده از  ری  فضوزت ارافه )در یورت تعادر م بت ازت(   یا کسر )در یورت تعادر من ی( می

Ture Metabolizable 

Energy (TME) 

انرژی قابل متابولیسم حقیقی، حایل ت ری  انرژی مصرف شده از انرژی دفع شده از  ری  ادرار   

زادی )تولید شده توسط بدن خود حیوان( است که در اینجا می ان با در نظر گرفتن محتویات در نمدفوع 

های ترشح شده از انرژی دفع شرده با منشرأ د رنی بدن )اج ای سرلولی کنده شرده از دیواره ر ده، آن یم

از  ری  فضوزت کم های ر ده   غیره( محاسبه شده   از انرژی دفع شده ر ده   پانکرا ، میکر ارگانیسم

 شود.می

True Metabolizable 

Energy corrected for 

Nitrogen (TMEn) 

انرژی قابل متابولیسررم حقیقی تصررحیح شررده برای ازت یا نیتر ژن در ایررل حایررل ت ری  انرژی 

زادی )تولید شده توسط مصرف شده از انرژی دفع شده از  ری  فضوزت با در نظر گرفتن محتویات در ن

دن خود حیوان(   ابقای ازت اسررت که در این جا می ان انرژی دفع شررده با منشررأ د رنی بدن )اج ای ب

های ر ده   های ترشرح شده از ر ده   پانکرا ، میکر ارگانیسمسرلولی کنده شرده از دیواره ر ده، آن یم

 ری  فضوزت ارافه  غیره(   همینطور می ان ازت ابقا شده در بدن محاسبه شده   به انرژی دفع شده از

 شود.)در یورت تعادر م بت ازت(   یا کسر )در یورت تعادر من ی( می

Feed Intake مصرف خوراک 

Utilization  
 ری از مواد مغذی موجود در خوراک برای تولید انرژی   سررایر ترکیبات مورد نیاز اسررت اده یا بهره

 گویند.بدن را می

Ideal Protein 

نویسری برای  یور اسرت که در آن از اسریدآمینه لی ین بعنوان اسرریدآمینه جیره هاییکی از ر  

شود   سایر اسیدهای آمینه نسبت به آن  بقه درید داده می 088شاخ  است اده کرده   به آن ارز  

 گیرند.درید می 05درید   تریپتوفان ارز   58گردد. برای م ار میتونین+سیستئین ارز  بندی می

Net Protein Utilization 

(NPU) 

. های تعادر، بر تج یه زشرره استوار استتکنیم اسرت اده خال  پر تئین، به جای تکیه بر تکنیم

بنابراین اسرت اده خال  پر تئین عبارت اسرت از ت ا ت نیتر ژن زشه گر ه تغذیه شده با جیره آزمایشی 

ه بصورت اند کجیره فاقد پر تئین تغذیه شدهحا ی پر تئین خال  با نیتر ژن زشه مربوا به گر هی که 

 شود.دریدی از نیتر ژن مصرفی بیان می

Protein Retention 

Efficiency 

های ارزیابی ارز  خال  پر تئین اسرررت. در این ر   راندمان ابقای پر تئین، یکی دیگر از ر  

 شود.است اده می NPUتغییرات  زن بدن جانشین تعیین مستقیم نیتر ژن زشه برای تعیین 

Protein Efficiency Ratio 

ین ر  ، آید. در انسبت راندمان پر تئین، با تقسیم ارافه  زن به مقدار پر تئین مصرفی بدست می

ها با های تغذیه شررده از آن در مقایسرره با رشررد آنهای مت ا ت بر اسررا  چگونگی رشررد جوجهپر تئین

شرود. در این ر   از کازیین است اده دارد، درجه بندی می 088پر تئین شراهد یا مبنا که ارز  معادر 

 شود.نی  به آن اختصاص داده می 088شده   ارز  معادر 
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توان هایی که در این فصل مطرح شده میاز موضوع فصل اول:

یطی ای و محگیری رشد حیوان و تأثیرات ژنتیکی، تغذیهبه اندازه

  بر رشد کلی حیوان اشاره کرد.

