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یادداشت

چگونه میتوان عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری را همزمان افزایش داد؟

دکتر عیسی دیرنده

*0

 0دانشیار گرایش فیزیولوژی دام ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،مازندران ،ایران

امروزه مشخص شده است که سازههای زیادی مانند بیماری ،تغذیه ،ژنتیک و محیط بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری
اثر دارند .عوامل ذکر شده و تولید شیر نیز عملکرد تولیدمثلی دامها را تحت تأثیر قرار میدهند؛ این موضوع سبب شده است
تا مدیریت تولیدمثل گاوهای شیری بسیار پیچیده و دشوار باشد.
بقای یک واحد پرورش گاو شیری به تولیدمثل وابسته است و تأخیر در آبستنی ،زیانهای زیادی به گاودار وارد میکند.
بر اساس آخرین بررسیهای انجام شده در داخل کشور ،برای یک گاو با تولید روزانه  04کیلوگرم ،هر روز تأخیر در آبستنی
در اولین ،دومین و سومین ماه پس از روز  001شیردهی ،به ترتیب  400101 ،140114و  714547ریال زیان اقتصادی
ایجاد خواهد کرد که بخش عمدۀ آن مربوط به هزینۀ خوراک است .با توجه به افزایش قیمت نهادههای دامی در کشور ،این
زیان در سالهای اخیر چندین برابر شده است و با توجه به آثار جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت جهانی نهادهها و حذف ارز
ترجیحی در بودجه سال  0010کشور ،این زیانها دوچندان خواهد شد .بنابراین ،توجه ویژه به تولیدمثل گلهها ضروری است
و رویکرد سنتی به مدیریت تولیدمثل که تنها مبتنی بر پایش دادههای گذشتهنگر مانند روزهای باز یا فاصله گوسالهزایی
است ،باید تغییر کند.
سالمت و آسایش دام یکی از اساسیترین و به طور همزمان ،آسانترین جنبههای مدیریت گله است که متأسفانه در
واحدهای پرورش گاو شیری چندان مورد توجه قرار نمیگیرد .در پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،گزارش شده است
که توجه به سالمت و رفاه دام سبب افزایش همزمان عملکرد تولیدی و تولیدمثلی میشود .افزایش تولید شیر ناشی از بهبود
آسایش دام ،نه تنها بر عملکرد تولیدمثلی اثر منفی نخواهد داشت ،بلکه سبب بهبود آن نیز خواهد شد .جالب توجه آن که
در بسیاری از موارد ،بهبود سالمت و آسایش دام با صرف هزینههای اندک ممکن است .بنابراین به نظر میرسد که آشنایی
با رفتار گاو شیری و توجه بیشتر به موضوع رفتارشناسی حیوان ،به مدیران گاوداریهای شیری بسیار کمک خواهد کرد تا
آسایش دام را بهتر تأمین کنند و با بهبود همزمان عملکرد تولیدمثلی ،سودآوری گاوداری را افزایش دهند.
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مقاله علمی -ترویجی

مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی؛ بیان عالئم ،دالیل بروز و راهکارهای
پیشگیری از آن در جوجههای گوشتی
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امیر مصیب زاده ،*0امین رحیمی 2و فرزاد غفوری

 0دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران
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چکیده

امروزه انتخاب در جهت افزایش نرخ رشد ،تولید گوشت و بهبود ضریب تبدیل خوراک در مرغهای گوشتی باعث بروز
برخی از اختالالت متابولیکی شده است که این امر تبدیل به یکی از مهمترین چالشهای صنعت طیور در تمام کشورها شده
است و ساالنه خسارات اقتصادی زیادی در سراسر جهان به این صنعت وارد میکند .از طرفی ،تقاضا برای پروتئین با منشأ
حیوانی همزمان با افزایش جمعیت انسانها ،افزایش یافته و مرغ گوشتی به عنوان یک منبع پروتئینی سالم با رشد سریع
در مدت زمانی کوتاه بدین منظور انتخاب شده است .بنابراین ،سویههای گوشتی متناسب با راهبردهای اصالحنژادی در
معرض یک سری از برنامههای انتخاب ژنتیکی قرار گرفتهاند تا صفات مربوط به تولید گوشت را از نظر اقتصادی افزایش
دهند .در واقع سندرم مرگ ناگهانی یکی از عوارض راهبردهای اصالحنژادی است که به یکی از شایعترین اختالالت متابولیکی
قلبی در جوجههای گوشتی با سرعت رشد باال تبدیل گشته است .تاکنون ،اطالعات کمی در ارتباط با بیماریزایی این
اختالل متابولیکی در دسترس است .با این حال ،اخیراً مطالعاتی در این زمینه انجام شده است که به شناسایی عوامل ژنتیکی
و محیطی مؤثر بر این ناهنجاری متابولیکی و راههای پیشگیری از آن کمک میکنند ،به گونهای که با توجه به آنها میتوان
ضررهای اقتصادی ناشی از آن را به کمترین حد ممکن کاهش داد .در نتیجه ،هدف از این مطالعه معرفی بیماری سندرم
مرگ ناگهانی در جوجههای گوشتی ،بیان دالیل بروز و عالئم آن و همچنین پیشنهاد راهکارهایی برای پیشگیری از این
ناهنجاری جهت کاهش ضررهای اقتصادی احتمالی به صنعت طیور است.
کلمات کلیدی :انتخاب ژنتیکی ،سندرم مرگ ناگهانی ،سیستم تنفسی ،صنعت طیور ،نرخ رشد
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ثنبمسراتفنقر راُش و،رجوجسر ب تر زربسرپاعععتراش ن رزر ر مت ر

مقدمه

توس ع سرسععتکنرتوژو ونتراب ژنترنب مورر و ارزراش اک ر

سعژو مر تگربنگهنبرربنرعژنزکژررهمچوار تگرسععتکن،رسژو مر

شوتراب ژنتربتاترستعتر شورزرکنه رضتکبرتبوکلرخو اکر

تگرحن ،رحمتسروتبر،ر تگر رشعتاک رخوت،ر و مرشوار کسر

ژجتربسرآسععمبهنترشععوکوتربسرشم کو ونترزرت ن مر نبو مورر

زربممن تراش ن اربسرپاعتربم رشعژنخ سر رشو

ر( ;Scott, 2002

تغهنترگوشع ررشعو راسعت ر ر انکهسربنرسنکترباا هنتر و ور

 )Kaul and Trangadia, 2004; Saki and Hemati, 2011ر راکنر

تغ،رجوججسهنترگوش ررتجن تربتخر شورپنکمژرر ار رسمه مر

بممن ترجوجسرگوش ع رربسرخوبررتیهکسرشععو راسععت،را طنربسرطو ر

تژفهععررزرسععمهعع مرخوا سععنبرربهععبتربسر شععورونبلرتوجسر

ر( Saki and

بعنگهنبررشعععتزعربسربنمرب اربنرسعععتعتربن رکت

نهمچسهنتراسعوت ررخو ربانار ا ابو؛رش ن مترسمه مروتبر-ر

)Hemati, 2011رزر رعتدر1رتنر2ر وماسر رحن ررکسربسرپاتر

عتزوررآاهنرون ربسرتأ منراکهععماارکنشرر و ربمنبربتاتر شععور

اش ن رزرپتهنربنبرشععو ابو،ر ر مت ر راکنرسعععژو م،رککرحمتسر

نهمچسهنربوا ،ربژنبتاکنر وجبراسع ت هنتر نبو موررشععوکور

بنگهنبرراتفنقر راُش ورکسر وجبربسرهمرخو ارت ن مرپتبو ،ربنمر

شعو رزربژنبتاکنرجوجسهنترگوشع رر اربماع تر ه وراخ ت تر

ر( Newberry et al.,

وتبررزربممن تهنتروتبررتحتربن مژرر

رکژور( Wilson et al.,

ب ارشوکورزرابابندرشوکورعضتتر رشو

 )1987; Olkowski et al., 2008رپتبوگنارسژگمنرزربسرخصوصر
ختز هنربسر ملربن تتربو اربتخر شو،ربما تربسراکنربنهژجن تر

 )1988; Olkowski and Classen, 1998ر ر
سژو مر تگربنگهنبرر()SDS: Sudden Death Syndromeر

ه ع ورهه ع ژو ربتخررابر حاامنرگ ا شرکت ابورکسرسععژو مر

ککرعن ضعسروتبرر اکجر رجوجسهنکرراسترکسربتاتر شورستکنر

تگربعنگهنبرر راثترآسعععمبهنتروتبرراتفنقراش ن رزر ژجتربسر

اب ژنترنب موررشععو ابو رکسراکنرا ترتأثمترجوتربتربهت ژوترابر

ر( Basaki et al.,

اخ تمر رسععمهعع مروتبر-رعتزورر رشععو

سراستر( Chung et

،) 2016ربنراکنرحنمر ونبمهعععمراکنرشتآکژورتنکژوارزاضععع رزربسر

)al., 1993رزرهمچژمنرضت راو صن تربکن تر ار رستاسترجهنار

صو ترکن لرتاتک رباو راست ربژنبتاکنرهوفرکترراکنر ن سر

بسرصعععژ ترطمو رزا رکت راسعععتر( )Olkowski et al., 2008ر

ا ائسرتوضعععمحنترر ر اب سربنربممن ترسعععژو مر تگربنگهنبرر ر

شموعراکنرعن ضسرابر0/5رتنر4ر صوربنربما تکنرتتفنتر رسژمنر

طمو  ،ربمععنا رعتئم رز ر کععل ربتزب ربممععن ت رز رهمچژمن را ائععسر

2رتعنر4رهف گررگ ا شرشعععو راسعععتر( )Basaki et al., 2016ر

اهوعن هعنترپماعععژهعن ترجهعترکژ تمرزرکعنه ربممن تر ر

همچژمنرگ ا شرشو راسترکسر00-00ر صورختز هنرزر-25

تغوا تهنترجوجسهنترگوش ررزراصتحباا ر کنهنترحهن ر

رشععوبور( Brigden

بسرآار ربنشورتنرضت هنتراو صن تربنشررابرآاربسرحواولر اوا ر

اکنتراب ژنترنب مورر رصژ ترطمو ر اش

20ر صععور تغهنربسراکنربنهژجن تر ب تر

 )and Riddell, 1975رجوجسهنترگوشعع ررکسربسر ملرسععژو مر
تگربنگهنبررتتفرشععو ابو،رج ءرپتبوگنبررهه ع ژورکسرسععتعتر
شععوربن کرر اشعع سابورزرعموتنًرجژسربتر(ختز هن)ر ارشععن لر
رشوبو راکنرپتبوگنارتنر ونکاررپم رابر تگرهمچرعتئمرر ارابر
خو رباعععناربمر هژو راطتعنترکمرر را تبنطربنربممن تباکرر
سععژو مر تگربنگهنبرر رجوجسهنترگوش ع ررزجو ر ا ،ربنراکنر
حنمرتصعععو رکترربتراکنراسعععترکسراکنرعن ضعععسرککربنهژجن تر
عنبو مورربو رکعسرتحترتأثمترتیهکس،رنب مکرزرعوا لر حم رر
اتفنقر راش ور( )Chung et al., 1993ر اععژشرشععو راسععترکسر
جوجسهنترگوشع رربنرستعتر شوربن ربهبتربسراخ ت تروتبرر
حهعن ربو رزربسرهمرخو گرر ک مرضتبناروتبرر رآاهنربکن ر
اتفنقر راش

ور( Olkowski and Classen, 1997; Olkowski and

 )Classen, 1998ر رسعععژعو مر تگربنگهنبررکسر رعتدر ژور

مونربتسو ر
مروری بر جدیدترین پژوهشهای انجام شده در رابطه با
سندرم مرگ ناگهانی

بتراسعععن ر عن عسرNingرزرهموعن اار(،)2012رتعنکژوار
عن عساتر را تبنطربنربممن تباکررسعععژو مر تگربنگهنبرر ر
جوجعسهععنترگوشععع رربترپععنکععستر اععنکهعععسرسعععژ رپتزت منر
)(Proteomicربنش ررابجنمرباعو راست ر ن نتر تبوطربسرسژ ر
پتزت منربسرطو رگهععع ت اتربتاترشعععژنسعععنکررزرابواب گمتتر
پتزت منهنر رسعمهع مهنتربکهع ررپمچمو ر و راس فن روتا ر
گتش سراسعععترزرپتزتم نهنکررکسربمناربهعععمن ر فنزترر ا بور ار
شژنسنکررکت رزرکنربانبگتهنتربکه ررشتآکژوهنتربمو ونکورر ار
باعنار ر هژو راخمتاًر حاامنربسراطتعنترراسعنسرر ر اب سربنر
پتزت منهنکررکسربا ر همرر رپماعععتشتربممن تهنترعفوبرر
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(،)Polansky et al., 2018; Zhao et al., 2019ر
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شععور( Ouyang

ژجتربعسرعمتوت رغمتعن ترزربسرهمرخو ار ک مرضعععتبناروتبر

)et al., 2017رزراسععع ت ر()Xing et al., 2017ر ا بو،ر سعععتر

رشععو ر( )Hessling, 2016; Wu et al., 2017رسععژو مر تگر

کعنش ععسابععو رشعععژعنسعععنکرراک زبععن کععکر)(Isobaricربتاترت تکفر

بعنگهعنبرربعنراخ ت تروتبرارحعن رکسربسرعتترتحتکونتربن ژظمر

ررزربهععبرر( iTRAQ: isobaric Tagging for

ضععتبناروتبراتفنقر راش و؛راکنراخ ت ترشععن لرابرکن راش ن ار

 )Relative and Absolute Protein Quantificationرابععع ا ر

حتکنتروتبرزرشمبتترشعععوارب نر

ربنشعععور( Olkowski and

وو تمژوترجهترشععژنسععنکررزرت تکفربهععمن ترابرپتزت منهنتر

 )Classen, 1997ر ر ن ساتر اعژشرشعو راسترکسرش ن متر

وتراستر( Karp

نبو موررزربربظمررضعتبناروتبر ه الرابرهمربو رزرشنوورهتر

 )et al., 2010ر زشرپتزت و مورر(سژ رپتزت من)رهمتا ربنر زشر

بوعرا تبنطر هعع اممرر ربنشععژو رآسععمبربسرسعع وحرابتنک مکر

بموابفو نتمورربتاترباععنار ا ار ن کتهنتربممن تهنتر ژ تفر

ستوم،رحمواار ار ه وربربظمررضتبنار هتم ترکت رزراخ تمر

زر ونبمهمهنترشم کو ونکوررزرپنتو ونکوررستومهنرتحترشتاک ر

رضتبنار هتم ترش ن متر نبو مورر ارتحترتأثمتروتا ر ر هو ر

ژ تفراسع فن رشعو راست ر راکنر ن سربسرپتزت منهنکررکسر

راکنر عن عس،ر101رناربسرعژواارناهنتر ا اتربمنار فنزتر

رب نر ع رپتبوگنار ب تربسرسعععژو مر تگربنگهنبرربسرطو ر

شژنسنکررشوبورکسر رجوجسهنتر ب تربسرسژو مر تگربنگهنبرر

ژ تفرربمنارشععو ابو،رتوجسرشععو راسععترتنرب وااربسراطتعنتر

02رناراش اک ربمنارزر114رنارکنه ربمنار اشععع ژو ر ر منار

بمو ونکورر فمععوتر را تبععنطربععنرپتزت منهععنتر ژ تفربععنشععتر

پتزت منهنترشععژنسععنکررشععو ،ر،MT-ND2 ،CASPرآ فنرآ متب،ر

موکن رجوجسهنترگوش رر ب تربسرسژو مر تگربنگهنبرر ستر

،PGAM1ر ENO2رزرپتزت منهععنتر موگتوبمنر رشتآکژععوهععنتر

کعنش عسرزر عن کتهعنتربکهععع رربن او اترکسر ربممن تباکرراکنر

بمو ونکورر نبو مهععمرزراب انمرابتنتر خن تر اش ع ژو رتیممتر ر

سععژو مربا ر ا بور ارشععژنسععنکررکت راکنر ن سراز منرآبن م ر

بمناراکنرآب کمهنرکسر تتب ربنر نبو مهمرزراب انمرابتنترهه ژو،ر

رجوجسهنترگوشععع رر

اح معن ًربعنربعنهژجن تهنتر نبو موررجوجسهنترگوشععع رر ر

ب تربسرسعژو مر تگربنگهنبرراسعت رآب نکانتربممن تشژنسرر

ا تبنطر ربنشععژور( )Olkowski and Classen, 1998ر اععژشر

بنش ر،رحضو رکنبوارتژتکبرستومهنتر نهمچۀروتبررزرپنسخهنتر

شععو راسععترکسرپتزت منهنترشععژنسععنکررشععو ربنراکنر زشر ر

ر اربانار ا بو،رکسر را ا سر اژشر

شتآکژوهنتربکهع ررهمچوارشتآکژوهنترستو ر،رشتآکژوهنترتکر

شعورجوجسهنترگوش رر ب تربسراکنرسژو مرهمچربخمرعممقرکنر

ستو رهنرزرتژظممر نبو مکربا ر ا بو رعتز ربتراکنرب نکجرآبن م ر

ب گرربعواشععع ژعو رعتز ربتراکنر رسعععتومهنتر نهمچۀروتبرر

هععععمععت ر KEGGر( Kyoto Encyclopedia of Genes and

آسمبهنتر م وکژو کنکررابرطتکقر و مرشوا،رزاکوئتررشوارزر

ر ژر ا تر تبوطربسر

پتزت منهنترو

ونبلراع من تتربهبتربسر زشرا و تزشو بر زر ُب

پتزت و معکربترپنکسرiTRAQر رب نر

عفوبرر رعضتترب نر

)Genomesرباعنار ا رکسربماع تکنرس

شعوه گرربتجه گرهنتر م وکژو تر انهو رشو؛ربژنبتاکنر ر

هععمترگتموو م /گتوکوب ونب ربو راسععمور ک مکرتو مورشععو رابر

بممعن ترسعععژعو مر تگربعنگهعنبر،ر م وکژعو تر نهمچۀروتبرر

گتموو م ر ژجتربسرکنه رpHرسععتومهنتر نهمچۀروتبرر رشو ر

جوجسهنتر ب تربسراکنرسژو مرآسمبر ربمژو رعتر غمر اژشر

کسراکنرستومهنربتاتر وترطو برر رحن ترآبنشنبربو رزربهبتر

شععوارا تبنطر منارآسععمبهنترسععنخ ن ت،رتیممتاتر و وو ررزر

بسرتیممتاترpHرحهععن رههعع ژو ربژنبتاکنرکنه رpHر رتوابور

عوا لربموشعععممنکرربنرشتآکژورسعععژو مر تگربنگهنبر،رهژوبرهمر

سژ رپتزت منرستومهنتر نهمچۀروتبرر ار هن رزرتحتککرابابندر

بممن تباکررآاربسرطو رکن لرشعژنخ سرشعو ربمهت ربنرشژنسنکرر

عنهمچسهنتروتبر ار ژ لرکژور()Swietach et al., 2015رزربسر

ناهنتر تتب ربنرابابندر نهمچسهنرزرعمتوت رآاهنر اژشرشور

طو ر هع اممربسرسعنخ ن هنتربهمن ر ک رپتزت وپتسمرستومهنتر

کعسربتزبرسعععژو مر تگربنگهنبررا تبنطرب کورربنراخ تمروتبرر

نهمچسروتبرآسععمبرب رزربنعزربخمهنتراسععنسععررزر اععولبار

ا ر( )Karp et al., 2010ر ر

شعو ر( )Sorensen et al., 2015ربربظمررضتبناروتب،ر همتتکنر

بسرطو ر اژش،روتبرابوا رربهمن رش نمربنربمنبهنترشتازاار

عن لر تگربنگهنبرروتبر،ر اب سرب کورربنراسععموزبرسععتومهنتر

اسعععت،ربسرگوبساترکسرشتآکژوراببهعععنطرزرابابندربمنب ژورتأ منر

نهمچسروتبر ا ر( )Said et al., 2008; Godinjak et al., 2017ر

ان کترکنشررابتنتراسععت ر نبو مهعععمرغمتعن ترابتنتر روتبر

راسمور ک مکرخوار رجوجسهنتر ب تربسرسژو مر تگر

سع
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بنگهنبرربسرطو رونبلر تحظساتربما ترابرجوجسهنترسن مراست،ر

آسععمترزرسععژو مر تگربنگهنبرربسر ملرتاععنبسربکن رعتئمربسر

بسرگوبساترکسربربظمررضتبناروتبرزر تگربنگهنبررشبمسربسراکنر

کوعوکگتربمعنب ژورشعععژنخ رر ومقرابراکنر زربنهژجن تراسعععت ر

سعژو مر ار رتوااربنرخو ابوارزرکنرت کقرز کوتراسعمور ک مکر

Afolayanرزرهمون اار()2011ر ر ان سر تز ترخو ربسرشژنسنکرر

ر( ;Boulianne et al., 1993

تفنزتهنتربمنراکنر زربنهژجن ترپت اخ سرزرعوا لر ه وکژژو ر

 )Korte et al., 1999; Hassanzadeh et al., 2010ربنراکنرزجو ر

زرتنرحوز تر اهون هنتر مونربتاترجتوگمتترابرآاهنر ارباععنار

ر تواارب مجسرگتشترکسرپتبوگنارگوش رر ب تربسرسژو مر تگر

ا بو ر رب مجس،ر ونبمهععمرشم کو ونکورراکنرسععژو مربسرخوبرر

بعنگهنبر،راخ تمر نبو مورر ا بورکسرابرطتکقرش ن مترآب کمهنتر

شعژنخ سرباو راست؛ربنرا کنرزجو رببنکورتأثمترشتمرخو اک،ربنشتر

گتموو م مکرزرتو موراسعمور ک مکرشعژنسعنکرر رشوبو ربنراکنر

خو اکرزرکمفمترخو اکر اربن کو

رگتشتر( Scott, 2002; Kaul

حنمرتو موراسمور ک مکرطرراخ ت تر نبو مورربسرستومهنتر

 )and Trangadia, 2003; Saki and Hemati, 2011ربسرگوبساتر

نهمچۀروتبررآسعمبرزا رکت رزر ژجتربسربربظمرشعوارضتبنار

کعسر صعععتفرخو اکهعنتر تاکمربسر ملراش اک ربتخر شعععو،ر

بسرجوجسهنترگوشععع رراکجن رکت

وتبرزر ربهنکتربتزبرسژو مر تگربنگهنبرر رشو ر
بعنراکنرزجو ر ر منار101رنا/پتزت منر ا اترتفنزتربمنار

جوجسهنترگوش رر ار ه وراکنرسژو مر

رکژور( Singh et al.,

 )2011; Banday et al., 2011ر ر

ژر ا رشژنسنکررشو ،ر0رنارابرآاهنر تبوطربسرابابندر نهمچۀر

Siddiquiرزرهمون اار()2002ر ر ان سر تز ترخو رعوا لر

وتبررزر0رنار کگتر تبوطربسر نبو مهمرابتنتروتبربو ربژنبتاکنر

ؤثتربترسععژو مر تگربنگهنبرر اربسر هن ر سعع سرتاهععممربژوتر

پسرابرتج کسرزرتحتملرآب و ونتر مهترنبرر تتب ،ر اژشرشور
کععس رناهععنت ر ،TNNTر ،TPM1ر ،TPM2ر ،MYH1Aر،MYH1Bر
CORO2AرزرMBراح معن ًر رتژظممرابابعندرعضعععتتروتبرزر
همچژمنرناهنتر،ENO2ر،PGAM1ر،CASPر،MT-ND2ر،PLK2ر
MBرزرAMY1Aربم راح من ًر ر نبو مهعععمرابتنترزربموسعععژ ر
اسموهنترآ مژسر روتبربا ر اش سربنشژو ر ر
عوامل مؤثر بر بروز سندرم مرگ ناگهانی

کت بو :ر
الف :عوامل مدیریتی

نوردهی:ربتخررابر حاامنربتراکنربعنز رههععع ژعورکعسربنر
اش اک رشعععوتربو ربعسر ملراش اک رش ن مترزر صعععتفرابتنتر
( ،)Dateon et al., 1976ربعتزب رخو رخو ت ر) (Cannibalismرزر
همچژمنرهمجنارزرجژگ،رپتبوگنارتحتراسععع ت روتا رگتش سرزر
رتوابژوربسرسعععژو مر تگربنگهنبرر ب ترشعععوبو راکنر رحن رر

عوا لر ؤثتربترسژو مر تگربنگهنبررشن لرعوا لر حم رر

اسعععترکسربتخرر کگترابر حاامنرهمچرتأثمتترابرشعععوتربو ربتر

(اس ت رگت نکر:ر،)Heat stressر وکتکتر(ا ژمتربکه ررزرتهوکسر

بتزبراکنرسژو مر ار انهو ربوت

بور( Caves, 1981; Dorminey

ضع مف)،ربممن تهنرکنرشم کو ونترزرتیهکسراسععت رهترکوامرابراکنر

)and Nakalle, 1977

عوا علربعسرتژهعنکررزرکعنرتوامربعنرکوعوکگتر وجبربسرهمرخو ار
آسععنک رپتبو رزر ربهنکتر تگرآارخواهژورشععو رگنهنًربتخررابر
تغوا اار رت جبرههع ژورکسر گوبسر مونراسترپتبو رسن مر
عتر غمر صعتفرتمنمر ا زهنرزرزاکهنهنربسرطو ربنگهنبررزربوزار
همچرعتئمررتتفرشععو ر Guptaر()2011ر رککر ن سر تز تر

تراکم:رجوجسهنترگوشععع رر مو ًر رشعععتاک ربنرتتاکمر
بن ترجوجسر رزاحورس ع

رپتز شر رکنبژورکسراکنرا تر وجبر

بتزبراس ت رزربنهژجن تر رابوامهنکرر نبژوروتبرحمواار رشو ر
()Kaul and Trangadia, 2003

بعسراکنرب مجعسر سعععمورکسراش اک ربم رابرحوربمنبهنترتو مورزر

استتر::ر راکنر اب سر رتوااربسراسع ت هنتربنشررابر

اصععتحباا رآاهنربنرهوفراش اک رسععتعتر شععور ر وترب نبرر

بو رزرعوا لراس ت باتر کگترهمچوارتتاکمربن ر رزاحورس

،ر

کوتن ،ر وجبربن ر ش نربمنبهنتر نبو مهمررجوجسهنترگوش رر

کنتوومآ منر(تتشعع رشععو رابرغو رآ بنم)،راش اک رغتظترکوار

زر رب مجسربتزبربتخررابربنهژجن تهنتر نبو موررشو راسترکسر

کتهععممر ر نهمچسروتبرزربربظمرر رضععتبناروتبراشععن رکت ر

اکنرا تر ر ن نتر کگتربم رتأکمورشععو

راسععتر( Gardiner et

()Siddiqui et al., 2009

;al., 1988; Maxwell and Robertson, 1998; Bessei, 2006

 )Druyan et al., 2009; Huchzermeyer, 2012رتاععژمشربمنر
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بموتمنرکععنه