مطالب این فصل در مجموع حول محور زیست  فصل دوم:

هایی مانند چرخه شناسی سلولی و مولکولی است و شامل بخش

خته و حیوانات تراری اصول بنیادی زیست شناسی سلولیسلولی، 

 شود.ها میو توانایی آن

این فصل بخش کوچکی از کتاب را به خود اختصاص  فصل سوم:

 ریز است.تم درونها و سیسداده و در رابطه با هورمون

ای و بافت فصل چهارم در مورد دو بافت ماهیچه فصل چهارم:

 ،ها و آناتومی کلیانواع استخوانهایی مثل چربی است و از قسمت

ی ای و بافت چرب، بافت چربی قهوهانواع فیبرهای ماهیچه اسکلتی

 سفید تشکیل شده است.

 طالعاتیاغلب بخش پنجم کتاب از هورمون رشد و ا فصل پنجم:

ها مطالبی مثل در مورد آن تشکیل شده است که در میان آن

، اعمال متابولیکی هورمون رشد، های هورمون رشدگیرنده

 خورد.هورمون رشد و حیوانات تراریخته  به چشم می

این فصل به توضیح تنظیم کلسیم و رشد استخوان  فصل ششم:

 تنظیم رشد ود، پردازد که مطالبی از جمله هورمون پاراتیروئیمی

های مورفوژنیک پروتئین، هاتمایز استخوان توسط هورمون

 را به خود اختصاص داده است. استخوان

، MRF، تنظیم بیان های سلولی میوژنیکسیستم فصل هفتم:

د که هایی هستنمیوستاتین، فاکتور رشد هپاتوسیت از سر فصل

 گیرند.در این فصل مورد بحث قرار می

فاکتورهای رونویسی و محتوی این فصل شامل  فصل هشتم:

ها آدیپوسایتثر بر پیشؤها و فاکتورهای رشد مهورمون، آدیپوژنز

 ست.ا های منفی تمایز بافت چربیکنندهتنظیمو  هاو آدیپوسایت

ترین بخش کتاب، بخش نهم است که در مورد کوتاه فصل نهم:

 دهد.استروئیدها و رشد حیوانات توضیح می

سیستم عصبی خودکار و بخش مواردی از جمله  دهم:فصل 

 های، آگونیستهای آدرنرژیکگیرنده، مدوالی غده فوق کلیوی

β-  آدرنرژیک از موضوعاتی هستند که در این فصل از کتاب مورد

  گیرند.برسی قرار می

آخرین فصل از کتاب است که ساختار اصلی آن  فصل یازدهم:

ست که الپتین، ترکیب بدن و کنترل اشتها  توضیح در رابطه با

های تنظیم کوتاه مدت مصرف نظریهدر قالب مطالبی همچون 

 ،تئوری لیپوستات -تنظیم بلند مدت مصرف خوراکک، خورا

اهمیت  و اثرات لپتین بر تولیدمثل، اعمال زیست شناختی لپتین

  شود.ارائه داده می هالپتین در پرورش دام

 

 
 م هورمونی رشد در داماب تنظیتصویر جلد کت -9شکل 
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 نژاد خاکستری

نژاد  های هلندی،ه عروسترین گونو رایج تریناصلی

باشد. در این نژاد رنگ بدن می (Grey breed) یخاکستر

، این نژاد کاکلرنگ  .ها استخاکستری با زمینه سفید در بال

نارنجی  هایلکه همراهبهبه رنگ زرد  یابدن و  رنگ باهم عموما

رنگ سر  این نژاد، مادهدر جنس بر روی دو طرف گونه است. 

زیر دم رنگ در راه زرد خطوط راه است ومایل به خاکستری 

یزی کامل و در سن ر باشند، که البته بعد از اولین پرمیموجود 

  .سالگی قابل مشاهده است یک و نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نژاد به علت  .استسر به رنگ زرد  ،نرجنس در 

تفاوت ظاهری بین دو جنس نر و ماده تعیین جنسیت بعد از 

در سال دوم به علت ثابت شدن رنگ اصلی پرها  یزیاولین پر ر

 بسیار آسان است.