ر ر تگرزر متر ارگ ا شرکت بععو ر Mollisonرزر

کنه ر رکنبورکسراگترهمتا ربنراسع ت رشععو ،ربنعزرآبا سععنبتر

Guenterر()1204ربم رباععنار ا بورکسربنراسع فن رابر24ر صععور

کعنتووم آ منربسر اخلرخوارشعععو رزر وجبرتاعععوکورابابندر

پتزت منر رجمت ربهنکر،ر تگرزر مترکنه رکنشت ر

ابوامهنترب ژرر رشو رکسر ربهنکترسژو مر تگربنگهنبرر ار ر
پرر ا ر()Siddiqui et al., 2009

متابوییسم الکتات:ربنراش اک ر ک نترخواربسر م اار10ر
بتابتربما ترابرحن ترعن ت،ر تگرزر متربسر100ر صور سمو ر ر
جوجسهنترگوشعع رربژ ر نهمچساتربوار ر انکهععسربنرسععنکتر

ب :عوامل تغذیهای

فرم خوراک:رخو اکرپتعتربسر ملر اکنتربکن راغتبر ر

ابوام هنترا نءرزراحاعنءر نبژوروتب،ر ُش رزرکتمسربهمن رب گتتر

تیهکسرطمو راسعع فن ر رشععو را طنراش اک ر صععتفرخو اکربسر

بو رزربعسرهممنر معلروعن ربسرتأ منراکهعععماارکنشرر(کنه ر

صععو ترپتترهمتا ربنر شععورسععتکنر وجبربتزبرسععژو مر تگر

اکهعماارخوا)ربتاتر نبو مهعمرهوابترجهتر صتفرNADH2ر

بعنگهعنبررزرآسعععمتر رشعععو ر( )Kaul and Trangdia, 2003ر

تو مورشععو ر ر هععمترگتموو م مکربمهععت ربژنبتاکنر رحضععو ر

Proudfootرزرهمون اار()1202ربتراکنربنز ربو بورکسرپتترکت ار

آب کمراسمور ک مکر همو زنبنب،رپمتزاترتبوکلربسراسمور ک مکر

جمت رحنزترکژجن سرسوکنر ژجتربسرتو مورککربوعرسمر رشو رکسر

شعععو رزر وجعبربتزبراسعععموزب،رکنه رpHرخوارزراخ تمر ر

بتزبرسععژو مر تگربنگهنبرر اراش اک ر ر هو؛راکنر رحن رربو ر

سعععمهععع مر نهمچۀروتبرر رشعععو رکسر ربهنکتربسرهمرخو ار

کسربنراسع فن رابرپو رگوشعتر رجمت هنترپتت،رسععژو مر تگر

ضعتبناروتبر اربسر ببنمرخواهور اشععت رابرطتشرراسععمور ک مکر
حصعومرتژممتر ر مژس ااربم رههترزراش اک ر ژر ا تر ر

بنگهنبررکنه رکنشت

م ااراسعععمور ک مکر مژس اار رختز هنکررکسر1رسعععنعتر

ج :ترکیب جیره

اعژشرشعورکسربنرت کقر حتومرحنزتر20ر صوراسمور
ک معکرزرکعنرخو ابعوارپژجر متر م ترابرهمعنار حتومر وجبر
اش اک ر تگرزر مترتنرحوز ر100ر صعورشعورزر صتفرخو اکر
حنزترس وحربن تربانس سرابر ژبنرذ تربنب رب نبرربمنر صتفر
اسععمور ک مکرتنر تگر اراش اک ر ا ر( )Summers et al., 1987ر

گتسژسربو بو،ر انهو رشو ر راکنرصو تراگترخو اکربنرپتزت منر
بن رکسرحنزتر ان کتربم رابرحورگوگت راسععتربسر صععتفرپتبو ر
بتسو،رتتش راسموراش اک رکنش سرزر رب مجسرتو موراسمور ک مکر
کسر ژجتربسرسععژو مر تگربنگهنبررخواهورشععو،راش اک ر رکنبور
()Siddiqui et al., 2009

Julianرزر Lessonر()1205رسععع وحربن کررابر ک نتر ار رخوار

بتاال بودن ستت وی ویتتامی  D3در جیره:ربن ربو ار

پتبوگنار ب تربسرسژو مر تگربنگهنبررکسرگتوک ربکن تر صتفر

سع وح رزک ن من ر D3ر رجمت رابرطتکقربتزبربربظمرر رضتبنار

کت ربو بو،ر ر انکهعسربنرپتبوگنارسن مر انهو رکت بو رJaconر

وتبر کهکراب تربسراکنرسژو مر اراش اک ر ر

هور( Nian et al.,

زر Blairر()1220ربنربت سعععررتأثمترگتوک رزر ک نترجمت ربتراکنر

 )2007ر واربنرز ز راز منراس ع ت ربسرپتبو رعتئمراکنرسععژو مر

سژو م،ربسراکنرب مجسر سموبورکسرتفنزتر ژر ا تربمنر تگرزر

شتزعرخواهورشو

مترعن ترزر تگرزر متربنشععررابرسععژو مر تگربنگهنبررزجو ر
بواشععت رMollisonر()1201راش اک ربتزبرسععژو مر تگربنگهنبرر
راثتر صعتفرجمت هنتربترپنکسرگژوم-رکژجن سرسوکنر اربهبتربسر
جمت هنترذ ت -رکژجن سرسوکنر انهو رکت رزرهمچژمنرRiddellر
زر Springerر()1205ربسراکنرب مجسر سعععموبورکسر صعععتفرکم تر
ذ تر رجمت ربتزبرسعععژعو مر تگربعنگهنبرر اراش اک ر ر هو ر
Blairرزر Jacobر()1220ربم راش اک ر تگرزر متربنراسععع فن رابر
گژومرزرکنه ر تگرزر متربنراش ز ارپو رگوشتربسرهمنارجمت ر
ارگ ا شرکت بو رهمچژمنرHulanرزرهمون اار()1980ربنراش ز ار

د :نقش پروستاگالندین

پتزسع نگتبوکنرجتکنارخوارزرپمنمهنترعصبرربسرا نءرزر
احانءر ارتژظممر رکژو ر رپتبو ر ب تربسرسژو مر تگربنگهنبرر
سع

ر مژو مکراسعمورزرآ اشموزبمکراسمورکنه رکنش سرزراکنر

ا ترخو ر وجبرکنه رسژ رپتزس نگتبوکنر رشو ر رب مجسر
اخ تمر رسععنخ ن رغاععنرزر نهمچۀروتبرر خر ر هورکسر وجبر
بربظمررضععتبناروتب،راخ تمر رعمتوت روتبرزربتزبرسععژو مر
تگربنگهنبررخواهورشور()Kaul and Trangdia, 2003
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ابر کگترعوا ععلراشعععن رشعععو ر راکنر ععن ععسر رتواار

 -4اش ز ار50ر مترگتمربترکمتوگتمراسمورآسوو بمکربسرجمت ر

ا و تز متهنر(،Na++ر،K+ر،)Cl-رصععواهنتربهععمن ربتژورزربنهژجن ،ر

م ااربتزبرآسععمتر ار رجوجسهنترگوشعع ررکنه ر ا ر
استر()Xiang et al., 2002

زجو ر ژ سرخوار روتب،رکمبو ربتخررابرزک ن منهنرزربتخررابر
عوا لرنب مورر اربنمربت ربا رتیممتاتربموشعمممنکرر رسژو مر

 -5تأخمتر ر شور(بم رابر10-20ر زب)ربنراس فن رابرجمت هنتر

تگربنگهنبرربسرخوبرر اعععژشرباعععو راسعععت،را طنرRotterرزر

بعنرتتاکمرپعنکمن،ر5رتعنر0ر صعععورتتاکمرکم تر وا ر یهتر

هموعن اار()1205رگ ا شرکت بورکسرغتظترکتهعععممربنشتهنتر

( ;Camacho-Fermandez et al., 2002; Scott, 2002

سژتر رسژو مر تگربنگهنبررکنه رونبلرتوجهرر اش سراست ر

)Banday et al., 2011
 -1کنه رستعتر شورجوجسهنترگوش رربنر صتفرجمت هنتر

بیماریزایی سندرم مرگ ناگهانی

َ

اس ع ت راصععترتتکنرعن لر خملر ربممن تباکررسععژو مر
تگربنگهنبرراست راس ت هنتر تبوطربسربو هر،رتتاکمرپتبو ر
رزاحعورسععع

،رش ن مترزرتیهکسر ژجتربسربتزبر خوا هنکرر ر

)Bolukbasi et al., 2005
 -0اس فن رابر حوز کترخو اکررجهترکنه ر صتفرخو اکر
بعسر م اار05ر صعععوربمعنبرMEربتاتر شعععورعن ترپتبو ر

بوار ررشعوبورکسرشن لراش اک ربفوذپهکتتر وکتگهن،راش اک ر

( Balog et al., 2000; Madrigal et al., 2002; Aftab and

اسعععمعور ک مععک،راش اک رکوتععن ر ععوترشاعععن رخوا،رکععنه ر
پتزسع نگتبوکن،رتأثمتربترسعمه مرخوا سنبر،ربربظمررضتبنار
وتعب،رباشر رعمتوت روتعب،رباشر ر نهمچۀروتبر،رتو مر کس،ر

ر( ;Madrigal et al., 2002; Ekanayake et al., 2004

)Khan, 2005; Saki and Hemati, 2011
 -0اطممژنارابرتهوکسرکنشررزرکمفمترخوتر رسععن نر تغوا تر
( Madrigal et al., 2002; Balog, 2003; Aftab and Khan,

کنه راکهماارخوارزر ربهنکتر تگراست ر

)2005

راهکارهای پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی

-2

Afolayanرزرهموعن اار()2011ر ر اعن عسر تز ترخو ربسر
اهون هنترپماعععگمتترابراکنربنهژجن تهنربتراسعععن رکنش سهنتر

صتفرخو اکهنترحنزترس وحرپنکمنرکتترزرس وحربن تر
برکتبژنتر وجبرکنه رشاعن رزا رشو ربسرسمه مر کوتر
شو راستر()Squires and Julian 2001

حاامنراشن رکت بورزربمنار اش ژورکسراکنربممن تربوزارشکر

 -10صععتفربمکهنترپ نسععممررتوسعع رجوجسهنترگوشعع رر

زابه سربسربتخر شورستکنراسترزرهترگوبسر اهون ر وکتک رربتاتر

تگربنگهنبررشععور( Ropkinson,

کنه رحواکثترپ نبهعععملر شعععور ر تاحلراز مسرببوگررپتبو ر

وجبرکنه رسععژو مر
)1983

رتوابعوربعسرجتوگمتترابراکنربعنهژجن تر نبو موررکمکرکژو ر

 -11صتفرجمت هنتربترپنکسترگژوم-کژجن سرسوکنر وملرشو ر

اکنر اهون هنتر وکتک ررشعععن لر وا تراسعععترکسر را ا سربسر

بنر زغنرآش نبگت اار وجبربهبو رعمتوت رزرکنه رسژو مر

آاهنراشن ر رشو  :ر

تگربنگهنبررشور()Flotter, 1985

 -1کنه ربمنبراکهماارپتبو رابرطتکقرآهه ستترکت ارستعتر
شعععورزرکعنرکنه رتتاکمر وا ر یهترجمت ر(اسععع فن رابر
جمت هععنت رکم رابتنت رکععن رکم رپتزت من رطر ر 14ر زب رازم)ر
( Wideman and Tackett, 2000; Decuypere et al.,

پو ر نهرربوزارپتترکت ا
 -11حعوز رکت ار تبررجمت رتعنرهفعتر زبگررجهترکنه ر
بتخر شو ر
 -14کعنه ربهعععبعترابتنت:رپتزت منر رجمت ربهعنکرر وجعبر

)2000
 -2تأ منر نتر ژنسععبرسععن نربتاترهترککرابر ز

هنر( Sato

)et al., 2002; Gupta, 2011
 -1کنه رسعتعتر شورابرطتکقر ژنزترکت اربو هرربتاتر
کععنه

 -12اسعع فن رابر ژنبنرپتزت مژررکژجن سرسععوکن،رکژجن سرکنبو رزر

ر ععوترب ععنا ر صعععتفرخو

)Hassanzadeh et al., 2010

اک ر( ;Julian, 2000

کنه ر تبررب ژررابر22رتنر42ر زبگررزرکنه ربتزبراکنر
سژو مرابر22رتنر52ر زبگرر رشو ر
نتیجهگیری کلی

بنرتوجسربسر بنحزراشعععن رشعععو ر راکنر ن س،ر رتواار
ب مجسگمتترکت رکسرسعععژو مر تگربنگهنبرربممن ترببو ،ربتوسر
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Abstract
Nowadays, genetic selection for increasing growth rate, meat production, and feed
conversion ratio in broiler chicken has caused some metabolic disorders, which is one of
the most important challenges of the poultry industry in most countries. The metabolic
disorder causes a lot of economic losses to the poultry industry around the world annually.
On the other hand, demands for animal protein have been increased along with the
increasing human population. Broiler chickens have been selected as a healthy source of
fast-growing protein for this purpose. Therefore, according to the breeding strategies, broiler
strains have been exposed to a series of genetic selection programs to improve meat-related
traits economically. In fact, Sudden Death Syndrome (SDS) is a side effect of breeding
strategies that has become one of the most common cardiac metabolic disorders in highgrowth broilers. To date, little information is available on the pathogenicity of this metabolic
disorder. However, recent studies have been conducted to help to identify the genetic and
environmental factors affecting this metabolic disorder and provide suggestions for
prevention. As a result, the economic losses caused by it can be reduced to a minimum.
Thus, this study aimed to introduce Sudden Death Syndrome, causes, and symptoms and
also made suggestions to prevent this metabolic disorder for reducing economic losses.
Keyword(s): Genetic selection, Growth rate, Poultry industry, Respiratory system, Sudden
death syndrome
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چکیده

هدف از این مطالعه ،مروری بر فناوری نانو و کاربرد آن در علوم دامی است .نانو یک واحد اندازهگیری است برابر با
 01-9متر و تمام اشیاء و موجوداتی که اندازۀ آنها در حد  0تا  011نانومتر است ،اشیاء و موجودات نانو مقیاس نامیده
میشوند .خواص مواد در مقیاس نانو بسیار متفاوت از مقیاس ماکرو است .با کاهش اندازۀ ذرات ،نسبت سطح به حجم افزایش
یافته و خواص و عملکرد آنها تغییر میکند .به عبارت دیگر اگر ذراتِ یک ماده خاص در حد چند نانومتر ( 0تا  011نانومتر)
کوچک شود ،این ذرات ویژگیهای متفاوتی با ذرات بزرگ اولیه خواهند داشت .رنگ ،شفافیت ،واکنشپذیری ،خواص
الکتریکی ،خواص مغناطیسی ،سختی ،حلّالیّت و نقطه ذوب از جمله ویژگیهایی هستند که با کاهش اندازۀ ذرات در اندازۀ
نانومتر تغییر پیدا میکنند .این امر سبب شده است تا مقیاس نانو بیش از سایر مقیاسها در صنعت دامپروری مورد توجه
قرار گیرد .در حوزۀ علوم دامی استفاده از فناوری نانو سبب بهبود در حوزههای مختلف از جمله تحقیقات تولید مثل ،ساخت
واکسنهای دامی ،حسگرها و افزایش کیفیت خوراک و بستهبندی مواد غذایی شده است .بنابراین ،به نظر میرسد با توجه
به تغییر خواص مواد در اندازۀ نانو و دستاوردهای حاصل شده در این زمینه ،میتوان در تحقیقات علوم دامی و در حوزههای
مختلف ،از این فناوری بهره برد.
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این که چند بُعد در مقیاس فناوری نانو داشته باشند،

مقدمه

فناورهای نانو توانایی ایجاد تغییرات سودمند در بخش

تقسیمبندیهای مختلفی دارند .یکی دیگر از این تقسیمبندیها

کشاورزی و دامپروری به عنوان تأمینکنندگان مواد غذایی و

بر حسب تعداد ابعاد آزاد آنها است .منظور از بُعد آزاد ،بُعدی

پروتئین مورد نیاز جوامع بشری را دارد .در سالهای اخیر

است که در مقیاس نانو نباشد و هر مقداری بتواند داشته باشد.

نانوذرات و سایر نانومواد به تمام حوزههای زندگی روزمرۀ ما از

بر این اساس مواد به چهار دستۀ نانوذرات (،)NanoParticles

جمله در کاربردهای صنعتی ،اجزای اصلی کاتالیزورها ،حسگرها،

نانوسیمها ( ،)Lieber and Wang, 2007( )NanoWiersالیههای

ساخت داروها و در حوزه دامپروری در ساخت رقیقکنندههای

نازک ( )Thin Filmsو نانومواد حجیم ()Bulk Nanomaterials

انجماد اسپرم وارد شده است

( Nadri et al., 2019; Nadri et

( )Lyakishev et al., 2003تقسیم میشوند که هر کدام

 .)al., 2020; Zhang and Webster, 2009در پیریزی علوم نانو،

ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارند (.)Alagha et al., 2017

ریچارد فاینمن ،فیزیکدان برندۀ جایزه نوبل سال  ،5691نقش

هدف از این مطالعه مروری بر فناوری نانو و آشنایی دانشجویان

بسزایی داشته است .او دیدگاههای خود را در یک سخنرانی در

رشتۀ علوم دامی با فناوری نانو و تحقیقات و دستاوردهای آن در

انجمن فیزیک آمریکا با نام «در پاییندست ،فضای زیادی وجود

حوزه علوم دامی است.

دارد» ،مطرح کرد .فاینمن در سخنرانی خود فرآیندی را توصیف
کرد که در آن دانشمندان قادر خواهند بود اتمها و مولکولهای
جداگانه را دستکاری و کنترل کنند .در سال  ،5695با توسعه
میکروسکوپ تونلی ،روشی که میتوانست اتمهای منفرد را ببیند،
نانوتکنولوژی مدرن آغاز شد ( .)Toumey, 2008در واقع ،تجمعی
از واحدهای سازنده (اتم یا مولکول) با اندازهای بین  5تا 511
نانومتر را نانوذرات میگویند .از لحاظ تعداد اتم ،معموالً ذراتی که
بین  51تا 519اتم دارند را نانوذرات میگویند .ذراتی که بین  5تا
 51اتم دارند ،معموالً مولکولها هستند .گرچه ،در بعضی موارد
مخصوصاً در مورد مولکولهای زیستی ،مولکولهایی وجود دارند

شکل  -0اشکال مختلف نانوذرات ()Gatoo et al., 2014

که تا  51اتم نیز دارند ) .(Aslan et al., 2005با تغییر اندازۀ
نانوذرات در محدودۀ  5تا  511نانومتر ،نسبت سطح به حجم و
فاصله ترازهای انرژی تغییر میکند .عامل بسیاری از تغییر خواص
و ویژگیها در اندازۀ نانومتر این دو متغیر هستند .به عبارت دیگر
با کنترل اندازۀ نانوذرات میتوان خواص آنها را کنترل کرد که
از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است .به طور کلی مواد دارای
سه بعد طول ،عرض و ارتفاع هستند .اگر حداقل یکی از این ابعاد
در مقیاس فناوری نانو ( 5-511نانومتر) باشد ،به آن ماده
نانوساختار گفته میشود .نانومواد بر حسب ابعادی از آنها که در
مقیاس نانو قرار دارد ،به چهار دستۀ نانومواد صفر بعدی ،یک
بُعدی ،دو بُعدی و نانومواد حجیم سه ُبعدی تقسیمبندی میشوند.
نانومواد به دلیل اندازۀ بسیار کوچک خود ،خواص ویژه و بعضاً
متفاوت با دیگر مواد معمولی را از خود نشان میدهند

( Tiwari

روشهای ساخت نانو مواد

دو روش اصلی برای ساخت نانو مواد پیشنهاد شده است.
این روشها شامل روش باال به پایین و روش پایین به باال میباشد
که در ادامه به طور مختصر توضیح داده میشوند.
در روش باال به پایین ،از مواد حجیم برای تولید مواد
نانوساختار استفاده می شود .روشهای باال به پایین عبارتند از:
آسیاب مکانیکی ،فرسایش لیزری ،حکاکی شیمیایی ،کندوپاش و
انفجار الکتریکی .روشهای پایین به باال نیز شامل روش رسوب
بخار شیمیایی ،روش هیدروترمال ،روش سل -ژل و روش میسل
معکوس میباشد ) .(Baig et al., 2021در مطالعات علوم دامی به
طور عمده از روش باال به پایین یعنی تولید نانو ذارت از مواد
حجیم استفاده میشود.

 .)et al., 2012; Zhang et al., 2018مواد نانو ساختار بر حسب
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شکل  -2روشهای ساخت نانو مواد (روش باال به پایین و روش پایین به باال) (.)Khanna et al., 2019

 511111نانومتر است .تصویر زیر نمونۀ تصویری از اندازه و

مقیاس نانو

در سیستم بین المللی واحدها ،یک نانو به معنای یک

مقیاس نانوتکنولوژی دارد که نشان میدهد مواردی در مقیاس

میلیاردم متر یا  51-6متر است .یک رشتۀ  ،DNAقُطری برابر با

نانو چقدر کوچک هستند .باکتریها طولی برابر با  5/1میکرومتر

 5/1نانومتر دارد .عرض یک موی انسان برابر با  91111تا

و یک قطرۀ آب قطری برابر با  5/1میلیمتر دارد.

شکل  -3مقیاس اشیاء ()https://www.nano.gov/nanotech-101/what/nano-size
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منطقه شروع شده و سپس تحت شرایطی به عمق نفوذ میکند.

خواص نانو مواد

به طور کلی جنس و اندازۀ نانوذرات خواص و ویژگیهای

با ریز شدن ابعاد ماده و رسیدن به ابعاد نانو ،سطح ماده و به تبع

آن را تعیین میکنند و کاربردهای بسیار زیادی در صنایع

آن اتمهای روی سطح ماده نیز به طور قابل توجهی افزایش

گوناگون دارند ( .)Hielscher, 2007همۀ خواص و ویژگیهایی که

مییابد و در نتیجه ماده به شدت ناپایدار و واکنشپذیر میشود

در نانوذرات ایجاد میشود را میتوان با دو عامل افزایش سطح

(.)Stamps et al., 2000; Zhang and Webster, 2009

(Baig

واکنشپذیری یا تمایل یک ماده برای واکنش با سایر مواد ،از

نسبت به حجم و گسسته شدن ترازهای انرژی توجیه کرد

جمله مهمترین خواص شیمیایی است که در مقیاس نانو

).et al., 2021

واکنشپذیری مواد به طور چشمگیری افزایش پیدا میکند.

تفاوتهای دنیای نانو

در شرایط عادی ،ویژگیهای یک مادۀ خاص تا حد قابل
قبولی ثابت است و ما میتوانیم مواد را از روی خواص آنها
شناسایی کنیم .موضوع جذابیّت مقیاس نانو نیز مربوط به خواص
مواد است .یافتههای دانشمندان نشان میدهد که خواص مواد در
مقیاس نانو بسیار متفاوت از مقیاس ماکرو و شرایط عادی آن
مواد است .به عبارت دیگر اگر ذراتِ یک مادۀ خاص را در حد

همچنین ،از نانو مواد برای افزایش سرعت واکنش مواد دیگر (به
عنوان کاتالیزگر) نیز استفاده میشود .افزایش واکنشپذیری مواد
در مقیاس نانو ،امکان ساخت کاتالیزگرهای بسیار قویتری را
برای ما فراهم کرده است

( ;Trubetskaya et al., 2020

.)Wagemaker et al., 2007
خواص مغناطیسی و آنتی باکتریال مواد

چند نانومتر ( 5تا  511نانومتر) کوچک کنیم ،این ذرات

یکی از تغییرات بسیار کاربردی خواص مواد که در ابعاد نانو

ویژگیهای متفاوتی با ذرات بزرگ اولیه خواهند داشت .این امر

ایجاد میشود ،این است که بسیاری از مواد در ابعاد معمولی خود

سبب شده است که مقیاس نانو به طور جدیتری مورد توجه

خواص مغناطیسی ندارند؛ امّا ،کاهش ابعاد آنها بیش از یک

پژوهشگران و صنایع قرار گیرد ( .)Baig et al., 2021نقطه ذوب،

اندازۀ مشخص و در محدوده فناوری نانو (زیر  511نانومتر)

خواص حرارتی ،خواص الکتریکی ،خواص مکانیکی و دهها

میتواند موجب ایجاد خواص مغناطیسی در آن ماده شود .دلیل

خاصیت فیزیکی و شیمیایی شناخته شدۀ دیگر نیز در مقیاس

ایجاد خواص مغناطیسی در موادی که در ابعاد معمولی خواص

نانو تغییر میکنند .نانو مواد از نظر خواص نوری ،رنگ ،خواص

مغناطیسی ندارند ،افزایش بسیار زیاد سطح و ایجاد پیوندهای

مغناطیسی ،خواص آنتیباکتریال و خواص واکنشپذیری و

شکسته شده روی سطح است .با توجه به اینکه در مقیاس نانو به

تفاوت هایی با مواد در شرایط عادی و سایز معمول خود دارند .با

دلیل شکستن پیوندهای بین اتمهای موجود در ساختار آن ماده،

کاهش اندازۀ نانوذرات ،امواج خاصی با فرکانس مشخص جذب

شرایطی به وجود میآید که در آن اتمهای موجود در سطح

میشوند و ویژگیهای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان

بیرونی مواد به صورت آزاد و یا اصطالحاً دچار کمبود اتم میشوند،

مثال ،میتوان ابعاد نانوذرات از جنس مشخص را طوری تنظیم

این امر باعث میشود تا اکثر مواد بتوانند خواص مغناطیسی قابل

کرد که امواج فروسرخ ،فرابنفش ،رادیویی و غیره را جذب کنند.