 نژاد ابلق

 ۰۲۹۱اولین جهش رنگی در عروس هلندی در سال 

 گونه این در .( بودPiedنژاد ابلق )و متعلق به میالدی در آمریکا 

 باقی درصد ۰۱ و است زرد رنگ به بدن کل رنگ از درصد ۰۱

 .است خاکستری رنگ به هابال مانده،

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 پاییزدانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 gholami.ashkan@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

(: ۹)۹۱ ؛۰۰۲۲ ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. (۹) بدانید هلندی عروس با رابطه در باید آنچه. ا ،حسین آبادی، س.، غالمی  دهی:رفرنس
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 (۲) بدانید هلندی عروس با رابطه در باید آنچه
What to know about the Cockatiel (2) 

 *2غالمی اشکان و 9آبادی حسین سامان

 هاجهش و هانژاد انواع

. شد پرداخته خانگی پرندگان ترینمحبوب از یکی عنوان به هلندی عروس اجمالی معرفی به نشریه قبلی شماره در

 روی بر یدسف هایزمینه با خاکستری رنگ به تنها ابتدا، در پرنده این. است بوده استرالیا قاره هلندی عروس اصلی زیستگاه

 هایرنگ با جهش انواع دهندگان،پرورش توسط هاآن انتخابی پرورش و تکثیر نژاد،اصالح با بعدها ولی است، بوده آن هایبال

 نژادهای به مطالعه این در. دارد وجود هلندی عروس مختلف نژادهای و هارنگ انواع امروزه که ایگونه به. آمد پدید متنوع

 .شد خواهد اشاره هلندی عروس متنوع

 51-56: پیاپی( 17)شماره  ۲، شماره ۲2دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79164.html 

 حیوانات خانگی

 ، کرج، ایرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کارشناسی گروه علوم دامی اندانشجوی۰،۹
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در این نژاد تعیین جنسیت به علت عدم وجود تفاوت 

 دشواری است.ظاهری بین دو جنس کار 

 
 نژاد خاکستری عروس هلندی -9شکل 

 
 عروس هلندی نژاد ابلق -2شکل 

 نژاد صدفی

( پرهای بدن به رنگ خاکستری pearl)ی در نژاد صدف

زرد و این نژاد، سر  رنگ .روشن بر روی زمینه سفید است

  باشد.نارنجی میآن های گونه

 
 یعروس هلند ینژاد صدف -3شکل 

 باقالینژاد گل

پرهای بدن به رنگ خاکستری روشن بر  یباقالگل در نژاد

 باشد.های نارنجی میروی زمینه زرد است و دارای سر زرد و گونه

این نژاد همانند نژاد صدفی است با این تفاوت که زمینه رنگی 

  بدن، زرد رنگ است.

 
 .یعروس هلند ینژاد گلباقال -4شکل 

 نژاد دارچینی

 اریبدن بس ی( رنگ پرهاCinnamon)ی نیدر گونه دارچ

 لیباشد. سر به رنگ مایروشن م یاروشن و اغلب به رنگ قهوه

  باشد.یم ینارنجها به رنگ به زرد و گونه

 
 ینژاد دارچینی عروس هلند -5شکل 
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 اینژاد نقره

( بدن به رنگ سفید Silver) اینژاد عروس هلندی نقرهدر 

های کدرتری دارای گونهاین نژاد ماده جنس باشد. میای و یا نقره

  هستند.

 
 یعروس هلند اینژاد نقره -6شکل 

 نژاد زرد کمرنگ

 ؛این نژاد از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به نژاد صدفی دارد

رنگ است و این ، زرد کمپرندهزمینه رنگ بدن با این تفاوت که 

  کند.تولید می تریکم از خود صدای نژاد

 
 .یعروس هلند نژاد زرد کمرنگ -7شکل 

 نژاد لوتینو

به  لیتواند زرد مای( رنگ کل بدن مLutino) وندر نژاد لوتی

و سر به رنگ زرد تیره تر نسبت به کل  است دیسف ایو  دیسف

تر های عروس هلندی لوتینوی اصیل تیرهبدن می باشد. از نشانه

این نوع  .باشدبودن رنگ پرهای سر نسبت به پرهای بدن می

. در برخی از دارندی نارنجی رنگ ایگونه ،عروس هلندی

 .استاس طنواحی پشت سر فاقد پر و  ،های هلندی لوتینوعروس

و به علت عدم تفاوت ظاهری بین نتعیین جنسیت در نژاد لوتی

یار دشوار است. تعیین جنسیت قطعی در این گونه دوجنس بس

  پذیر است.و یا آزمایش خون امکان DNAاز راه تست 

 
 یعروس هلند نژاد لوتینو -8شکل 

 دینژاد صورت سف

 سفید یا وایت فیسنژاد عروس هلندی صورت 

(Whiteface از لحاظ رنگ آمیزی پرها بسیار شبیه نژاد )