توجهی را کسب کنند (.)Baig et al., 2021

همچنین ،در مقیاس نانو رنگ ذرات نانومتری ،با رنگ ذرات

برخی از نانوذرات مانند نقره و طال دارای خواص

بزرگترشان متفاوت است .طال و نقره شناخته شدهترین

ضدمیکروب یا آنتیباکتریال هستند؛ بدین معنی که میکروبها

نمونههای این مواد هستند که با کاهش اندازۀ ذرات و حتی تغییر

نمیتوانند روی آنها رشد کنند .مطاعات نشان دادهاند که کاهش

( Huang and

اندازۀ ذرات نقره سبب افزایش خاصیت ضدمیکروبی آن شده است

شکل هندسی آنها ،رنگ آنها نیز تغییر میکند
.)El-Sayed, 2010; Lee and El-Sayed, 2006

( .)Yamamoto, 2001مطالعات زیادی برای ارزیابی و تخمین
پتانسیل ضدباکتریایی نقره و محصوالت مرتبط با آن انجام شده

واکنش پذیری

واکنشهای شیمیایی در همان سطح ماده اتفاق میافتند،
محلی که ماده با محیط اطراف در تماس است .واکنش از این

است ،و مشخص شده نانومواد شامل ذرات نانونقره پوششدهی
شده روی  Tio2بوده که در مجاورت رطوبت و هوا یونهای
فعال OH-و  O2-تولید مینماید ،این ذرات نقره باعث استرس
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DNA

مناسبی برای انتقال مواد به سلولها یا بافتهای مختلف هستند.

اکسیداتیو ،اختالل در عملکرد پروتئین ،آسیب غشاء و

میشود که منجر به آسیب سلولی میکروبی میشود .گزارشها

همچنین ،در فاز مطالعات حیوانی ،از پلیپروپیلنیمن حاوی

نشان دادهاند که یونهای نقره ( )Agبه طور محکم با پیوندهای

ترانسفرین به عنوان حاملی امیدوارکننده برای درمان برخی

تیول ( )-SHسلولها متصل شده و آنها را غیرفعال

سرطانها استفاده شده است .عالوه بر این ،مطالعات نشان داده

میکنند ) .(Ahmad et al.,2020به عنوان مثال ،مشخص شده

است که از مواد با اندازۀ نانوذرات برای پوشش بهتر و محافظت

است که ذرات نقره جذب فسفات را در باکتری اشریشیا کُلی ( E.

از غشاهای سلولی در شرایط مختلف نیز استفاده میشود .با

 )Coliرا مهار و رشد آن را متوقف میکنند .همچنین ،منجر به

کاهش اندازۀ ذرات به زیر  511نانومتر پوشش و محافظت بهتری

خروج فسفاتها ،گلوتامین ،مانیتول ،پرولین ،سوکسینات

از غشاهای سلولی از جمله اسپرم بز به عمل میآید

( Nadri et

میشود .عالوه بر این ،ذرات نقره اکسیداسیون گلوکز ،گلیسرول،

.)al., 2019

فومارات و سوکسینات را در اشریشیا کُلی مهار میکند (Li et al.,

) .2011از این ذرات معموالً در لوازم آرایشی ،بهداشتی ،نساجی
و غیره استفاده میشود .از کاربردهای آن میتوان به ساخت
ژلهای تمیزکنندۀ دست بدون استفاده از آب ،استفاده در
صابونها و شامپوها ،استفاده در لباسها و ساخت لباسهای
ضدمیکروب ،استفاده در تجهیزات پزشکی و غیره اشاره کرد.

فناوری نانو و علوم دامی
امروزه نانو فناوری پتانسیل حل بسیاری از مشکالت مرتبط
با سالمت ،پرورش و تولید محصوالت دامی را دارد .اگرچه،
کاربردهای نانوفناوری بحث برانگیز است اما در علوم دامی
کاربردهای متعددی پیدا کرده است .از جمله تولید واکسن،
تشخیص بیماری ،درمان ،دارورسانی ،تولید مکملهای خوراکی،

کاربـردهـای فناوری نـانـو

ساخت نانوتراشهها و نانوحسگرها .امروزه از فناوری نانو در

فناوری نانو و پزشکی

زمینههای مختلفی از جمله بهبود هضم و جذب خوارک ،کنترل

نانو تکنولوژی امکان رساندن دارو به سلولهای خاص را با

کیفیت خوراک ،مکملهای خوراک ،امنیت زیستی خوراک و

استفاده از نانوذرات فراهم کرده است .مصرف کلی دارو و عوارض

بستهبندی و ذخیره مواد خوراکی نیز استفاده میشود (شکل .)4

جانبی ممکن است به میزان قابل توجهی با استفاده از به
کارگیری فناوری نانو کاهش یابد .همچنین ،دارورسانی هدفمند
سبب کاهش عوارض جانبی داروها همراه با کاهش هزینههای
مصرف و درمان شده است ( .)Lavan et al., 2003انتقال دارو با
استفاده از فناوری نانو ،احتماالً به دلیل کاهش شدید اندازۀ ذرات
و افزایش قابلیت دسترسی آنها جهت جذب راحتتر از دستگاه
گوارش و سایر بافتهای هدف ،در به حداکثر رساندن زیست
فراهمی این ترکیبات در بافتهای خاص بدن و در یک بازۀ زمانی
ویژه متمرکز است .مشخص شده است که استفاده از نانو ذرات
لیپوزومی به عنوان حاملی برای انتقال مواد به سلول ،به دلیل
افزایش سطح به حجم ذرات مورد استفاده و همچنین افزایش
نفوذپذیری آنها سبب شده است که میزان گلوتاتیون مورد
استفاده در رقیقکنندۀ اسپرم کاهش یابد (.)Nadri et al., 2020
همچنین ،به دلیل نفوذپذیری باالی نانومواد ،از آنها به عنوان
حاملهایی برای انتقال مواد به داخل سلول یا بافتها در درمان
بیماریهای مختلف استفاده میشود ( Deng et al., 2020; Zhao

شکل  -0کاربرد نانوفناوری در تغذیه دام ()Yadav et al., 2019

فناوری نانو و تولیدمثل دام
امروزه تشخیص فحلی یکی از مهمترین مسائل دامداریها
محسوب میشود .تشخیص به موقع فحلی سبب کاهش روزهای
باز و افزایش سودآوری در دامداریها میشود .بدین منظور،
محققان از حسگرهای ساخته شده از نانو لولههای کاشتنی در

 .)and Zhu, 2016امروزه پلیاسترهای زیست تخریبپذیر گزینه
Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 3 (Serial Number 21), Winter 2022
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زیر پوست به منظور تشخیص تغییرات سطح هورمون استرادیول

نتیجهگیری کلی

برای تشخیص زمان فحلی دام استفاده میکنند.

با توجه به نیاز روز افزون بشر به منابع انرژی ،مشکالت

نانولولهها توانایی اتصال به آنتیبادی استرادیول در زمان

آلودگی محیط زیست و افزایش خواص سمی مواد شیمیایی ،علم

پیک استرادیول در زمان فحلی را دارند (.)O'connell et al., 2002

نانوتکنولوژی به کمک بشر آمده است تا موادی با باالترین سطح

همچنین ،استفاده از میکروسیاالت در جداسازی اسپرمهای  Xو

کیفیت و کمترین میزان آلودگی محیط زیست تولید نماید .این

 Yبه مدیریت بهتر تولیدمثل دام کمک کرده است ( Mallica et

نانوساختارها و یا نانومواد ،نیمه عمر طوالنیتر و محصوالت

 .)al., 2005اگرچه ،در ساخت رقیقکنندههای اسپرم و افزدون

هوشمندتر و کم خطرتری خواهند داشت که در نهایت سبب

مکملهای نانویی از جمله نانوذارت سلنیوم به رقیقکنندۀ اسپرم

صرفه اقتصادی باالیی در تولیدات آنها خواهد شد .این علم در

است ( Khallil et

واقع سبب ارتقای سطح کیفیت علوم مختلف پزشکی ،دامپزشکی،

 .)al., 2018; Nadri et al., 2019نتایج مطالعات نشان میدهد که

علوم زیستی ،کشاورزی و صنایع غذایی و غیره شده است .در

استفاده از فناوری نانو در حوزه علوم دامی بسیار تأثیرگذار بوده

حوزۀ فناوری علوم دامی تحقیقات ارزندهای انجام گرفته است که

است و امروزه محققین زیادی در این حوزه به سمت استفاده از

با استفاده از فناوری نانو موفق به ارتقای محصوالت این حوزه

این فناوری در تحقیقات خود روی آوردهاند.

شدهاند .تولید کیتهای تشخیصی ،مواد ضدعفونیکنندۀ دامی،

گاو نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده

فناوری نانو و صنعت طیور
به طورکلی ،از فناوری نانو در صنعت طیور در زمینههای
مختلف از جمله استفاده از نانوذرات و نانومواد به عنوان مواد

بهبود کیفیت بستهبندی مواد غذایی ،ساخت داروهای دامی و
افزایش کیفیت خوراک دام و طیور از جمله دستاوردهای این
حوزه

است.

غذایی و افزودنیهایی که مستقیماً در خوراک استفاده میشوند
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Abstract
The purpose of this study is to review nanotechnology and its application in animal
sciences a Nano is a unit of measurement equal to 10-9 meters, and all objects and organisms
ranging in size from 1 to 100 nanometers are called Nano scale objects and organisms. The
properties of materials at the Nano scale are very different from those at the macro scale.
As the particle size decreases, the surface-to-volume ratio increased and their properties and
performance change. In other words, if we reduce the particles of a particular substance to
a few nanometers (1 to 100 nanometers), these particles will have different properties from
the original large particles. Color, transparency, reactivity, electrical properties, magnetic
properties, hardness, solubility, and melting point are some of the properties that change
with decreasing particle size to Nano scale. This has led to the Nanoscale being considered
more than any other scale, including the livestock industry. In the field of animal science,
the use of nanotechnology has led to improvements in various fields, including reproductive
researches, the development of livestock vaccines, sensors, and increased feed quality and
food packaging. Therefore, it seems that due to the change in the properties of materials at
the Nano scale and achievements in this field, this technology can be used in animal science
industry in various fields.
Keyword(s): Animal science, Nanomedicine, Nanoscale, Nanostructure, Nanotechnology
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چکیده

تنش گرمایی به عنوان یکی از عوامل مخاطرهآمیز در صنعت مرغداری ،باعث کاهش رشد ،ایجاد تلفات و به تبع آن
کاهش میزان بهرهوری میشود .مطالعات و تحقیقات گستردهای در خصوص اثرات استرس گرمایی بر رفاه و بهرهوری طیور
انجام شده است .پیامدهای منفی استرس گرمایی بر روی انواع مختلف طیور شامل کاهش در نرخ رشد ،اشتها ،مصرف
خوراک و تأثیر منفی بر تخمگذاری و کاهش کیفیت گوشت و تخممرغ میباشد .پرورشدهندگان طیور با به کارگیری
روشهای متعدد ،مانند استفاده از راهکارهای تغذیهای و نیز استفاده از روشهای مدیریتی میتوانند از اثرات نامطلوب این
تنشها بکاهند .در مطالعه حاضر ،سعی شده است تا به تبیین برخی از عوامل تغذیهای مانند اعمال محدودیتهای خوراکی،
تغییر میزان پروتئین جیره ،توازن الکترولیتی جیره و استفاده از افزودنیهایی چون سلنیوم ،ویتامین  ،Cبتائین و نیز
مکملهایی جهت ایجاد توازن الکترولیتی و افزودنیها در راستای کنترل تنش گرمایی پرداخته شود.
کلمات کلیدی :افزودنیهای خوراکی ،تنش گرمایی ،جوجه گوشتی ،راهکارهای تغذیهای
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 .)Washburn, 1998تنش گرمایي موجب تسریع فعاليتهاي

مقدمه

توليد حرارت توسط طيور (در دامنۀ حرارتي خنثي) در

متابوليكي بدن و افزایش ميزان اکسيداسيون سلولي ميشود که

پایينترین ميزان خود قرار دارد .در این هنگام ،انرژي الزم براي

نتيجه آن ،افزایش توليد گونههاي فعال اکسيژن

( ROS:

تنظيم دماي بدن کم و انرژي خالصي که صرف توليد ميشود،

 )Reactive oxygen speciesاست که سبب آسيبهایي در سطوح

زیاد است .هنگامي که دماي محيط از نقطۀ بحراني فراتر برود،

مختلف بافتي و سلولي ميگردد ( .)Lin et al., 2006تنش گرمایي

توليد حرارت در بدن پرنده نيز افزایشیافته و در این شرایط پرنده

همانند سایر تنشها موجب افزایش فعاليت محور هيپوتاالموس،

تحت تنش گرمایي قرار ميگيرد؛ از این رو ،افزایش دماي بدن

هيپوفيز و آدرنال شده و در نتيجه سطح کورتيكواسترون پالسما

سبب تغيير هموستازي و کاهش عملكرد پرنده ميگردد (آرشامي

افزایش ميیابد ( .)Bowen et al., 1984کورتيكواسترون باعث

و حسابينامقي .)۷۷۱۱ ،تنش گرمایي در شرایطي اتفاق ميافتد

پسرفت بافتهاي لنفاوي در جوجههاي گوشتي ميشود

که در آن ،جوجهها تحت تأثير آب و هواي گرم قرار گيرند؛ این

) .et al., 2015بنابراین ،تنش ميتواند با افزایش سطح هورمون

تنش در طيور به دو صورت حاد یا مزمن دیده ميشود .تنش

کورتيكوسترون بر عملكرد و ایمني تأثير منفي بگذارد

گرمایي حاد در درجه حرارت باال براي یک دورۀ کوتاه و ناگهاني

) .al., 2017به نظر ميرسد دماي باالي محيط بر ایجاد پاسخهاي

اتفاق ميافتد؛ در حالي که تنش گرمایي مزمن ،با افزایش درجه

ایمني اختصاصي در جوجهها تأثير ميگذارد

حرارت در دورههاي طوالني مدت مرتبط است (ابودیه.)۶۰۰۲ ،

) .2007نشاندادهشده است که قرارگرفتن مداوم در معرض دماي

هنگامي که اختالف دماي شب و روز در یک منظقه زیاد باشد،

باال پاسخ ایمني را کاسته و آنتيباديهاي گردش خون نيز کاهش

بيشتر پرندگان به دليل افزایش بيش از حد دما ،دچار تنش

ميیابند .گزارش شده است که دماي محيط باال بر ایمني سلولي

گرمایي ميشوند .صرفنظر از سيستم نگهداري ،شرایط محيطي

نيز تأثيرگذار است ( .)Miller and Qureshi, 1992در شرایط

نظير دماي بيش از  0۰درجۀ سانتيگراد و رطوبت نسبي باالي ۷۶

دماي محيطي باال با افزایش نرخ تنفس (لهله زدن) ،بخش قابل

درصد نيز ميتوانند سبب ایجاد درجات مختلفي از تنش گرمایي

توجهي از انرژي مصرفي صرف خنک کردن پرنده ميشود .تأثير

شوند (گليان و همكاران .)۷۷11 ،تنش گرمایي طوالني مدت

تنش گرمایي بر جوجههاي گوشتي شامل افزایش دفع دياکسيد

ممكن است موجب آسيب موقت و یا حتي دائمي به اندامهاي

کربن و کاهش آن در خون ،کاهش غلظت یون هيدروژن ،اختالل

لنفاوي اوليه (تيموس و بورس) شده و طيور را براي پذیرش انواع

در توازن اسيد و باز ،بروز آلكالوز تنفسي یا پالسماي قليایي،

بيماريهاي باکتریایي ،ویروسي و انگلي مستعد کند ( Pardu and

کاهش مصرف غذا ،کاهش رشد ،کاهش قدرت بقا ،کاهش

.)Thaxton,1986

پروتئين ماهيچهاي ،افزایش ذخيرهسازي چربي ،کاهش غلظت

(Yang

(Olfati et

(Hassan et al.,

دستيابي به حداکثر توان توليد در مناطق گرمسيري کار

عناصر معدني سدیم ،پتاسيم ،کلسيم ،منيزیم ،فسفر ،آهن،

بسيار دشواري است؛ چرا که در این شرایط محيطي ،تنش گرمایي

بيکربنات ،روي ،موليبدن و مس در خون ،کاهش هماتوکریت و

در طيور رخ داده و به دالیل متعددي از جمله کاهش مصرف

رقيقتر شدن خون است ( .)Ahmad and Sarwar, 2006با توجه

خوراك ،کاهش وزن ،کاهش کيفيت الشه ،افزایش تلفات ،و نيز

به این که پرندگان براي دفع گرماي توليد شده در بدن ناشي از

افزایش ضریب تبدیل ،عملكرد طيور به شدت کاهش ميیابد

دماي محيطي باال به لهله زدن روي ميآورند؛ بنابراین ،هر گونه

( .)Esteva-Garcia and Mack, 2000هنگامي که دماي محيط به

افزایش در ميزان رطوبت محيط موجب تشدید تنش خواهد شد.

باالتر از منطقۀ آسایش حرارتي برسد ،پرنده دچار تنش گرمایي

در نتيجه ،ميتوان اظهار داشت که ترکيب گرما و رطوبت باال

شده و در این حالت ،تغييرات فيزیولوژیكي در اسيدیته و

بيشتر از دماي باال و رطوبت کم محيط ،تنشزا خواهد بود .البته،

متابوليتهاي خون اتفاق ميافتد که از تبعات آن ميتوان به

سایر شرایط محيطي مانند سرعت و حرکت هوا نيز از اهميت

کاهش مصرف خوراك ،عدم بازدهي مناسب خوراك مصرفي،

باالیي برخوردار است .واضح است که عادت کردن به شرایط تنش

کاهش وزن ،کاهش کيفيت الشه ،کاهش قدرت دفاعي و سيستم

گرمایي ميتواند رشد جوجهها را تحت تأثير قرار دهد .براي مثال،

( Borges et al., 2004; Cooper and

جوجهها ميتوانند دماي ثابت  ۷1درجه سانتيگراد را تحمل

ایمني اشارهکرد

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره سه (شماره بیست و یک پیاپی) ،زمستان 0011
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کرده و عملكرد خوبي داشته باشند .اما ،چنانچه اختالف بين
دماي شب و روز زیاد باشد ،جوجهها در دماي  ۷1درجه دچار
تنش خواهند شد (گليان و همكاران.)۷۷11 ،

افزایشي و تلفات شده و به عنوان یكي از راهكارهاي تغذیهاي در

به منظور مقابله با اثرات نامطلوب تنش گرمایي راهكارهاي
تغذیهاي متعددي ،مانند استفاده از نمکهاي آنيوني -کاتيوني
( ،)Borges et al., 2004کاهش ميزان پروتئين جيره به شرط
حفظ تعادل اسيدهاي آمينه (( ،)Hruby et al., 1995اعمال
(C

و  )Eو معدني (سلنيوم و روي) ()Bartlett and smith, 2003
در جيره ،پيشنهاد شده است .عالوه بر این ،اخيرا براي کاهش
اثرات نامطلوب تنش گرمایي ،پژوهشگران توجه زیادي به
استفاده از گياهان دارویي نمودهاند (سفالیي شهربابک و همكاران،
.)۷۷۳۲

نتایج تحقيقات حاکي از آن است که اعمال محدودیت
خوراك در ساعتهاي گرم روز سبب کاهش توليد گرماي

راهحلهای تغذیهای غلبه بر تنش گرمایی

محدودیت خوراك ،استفاده از آنتياکسيدانهاي ویتاميني

محدودیت خوراکی

شرایط تنش گرمایي نيز توصيه ميشود .یكي از نگرانيهاي اصلي
افزایش تلفات در اثر تنش گرمایي است ،از این رو بهترین راه
حل ،حذف خوراك در ساعات گرم روز به منظور کاهش توليد
حرارت توسط پرنده است .بيشترین تلفات ناشي از تنش گرمایي
در ساعتهاي بعدازظهر رخ ميدهد؛ از طرفي ،بيشترین توليد
گرماي حاصل از هضم و متابوليسم توسط پرنده نيز هنگام بعد
از ظهر صورت ميگيرد که این ساعتها ،نسبت به گرمترین
ساعتهاي روز از دماي پایينتري برخوردار ميباشند؛ بنابراین،
اغلب توصيه ميشود که قبل از افزایش شدید دماي محيط ،به
منظور کاهش توليد حرارت توسط پرنده ،خوراك از دسترس
پرنده خارج گردد (مروت و ساالرمعيني.)۷۷۳۶ ،

شکل  -0اثرات نامطلوب تنش گرمایي بر سویههاي تجاري طيور ( =Heat stressتنش گرمایي =Respiration rate ،نرخ تنفسي=Corticosterone ،
کورتيكواسترون =Feed intake ،مصرف خوراك =Nutrient metabolism ،متابوليسم مادهي مغذي =Growth performance ،عملكرد رشد=Immunity ،
مصونيت =Mortality ،مرگ و مير =Body temperature ،دماي بدن =Generation of ROS ،توليد  =Antioxidant capacity ،ROSظرفيت آنتياکسيداني،
 =Egg productionتوليد تخممرغ =Oxidative stress ،تنش اکسيداتيو و  =Impairment of intestinal integrity and barrier functionاختالل در
یكپارچگي روده و سد رودهاي) (شحاته و همكاران.)۶۰۶۰ ،
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توازن الکترولیتی خوراک

اعمال محدودیت خوراك سبب بهبود عملكرد توليدي و ترکيب

عدم توازن الكتروليتي جيره منجر به اسيدوز یا آلكالوز

الشۀ جوجههاي گوشتي ميشود (هاشمي و همكاران.)۷۷۳۰ ،

تنفسي شده و در نتيجه ،فرآیندهاي متابوليكي از حداکثر ميزان

زولكيفلي و همكاران ( )۶۰۰۰اعمال محدودیت خوراك در

کارآیي برخوردار نخواهند بود

( ;Ahmad and Sarwar, 2006

ساعات گرم روز را به عنوان یک راهكار تغذیهاي در شرایط تنش

 .)Teeter and Belay, 1996همچنين ،در دماهاي باال عملكرد

گرمایي توصيه نمودند .همچنين پتک و همكاران ()۶۰۰۰

طيور به واسطۀ مصرف جيرههاي حاوي توازن الكتروليتي باالتر

گزارش نمودند ،پرندگاني که به مدت  ۲ساعت تحت محدودیت

بهبود ميیابد ( .)Ahmad and Sarwar, 2006افزودن مكملهاي

غذایي قرار داشتند ،از ضریب تبدیل خوراك بهتري برخوردار

الكتروليتي مانند بيکربنات سدیم و کلرید پتاسيم به آب

بودند .مروت و ساالر معيني ( )۷۷۳۶نيز با بررسي تأثير سطوح

آشاميدني یا خوراك موجب بهبود رشد جوجههاي گوشتي تحت

مختلف محدودیت خوراکي بر عملكرد و دماي بدن جوجههاي

شرایط تنش گرمایي ميشود ( .)Borges et al., 2004در این

گوشتي در شرایط تنش گرمایي به این نتيجه رسيدند که اعمال

راستا ،احمد و همكاران ( )۶۰۰0در پژوهش خود اثر منابع مختلف

محدودیت خوراك حتي در شرایط تنش گرمایي که در بسياري

سدیم ،پتاسيم و کلر را در توازنهاي الكتروليتي یكسان جيره

مناطق کشور در فصل تابستان با آن مواجه هستيم ،تأثير

بررسي کرده و به این نتيجه رسيدند که منابع بيکربنات سدیم و

نامطلوبي بر عملكرد جوجهها نداشته و باعث تعدیل آثار سوء

پتاسيم در مقایسه با منابع کربنات سدیم و سولفات پتاسيم باعث

تنش حرارتي ميشود .بنابراین ،محدودیت خوراك موجب

عملكرد بهتر طيور گوشتي تحت تنش گرمایي ميشوند (قاسمپور

کاهش دماي بدن جوجههاي گوشتي در شرایط تنش گرمایي

و همكاران.)۷۷۳۲ ،

خواهد شد.

سلنیوم

سلنيوم یک عنصر معدني کم نياز و ضروري است که در

مقدار پروتئین جیره

در راستاي کاهش اثر منفي تنش گرمایي در جوجههاي

سيستم آنتياکسيداني بدن بهعنوان یک عامل مشترك در

گوشتي ،تغيير ميزان پروتئين جيره نيز پيشنهاد شده است

گلوتاتيون پراکسيداز تا حذف هيدروپراکسيدها براي محافظت

()Laudadio et al., 2012; Waldroup et al., 1976؛ زیرا سوخت

غشاي سلولي از آسيبهاي اکسيداتيو نقش دارد و براي کاهش

و ساز پروتئينها در مقایسه با چربيها و کربوهيدراتها گرماي

اثرات منفي استرس اکسيداتيو ناشي از تنش گرمایي مؤثر

بيشتري توليد ميکنند (.)Musharaf and Latshaw, 1999

ميباشد ) .(Sahin et al., 2008سلنيوم را ميتوان در جيره طيور

جيرههاي غني از پروتئين باعث افزایش توليد گرما در بدن

به شكل آلي (سلنومتيونين) که مناسبتر از شكل معدني

جوجههاي گوشتي ميشوند .با این حال ،به نظر ميرسد که اثر

(سلنيت) است ،مصرف نمود ).(Bolea-Fernandez et al., 2017

تنش گرمایي در پرندگان تا حدودي به پروتئين جيره وابسته

نقش مؤثر افزودني نانوسلنيوم به دليل ذرات ریز و نسبت سطح

است .اساسا احتياجات پرنده به اسيدهاي آمينه و پروتئين در

به حجم باالي آن ) (Hassan et al., 2020ثابت شده است و

شرایط دمایي بدون تنش تعيين شده است و پرورش در دماي

مطالعات نشان ميدهند که جيرههاي غذایي به همراه مكمل

محيطي باال یا تنشزا ممكن است احتياجات پرنده به مواد

سلنيوم ميتوانند ضریب تبدیل غذایي جوجههاي گوشتي را

مغذي را تغيير دهد (.)Gonzalez-Esquerra and Lesson, 2005

بهبود بخشند ).(Mahmoud and Edens, 2005

تحقيقات نشان داده است که کاهش حرارت افزایشي ناشي

ویتامین C

از مصرف خوراك با کاهش پروتئين (به شرط تأمين نيازهاي

در شرایط تنش گرمایي ،به ویژه همزمان با تزریق واکسن،

اسيدهاي آمينه) ميتواند عملكرد پرندگان را در شرایط

استقاده از ویتامين ( Cاسيد آسكوربيک )Ascorbic acid :به

تنش گرمایي بهبود ببخشد ( Waldroup et al., 1976; Yahav,

صورت خوراکي یا آشاميدني ميتواند اثرات منفي ناشي از تنش

.)2000

گرمایي را کاهش داده و سيستم ایمني و دفاعي جوجههاي
گوشتي را تقویت کند (.)Mc Kee and Harrison, 1995
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با توجه به این که تنش گرمایي موجب تغيير در ترشحات

به برخي ویژگيهاي آنها مانند اشتهاآوري ،تحریککنندگي

فيزیولوژیكي غدد درون ریز ميگردد؛ این امر به نوبه خود ،سبب

هضم ،اثرات ضد ميكروبي ،فعاليت آنتياکسيداني و تقویت

کاهش عملكرد سيستم ایمني ميشود .ویتامين  Cمي تواند از

سيستم ایمني نسبت داده شده است

( Hernandez et al.,

فعاليت آنزیمهاي -۶۷هيدروکسيالز ) (Hydroxilaseو -۷۷بتا-

.)2004

هيدروکسيالز (آنزیمهاي کليدي در مسيرهاي بيوشيميایي

در این راستا ،سفالیي شهر بابک و همكاران ( )۷۷۳۲نيز

( Brake,

طي پژوهشي با بررسي تأثير گياه رزماري در شرایط تنش

 .)1989در نتيجه ،این کاهش ترشح هورمونهاي

گرمایي بر جوجههاي گوشتي تحت شرایط تنش گرمایي ،نشان

کورتيكواسترون مانع از تأثير منفي تنش گرمایي بر عملكرد و

دادند که استفاده از گياه دارویي رزماري به علت خاصيت آنتي

سيستم ایمني پرنده خواهد شد (.)Pardu and Thaxton,1986

اکسيداني باال ميتواند سبب کاهش تنش گرمایي شده و عملكرد

کورتيكواسترون ) )(Corticostroneجلوگيري کند

جوجههاي گوشتي را بهبود دهد.