های با این تفاوت که نژاد صورت سفید فاقد گونه .خاکستری است

. در نرهای صورت سفید سر به رنگ سفید است استنارنجی رنگ 

نژاد  .باشدرنگ بدن میهمها به رنگ خاکستری و و در ماده

صورت سفید  هایصورت سفید خود شامل زیر گونه

 Whiteface)  و یا صورت سفید ابلق (Whiteface pearl)صدفی

pied) شود. می 
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واجد پرهای خاکستری  صدفیعروس هلندی صورت سفید 

در این نژاد نرها از سن شش ماهگی  .بر روی زمینه سفید است

 دیهمانند صورت سف دهند وخود را از دست می صدفیرنگ 

ها رنگ مرواریدی خود را بعد از معمولی خواهند شد و تنها ماده

 از این رو تقریباً .شش ماهگی و در سن بلوغ حفظ خواهند کرد

نژاد صورت سفید . ، ماده هستندصدفیهای دیصورت سف ۲5۹

ابلق شامل ترکیبی از رنگ خاکستری و سفید در نواحی مختلف 

احی به رنگ سفید است. در این گونه تعیین بدن است و بیشتر نو

 DNA جنسیت به دشواری و به صورت قطعی با آزمایش

ها دیر تکثیر و آمیزش صورت سفثپذیر است. همچنین بر اامکان

ها و یا با یکدیگر موجب پیدایش انواع دیگر صورت با دیگر رنگ

دارچینی،  دیتوان به صورت سفشده است که از جمله می هادیسف

 …ابلق دارچینی و دیابلق مرواریدی، صورت سف دیرت سفصو

  .کرد اشاره

 
 یعروس هلند دینژاد صورت سف -1شکل 

 نژاد آلبینو

را به عنوان یک  (Albino)نژاد آلبینو  ،اگرچه برخی مراجع

رنگ آلبینو در برخی از حیوانات و گیرند، نژاد مستقل در نظر می

نژاد آن را توان افتد و نمیپرندگان به سبب جهش رنگی اتفاق می

رنگ آلبینو در عروس هلندی بسیار پرطرفدار  .مستقلی طلقی کرد

و کمیاب است. در واقع عروس هلندی آلبینو خالص به عروس 

هلندی اطالق می شود که حداقل والدین دو نسل قبل از آن 

آلبینو بوده باشند. از خصوصیات آلبینوی اصیل می توان به رنگ 

دست بدن بدون حتی یک لک و رنگ دیگر و چشمانی  سفید یک

در صورتی که چشم  اشاره کرد.به رنگ قرمز و پاهای صورتی رنگ 

 .شودقرمز نباشد و به رنگ دیگری باشد، آلبینو محسوب نمی

همچنین از ترکیب و تکثیر برخی از نژادهای عروس هلندی می 

صیل با ا دیبا تکثیر نژاد صورت سف ؛توان به رنگ آلبینو رسید

زیادی می توان به رنگ آلبینو  احتمال لوتینوی اصیل با درصد

  دست یافت.

 
 یعروس هلند نوینژاد آلب -91شکل 

 تربیت

ها توانایی یادگیری صحبت کردن را دارند، این نوع طوطی

توجه به این که نوع نر این پرنده دارای حنجره کاملتری البته با 

باشد، پرنده نر بهتر قادر به صحبت کردن خواهد از نوع ماده می

 در زمان ،بود. زمان آغاز آموزش صحبت کردن به عروس هلندی

در صورت  ،صحبت کردن پرندهاست. همچنین روزگی  56حدود 

 .پذیر استامکان مداومت و تکرار صحیح کلمات

بودن خود را راحت برای اینکه عروس هلندی اجتماعی

توان پرهای روی بنابراین، می .شکوفا کند، به فرصت نیاز دارد

چنین بهتر است هم د.ربا او صحبت ک رد وگردنش را نوازش ک

منزل  آمدوو پر رفت شلوغ هایاتاققفس عروس هلندی را در 

  .یابدکاهش ها د تا ترس پرنده از انساناقرار د

 نگهداری

قدر بزرگ باشد که بتواند قفس عروس هلندی باید آن

هایش را باز کند و به چیزی برخورد نکند و اینکه راحتی بالبه

 و وسایلش داشته باشد. بازیغذا، اسبابفضای کافی برای ظرف 
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 .بزرگ، بهترین انتخاب برای عروس هلندی است بقفسی با در

های خود را با پرواز جاییخصوص که این پرنده عادت دارد جابهبه

فقط وقتی دنبال  .ندارد ایعالقهزدن انجام بدهد و خیلی به قدم

ین پیدا کند و گردد، دوست دارد غذایش را از روی زمغذا می

و  ه شودبرای این منظور بهتر است کف قفس با روزنامه پوشاند

ها را برای خوردن تا بتواند آن نیز قرار داده شود،های خوراکی دانه

  پیدا کند.