بتائین

بتائين به دليل خاصيت اسموالریته سبب اصالح تعادل

نتیجهگیری کلی

اسيد و باز و ایجاد تغييرات فيزیولوژیكي و متابوليكي در شرایط

تنش گرمایي از جمله مسائلي است که در مناطق

تنش گرمایي ميشود که این امر ميتواند در بهبود در عملكرد

گرمسيري سبب بر هم خوردن هموستازي جوجههاي گوشتي

( Honarbakhsh et al.,

شده و ميتواند منجر به عدم رشد کافي و حتي تلفات گردد.

و بازدهي خوراك جوجه ها مؤثر باشد

پرندگان در این شرایط با نشان دادن رفتارهایي مانند لهله زدن،

.)2007
در این راستا ،نتایج بدست آمده از تحقيقات تقيلو و

افزایش نرخ تنفس و صرف انرژي بيشتر به خنک کردن خود

همكاران ( )۷۷1۳نشان داد که در شرایط تنش گرمایي ،استفاده

مي پردازند .نتایج تحقيقات اخير مبيّن این است که عوامل

از ویتامين  Cو بتائين در جيرۀ جوجههاي گوشتي ،به صورت

تغذیهاي و افزودنيها نقش انكارناپذیري در جهت مرتفع ساختن

مجزا و یا تلفيقي ،در تقویت سيستم ایمني آنان تأثير زیادي دارد.

این مشكل دارند .پرورشدهندگان با روشهاي بسياري مانند

یافتههاي پژوهش عزیزمسگري و همكاران ( )۷۷۳۲نيز نشان داد

تغيير ترکيب جيره و اعمال روشهاي مدیریتي ميتوانند

که توجه به کاهش عمق کریپتها در ایلئوم و ضخامت الیۀ

گامهاي مؤثري در برابر آسيبهاي ناشي از این تنش بردارند.

عضالني ژوژنوم با مصرف سطوح  ۰/۷و  ۰/۶درصد بتائين در

بدیهي است ارائه آگاهيهاي الزم در این زمينه سبب خواهد شد

شرایط تنش گرمایي ميتواند از طریق بهبود وضعيت روده،

تا عالوه بر پيشگيري از آسيبهاي احتمالي این تنش ،در جهت

عملكرد بهتر جوجههاي گوشتي را به همراه داشته باشد.

افزایش ميزان بهرهوري و صرفۀ اقتصادي گام برداشت.

مواد شیمیایی گیاهی )(Phytochemicals

منابع

موضوع ارتباط بين مصرف مواد شيميایي گياهي (مانند

آرشامي ،ج .و حسابي نامقي ،ع" .)۷۷۱۱( .اثرات فيزیولوژیكي کلرید

ليكوپن) و کاهش اثرات تنش گرمایي در طيور طي پژوهشهاي

آمونيوم ،کلرید پتاسيم و کلرید آمونيوم  +کلرید پتاسيم بر

مختلفي مورد بحث قرار گرفته ( )Shahin et al., 2012و اثرات

الكتروليت ها pH ،خون و ميزان تلفات در جوجههاي گوشتي

آنتياکسيداني ترکيبات شيميایي گياهي به عنوان مواد کاهش
دهنده استرس شناسایي گردیده است .به عنوان مثال،
کاروتنوئيدها و ترکيبات گياهي با ویژگي آنتياکسيداني مانند
پودر گوجه فرنگي ،زردچوبه ،چاي سبز،

انگور قرمز ( Shahin et

 ،)al., 2013نعنا فلفلي ( )Maini et al., 2007و عصارۀ هستۀ

تحت تنش حرارتي حاد ".علوم کشاورزي ایران-۷4۷ ،۶۳)۶( ،
.۷۷4
تقيلو ،س ،.زارعي ،ا ،.لطفالهيان ،ه ،.نوروزیان ،ح ،.معتمديمطلق ،م .و
همكاران (" .)۷۷1۳بررسي تأثير ویتامين  Cو بتائين بر سيستم

ایمني جوجههاي گوشتي در شرایط تنش گرمایي ".دانش و
پژوهش علوم دامي.۷۷-4۰ ،۱ ،

انگور ( )Hajati et al., 2015سبب بهبود اثرات تنش گرمایي

سفالیي شهربابک ،م ،شيوازاد ،م ،مروج ،ح .و کریمي ترشيزي ،م.ا.

ميشوند .تأثير مثبت فرآوردههاي گياهي بر بهبود عملكرد طيور،

(" .)۷۷۳۲تأثيرگياه دارویي رزماري بر عملكرد رشد ،ویژگيهاي
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Abstract
Heat stress as one of the risk factors in the poultry industry reduces growth, causes
losses and consequently reduces productivity. Extensive studies and research have been
conducted on the effects of heat stress on poultry welfare and productivity. The negative
consequences of heat stress on different types of poultry include a decrease in growth rate,
appetite, feed intake and a negative impact on laying and reduced meat and egg quality.
Poultry breeders can reduce the adverse effects of these stresses by using various methods,
such as the use of feeding strategies and management methods. In this article, we have tried
to explain some nutritional factors such as dietary restrictions, dietary protein changes,
dietary electrolyte balance and the use of supplements such as Selenium, vitamin C and
betaine, as well as supplements to create electrolyte balance and additives to control heat
stress.
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چکیده

کمبود مس ،نوعی از کمبود مواد معدنی در نشخوارکنندگان است که موجب بروز بیماریهای مختلف بالینی و تحت
بالینی ،مانند آتاکسی انزئوتیک و پشت لرزان در برهها ،کاهش کیفیت پشم ،کمخونی ،ضعف سیستم ایمنی ،اسهال ،کاهش
وزن و شکنندگی استخوانها در گوسفند میشود .به دلیل منشأ تغذیهای کمبود مس ،این کمبود در تعداد زیادی از دامهای
گله بروز میکند که اثرات نامطلوب آن بر سالمتی دام و برّهزایی گسترده بوده و خسارات زیادی را برای دامداران به بار
میآورد .این کمبود در نشخوارکنندگان ممکن است به دو صورت اولیه یا ثانویه رخ دهد؛ کمبود اولیه مس به دنبال مصرف
مقادیر پایینتر از حد طبیعی از مس و کمبود ثانویه آن به ترکیبات جیرة غذایی که بر جذب مس از خوراک مصرفی اثر
منفی میگذارند ،بستگی دارد .اغلب موارد کمبود مس که به طور طبیعی در دامها رخ میدهد ،به علت حضور عوامل تغذیهای
تداخلکننده در فرآیند جذب مس توسط دام ،از نوع ثانویه است .این فاکتورهای تغذیهای از قبیل آهن ،مولیبدنوم و سولفور
در متابولیسم مس تداخل ایجاد کرده ،و در نتیجه ،باعث کاهش توانایی تولیدمثل در قوچها ،تولید برههای ضعیف یا مرده
در میشها و کاهش رشد و عملکرد برهها میشود .پیشگیری از بروز کمبود مس با استفاده از آجرهای لیسیدنی مواد معدنی،
قرص آهسته رهش مس ،مکملهای خوراکی و یا تزریق ترکیبات حاوی مس ،به خصوص در دوران آبستنی ،مؤثر میباشد.
در بحث درمان نیز به استفاده از ترکیبات تزریقی مس ،استفاده از قرصهای حاوی ذرات اکسید مس (قرص آهسته رهش
مس) و استفاده از مکملهای دارای مس پرداخته شده است .هدف مطالعه حاضر بررسی اهمیت عنصر مس در فرآیندهای
بدن گوسفند ،بررسی عوامل مؤثر در وقوع کمبود ،تأثیر آن بر سالمتی و رشد برهها ،نحوة تشخیص آن در گله و بررسی
راهکارهای پیشگیری و درمان مناسب میباشد.
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با کمبودهای مواد غذایی و آثار آنها بر تولید دام اهمیت دارد،

مقدمه

مواد معدنی اگرچه از نظر کمی در مقایسه با آب ،پروتئین

شدت و مدت زمان کمبود آنها است .کمبود عناصر معدنی و

و ترکیبات مهم دیگر درصد ناچیزی از خوراک دام را به خود

ویتامینها اغلب به شکل سطحی بروز میکنند و در بیشتر موارد

اختصاص میدهند ،ولی هر یک از عناصر معدنی در بدن دام

موقتی هستند و کمبودهای شدید از آن جایی که با بروز عالئم،

بسیار با اهمیت هستند و وظایف متعددی را بر عهده دارند؛ به

مورد شناسایی و درمان قرار میگیرند و یا باعث تلف شدن دام

طوری که کمبود هر یک از عناصر معدنی در بدن عالوه بر کاهش

میشوند ،فراوانی کمتری دارند و اغلب دامهای گله دچار کمبود

تولیدات دامی همچون گوشت ،شیر و پشم ،در حالتهای شدید،

سطحی عناصر معدنی هستند (طالبیان مسعودی و همکاران،

مشکالتی را برای سالمت دام به وجود میآورد (ارزانی.)0931 ،

.)0931

تولید مثل ،عامل اصلی در سودآوری پرورش نشخوارکنندگان
است که تحت تأثیر فراهم کردن مواد مغذی به ویژه مواد معدنی
و تعادل آنها قرار میگیرد (طالبیان مسعودی و همکاران،
 .)0931تعیین نیاز به عناصر معدنی ،یک ارزش تشخیصی در
روند بیماریهای متابولیکی و تغذیهای و پیشبرد اقتصاد دامداری
محسوب میشود و با اتکا بر ترکیبات معدنی خوراک میتوان
مسیر صحیح تولید و تولیدمثل را دنبال کرده و از بروز اختالالت
و بیماریهای مرتبط جلوگیری کرد (نوروزی و همکاران.)0939 ،
برخی از این عناصر معدنی نظیر مس ،سلنیم و روی نقش کلیدی
در سوخت و ساز بدن دام داشته و به طور مستقیم و غیرمستقیم
در ساخت اسپرم ،بروز فحلی ،النهگزینی رویان و به طور کلی در
سالمت عمومی دام اثر گذارند (طالبیان مسعودی و همکاران،
 .)0931زندهمانی برهها در سودآوری پرورش گوسفند حیاتی
است و تغذیة میشها با مکملهای معدنی میتواند هم با تأثیر
مثبت بر سالمت میش برای تولید برههای سالمتر ،کاهش سقط
و مردهزایی و هم از طریق انتقال به برهها و افزایش سطح مواد
معدنی بدن برهها در زمان تولد به عملکرد بهتر دستگاه ایمنی،
سرزندگی و زندهمانی بیشتر منجر شود.
همچنین در گوسفندانی که بیشتر به منظور تولید پشم
نگهداری میشوند ،نیاز به عناصر معدنی و ویتامینها برای
استحصال پشم با کیفیت باال از اهمیت ویژهای برخوردار است و
هرچه تولید پشم دام بیشتر باشد ،نیاز به مواد معدنی و ویتامینها
افزایش یافته و اثر محدودکنندگی کمبود آنها بر تولید پشم
بیشتر است (طالبیان مسعودی و همکاران.)0931 ،
اگر دامها برای مدتی با جیرههای نامتعادل از نظر مواد
معدنی تغذیه شوند ،مقدار آنها در بدن دام تغییر میکند که زیاد
شدن آنها سبب مسمومیت و کاهش آنها سبب پیدایش عالئم
کمبود میشود (خالداری .)0933 ،موضوع دیگری که در ارتباط

عناصر معدنی

عناصر مورد نیاز بدن دام بر اساس تراکم در بدن حیوان و
یا مقدار مورد نیاز آنها در جیره غذایی ،به دو دستة مواد معدنی
پرمصرف ( )Macromineralsو مواد معدنی کم مصرف
( )Micromineralsتقسیم میشوند (خالداری .)0933 ،مواد
معدنی پرمصرف یا عناصر اصلی شامل سدیم ( ،)Naکلر (،)Cl
کلسیم ( ،)Caفسفر ( ،)Pپتاسیم ( ،)Kمنیزیم ( )Mgو سولفور
( )Sهستند و مواد معدنی کم مصرف یا ریزمغذیها شامل ید (،)I
آهن ( ،)Feمس ( ،)Cuسلنیوم ( ،)Seمولیبدن ( ،)Moفلوئور (،)F
کبالت ( ،)Coمنگنز ( )Mnو روی ( )Znمیباشند (فاطمی
طباطبایی و همکاران .)0931 ،عناصر اصلی در بدن تراکم
بیشتری دارند و بایستی مقدارشان در جیرة دام بیشتر باشد و
برحسب درصد بیان میشوند .ریزمغذیها به دلیل اینکه
مقدارشان کم