 
 های قفس عروس هلندیویژگی -91شکل 

های هلندی وحشی همیشه گوش به زنگ خطرها و عروس

همین دلیل، عروس به .دارندها هستند و خواب سبکی حمله

هلندی خانگی نیز ممکن است از تاریکی شب بترسد یا خودش 

د، وشرا در شب به قفس بکوبد. برای اینکه از این اتفاق پیشگیری 

د. مکان نگهداری رتهیه ک هچراغ خواب کوچکی برای پرندتوان می

تیجه ناز عروس هلندی باید به دور از باد کولر و باد پنکه باشد. در 

ته ساگر قفس پرنده در کنار پنجره است، بهتر است درب پنجره ب

 . یک متر است نیز . حداقل ارتفاع قفس این پرنده از زمینباشد

 ریتکث

گیری سخت جفت یلیاغلب خ ی در قفسهلند یهاعروس

، پدر و مادر دهیگیری و جوجهدر صورت جفت ی. ولکنندمی

 .کنندیم ینگهدار یخوبها بهخواهند شد و از جوجه یخوب یلیخ

روز  ۹۹تا  ۰1 ،یعروس هلند یعیطب یکشطول دوره جوجه

و  دخوابیها متخم یمدت، پرنده مادر رو نیاست. در طول ا

را فراهم  هاداخل تخم نیرشد جن یالزم برا یرطوبت و گرما

 کند. یم

 دنشخور اصطالح دانهها و بهجوجه بعد از بزرگ شدن

 یگریو در قفس د دررا از پدر و مادر جدا ک هاباید جوجه، هاآن

ها، منجر به تر شدن جوجهاین کار عالوه بر اهلی. داری کردنگه

و تکثیر  گیری مجددتسریع در آمادگی پدر و مادر برای جفت

مهیا  یعیطب یکشجوجه یاگر امکانات الزم براگردد. نسل می

 یو به روش مصنوع یکشتوان با کمک دستگاه جوجهیم ،نیست

با دستگاه  یعروس هلند یجوجه کش ی. براداکار را انجام د نیا

 یکشجوجهگردد. شرایط محیطی دما و رطوبت الزم فراهم  دیبا

، درصد 5۰تا  61 رطوبت است ازعبارت با دستگاه  یهلندعروس

درجه  ۰۰7۹ یدما و زمان سترگراد در درجه سانتی ۰۰76 یدما

 .زمان هچرگراد در سانتی

 تغذیه

عروس هلندی بیشتر به دانه ارزن، تخم کتان، تخم 

ها عالقه جیلآانواع  و گردان، تخم شاهدانه، بذر سبزیجاتآفتاب

تغذیه عروس هلندی کافی به تنهایی برای  مواد این دهد.نشان می

 ها و مولتیها، سبزیجات، مکملانواع میوه رو. از ایننیست

در طول دوران پرورش پرنده در اختیار آن قرار ها باید ویتامین

 ،کمبود پروتئین مین شود.أاز هر لحاظ ت نیازهای آن تا گیرد

ضعف سیستم ایمنی و مواد معدنی در بدن پرنده باعث  ویتامین

خونی، ریزش پر، های جدی نظیر کمبروز بیماریپرنده و 

شود. هم چنین دادن یک غذای مداوم و نفوالنزا میآ و نیوکاسل

برای  ،خسته کننده خواهد بود هاانسانتکراری همانطور که برای 

در صورت تداوم در این  است.نیز خسته کننده  عروس هلندی

یز نها انواع بیماری پرنده، بروزاشتها  رفتنعالوه بر از دست  امر،

 .ه استشد شاهدهم

 هایبیماریدر رابطه با  ی این نشریه،بعد هدر شمار

 ترشیبو طاسی  ایاردیژ، سیازیدیکاندعروس هلندی مانند 

  د.ش دصحبت خواه

 

Publisher Note 
Animal Science Students Scientific Association, Campus of 

Agriculture and Natural Resources at the University of Tehran 

Submit Your Manuscript: 

 https://domesticsj.ut.ac.ir/contacts?_action=loginForm 

 

56 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