است ،بر اساس قسمت در میلیون ( P.P.M: Parts

 )Per Millionیا میلیگرم بر کیلوگرم  ))mg/Kgبیان میشوند
(امرآبادی.)0931 ،
مواد معدنی پر مصرف در تولیدمثل و کاهش اختالل در
عملکرد بدن دام نقش حیاتی دارند .کمبود مواد معدنی پرمصرف
از جمله کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم در طول آبستنی
از عوامل مؤثر بر اختالالت تولید مثلی ،میزان رشد جنین و تولید
شیر میباشد .همچنین کاهش ریزمغذیها از جمله مس و آهن
ممکن است در ایجاد اختالالت تولید مثلی از جمله ناباروری،
کاهش آبستنی ،قطع ناگهانی جفت ،پارگی زودرس غشاهای
جنینی ،تولد زودرس و وزن کم جنین در هنگام تولد مؤثر باشند.
ریزمغذیها همچنین در تعیین زمان خروج جنین نقش مهمی
بر عهده دارند .در علفخواران تغییر در سطح ریزمغذیها با
تغییرات تغذیهای فصلی مرتبط است؛ بنابراین ،اندازهگیری این
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عناصر اهمیت بیشتری پیدا کرده است (فاطمی طباطبایی و

مزارع وابسته است) در معرض توازن نامناسب عناصر معدنی

همکاران.)0931 ،

دریافتی قرار دهد .عالوه بر این ،عواملی مانند وضعیت اقلیمی،
رویارویی با خشکسالیها ،تنشهای شوری و خشکی ،باال بودن

نقش عناصر معدنی

مواد معدنی در اعمال مهمی از قبیل نگهداری و محافظت
بافت اسکلتی و تشکیل دندان با کمک عناصری مثل کلسیم،
منیزیم و فسفر ،تولید انرژی و فعالیت آنزیمها با کمک عناصری
مثل فسفر ،روی و منگنز ،تولید شیر با کمک عنصر کلسیم و
فعالیت پایة بدن و سیستم عصبی با همکاری عناصری مثل
منیزیم ،پتاسیم ،سدیم ،کلر ،سولفور ،کبالت و آهن مشارکت
دارند (فاطمی طباطبایی و همکاران.)0931 ،

 pHخاک و کمبود مواد آلی خاک باعث کمبود ریزمغذیهای
خاک در اغلب نقاط کشور شده است که میتواند به کمبود عناصر
معدنی در علوفه و درنتیجه دامهای مصرف کننده منجر شود.
البته کمبود انرژی و پروتئین و تنشهای محیطی نیز در تشدید
کمبودهای مواد معدنی در دام مؤثر میباشد (طهرانی و جعفری،
.)0931
نقش مس در بدن دام

کمبود مواد معدنی در کاهش رشد و سقط جنین ،کاهش

تقریباً نصف مس موجود در بدن گوسفند در عضالت

تخمکگذاری ،کاهش میل جنسی و جفت ماندگی نقش دارد و

متمرکز شده است و نصف بقیه در تمام بافتهای بدن وجود دارد

در دام نر نیز باعث کاهش اندازة بیضه و حجم منی ،کاهش میل

(سعادت نوری و سیاه منصور .)0931 ،مس در درجه اول در کبد،

جنسی و به تأخیر افتادن بلوغ و نقص در رشد دام میشود.

سپس در مغز استخوان و به مقدار کم در بافتهای دیگر بدن

مشکالت تغذیهای باعث اختالل جریان خون جفت شده ،در

ذخیره میشود .مقدار مس ذخیره شده در بدن بره هنگام تولد

نتیجه منجر به کاهش رشد جنین میشود .به عالوه ،با رشد سریع

مشابه آهن ذخیره شده ،تقریباً زیاد است و چون شیر از نظیر

جنین در مراحل آخر آبستنی ،نیاز به گروههای مختلف مواد

مس فقیر است ،مس ذخیره شده در بدن بره ،میتواند احتیاجات

غذایی از جمله مواد معدنی افزایش مییابد (فاطمی طباطبایی و

حیوان را از این نظر برطرف سازد (سعادت نوری و سیاه منصور،

همکاران.)0931 ،

 .)0931مس برای رشد بدن و جلوگیری از طیف وسیعی از

افزایش یا کاهش مقدار مواد معدنی به دنبال اختالالت

اختالالت پاتولوژیکی و بالینی در انواع دامها ضروری میباشد و

متابولیک ایجاد میگردد و با توجه به این که عناصر معدنی تحت

در افزایش قوای جنسی در جنس نر نیز دخالت دارد (سرشار و

تأثیر عوامل مختلفی هستند ،تعیین غلظت آنها در شرایط

همکاران .)0931 ،مس به عنوان کاتالیزور در ساخت هموگلوبین

متفاوت میتواند اطالعات ارزشمندی را در خصوص تغییرات

نقش دارد و از نظر فیزیولوژی با متابولیسم آهن در بدن ارتباط

احتمالی این مواد ،بر حسب شرایط مختلف مورد نظر ارائه نماید

مییابد .در اثر کمبود مس ،انتقال آهن از بافتها به پالسمای

(فاطمی طباطبایی و همکاران.)0931 ،

خون کاهش یافته و در نتیجه کاهش غلظت آهن در خون
( )Hypoferremiaبه وجود میآید که باعث کمخونی در بدن دام

شرایط ایجاد کمبود عناصر معدنی

عوامل آلوده کنندة محیط زیست از جمله جنگ ،انفجار،
آتش سوزی ،گازهای متصاعد از کارخانههای صنعتی ،بارانهای
اسیدی و فاضالب صنایع ،سبب مسمومیت و از بین رفتن
موجودات زنده در چرخههای زیستی بین خاک ،گیاه و حیوان و
بروز مشکالتی در تعادل ریزمغذیها میشود که باعث کمبود و
عدم توازن مواد معدنی ضروری در علوفة مرتعی و محصوالت
زراعی میشود (طهرانی و جعفری .)0931 ،این پدیده میتواند
دامهای چرا کنندة منطقة تحت تأثیر را (که غالباً گوسفند
میباشد و از لحاظ تغذیهای بیشتر به چرای علوفة مراتع و پسچر

میشود .عالوه بر آن ،مس موجود در مجرای روده جذب آهن را
به داخل سلولهای مخاطی تسریع میکند و به همین جهت در
اثر کمبود مس ،جذب آهن نیز کاهش مییابد (سعادت نوری و
سیاه منصور .)0931 ،کراتین از اجزای تشکیل دهندة مو و پشم
میباشد و مس در سیستم آنزیمی ساخت کراتین شرکت دارد.
به عبارتی کمبود مس سبب اختالل در ساخت کراتین و بروز
نواقصی در ساختمان ،اندازه و رشد مو و پشم و نیز تغییرات کیفی
در مو و پشم میشود .به دلیل شرکت مس در سیستم آنزیمی
ساخت االستین ،کمبود آن باعث میشود پشمهای نخی و مو
مانند که شل ،براق و صاف و فاقد پیچش طبیعی هستند ظاهر
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شود (سعادت نوری و سیاه منصور .)0931 ،در تصویر  0و 2

منصور .)0931 ،کمبود مس از طریق کاهش فعالیت سلولهای

مقایسه تفاوت کیفیت و حالت پشم دو رأس بره نر دو ماهه (متولد

استئوبالست ( )Osteoblastو لیزیل اکسیداز (،)Lysyloxidase

زمستان) از نژاد مغانی صورت گرفته است .تصویر  0نشان دهندة

باعث ایجاد ضایعات استخوانی نیز میشود .در استخوانها مقادیر

حالت صاف و بدون پیچش پشم در اثر کمبود مس و تصویر 2

زیادی کالژن وجود دارد که باعث قوام استخوان میشود.

نشان دهندة پیچش و جعد پشم بره میباشد که حد مطلوب مس

مولکولهای کالژن ابتدا تروپوکالژن ( )Tropocollagenهستند و

بدن بره را نمایان میکند.

درصورت وجود آنزیم لیزیل اکسیداز ،با تشکیل حلقههای
متقاطع ،تروپوکالژن تبدیل به کالژن میشود .این آنزیم حاوی
مس است و کمبود مس در نتیجه باعث نرمی استخوان میشود.
همین اتصاالت توسط آنزیم لیزیل اکسیداز در االستین نیز ایجاد
میشود و اگر بدن دچار کمبود مس باشد ،االستین نیز کم ساخته
میشود و از مقاومت رگهایی مثل آئورت کاسته شده و باعث
آئوریسم ( )Aneurysmمیشود (امرآبادی.)0931 ،
شرایط ایجاد کمبود مس

کمبود مس اصوالً زمانی اتفاق میافتد که یا مقدار مس در
تصویر -0پشمهای صاف و شل بره ،اصطالح ًا پشم سگی که ناشی

جیرة غذایی دام پایین باشد ،که به منجر به کمبود اولیه مس و

از کمبود ذخیرة مس در بدن بره میباشد و به فقدان ذخیرة کافی

یا اینکه عوامل تداخل کننده در متابولیسم مس نظیر مولیبدنوم

مس در بدن میش مادر در دوران آبستنی برمیگردد.

و گوگرد در جیره باال باشد ،که به کمبود ثانویه مس منجر میشود
(نوری و راضی جاللی .)0911 ،مراتعی که مقدار مس گیاهان آن
 PPM 1باشد ،کمبودی ایجاد نکرده و مراتعی که میزان مس
آنها بین  9تا  PPM 1باشد ،حالت مرزی و مقادیر کمتر از 9
 PPMایجاد کمبود اولیه مس را مینماید (نوری و راضی جاللی،
 .)0911اغلب موارد کمبود مس که به طور طبیعی در دامها رخ
میدهند ،به علت حضور فاکتورهای تداخل کننده در متابولیسم
مس از قبیل آهن ،مولیبدنوم و گوگرد میباشد که در جذب و
متابولیسم مس ایجاد تداخل میکنند (رسولی و همکاران،

تصویر -2پشم بره به حالت مجعد و دارای پیچش طبیعی که

 .)0931به طورکلی در بین ریزمغذیها و عناصر اصلی،

نمایانگر سطح مطلوب ذخیرة مس بدن بره و تغذیة میش مادر از

بزرگترین و مهمترین رقابت بین مولیبدن ،مس و گوگرد میباشد

مکمل مسدار در دوران آبستنی است.

که نقش گوگرد در تشدید کمبود ثانویه مس بیشتر از مولیبدن

آنزیم تیروزیناز که آمینواسید تیروزین را در سلولهای

است (نوروزی و همکاران .)0939 ،هرگاه میزان مس علوفة

مالنوبالست به رنگدانه سیاه مالنین تبدیل مینماید یک پروتئین

مرتعی بیشتر از  PPM 21باشد ولی مولیبدنوم گیاه نیز باال باشد،

دارای مس میباشد و درصورت تأمین نشدن نیاز گوسفند به مس،

احتمال بروز بیماری وجود خواهد داشت (نوری و راضی جاللی،

در تشکیل آنزیم تیروزیناز و ایجاد رنگدانه مالنین اختالل ایجاد

 .)0911مراتعی که گیاهان آنها حاوی  PPM 9مولیبدنوم باشد،

میشود .این اختالل سبب تحلیل رنگدانه سیاه پشم در بدن

مشکلی از نظر کمبود مس ایجاد نمیکند و هرگاه مقدار

گوسفند و رنگ سیاه مو به ویژه در اطراف چشمهای گوسفند

مولیبدنوم از میزان فوق باالتر رود ،در صورتی که مقدار مس در

میشود که منظرهای کامالً مشخص است و در مسمومیت با

جیره پایین باشد ،کمبود ایجاد میگردد (نوری و راضی جاللی،

مولیبدنیوم هم این حالت مشاهده میشود (سعادت نوری و سیاه

 .)0911نسبت بین مس و مولیبدنوم در جیره در بحث بروز

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره سه (شماره بیست و یک پیاپی) ،زمستان 0011

;Shaker Kordqeshlaqi
… Investigation of the effects of Hypocupremia, its prevention and
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بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است ،به طوری که حداقل

مس دانسته که با بروز ضایعات ماکروسکوپیک در مغز همراه است

نسبت برای گوسفند دو به یک و محض اطمینان پنج به یک

و در موارد شدید کمبود مس ظاهر میشود و آتاکسی انزئوتیک

توصیه میشود (نوری و راضی جاللی .)0911 ،گوگرد میتواند

را شکل تأخیری تصور نموده که همراه دمیلیناسیون نخاع

حتی مقدار کم مولیبدنوم جیره را به رقابت با جذب مس تحریک

میباشد (نوری و راضیجاللی .)0911 ،پشت نوسانی و آتاکسی

نماید (نوری .)0911 ،هرگاه مقدار گوگرد در جیره به بیش از

انزئوتیک در برهها با تجویز مکملهای مسدار خوراکی به

 PPM 111برسد ،میتواند در حضور مولیبدنوم باال از جذب مس

میشهای آبستن قابل پیشگیری میباشد (سعادتنوری و سیاه

در دستگاه گوارش جلوگیری به عمل آورد (نوری و راضی جاللی،

منصور.)0931 ،

 .)0911اَشکال آلی و غیرآلی سولفور موجود در جیرة غذایی
توسط میکروارگانیسمهای شکمبه به سولفید تبدیل میشوند و
این سولفید حاصل با مولیبدنوم و مس ترکیب شده و یک
کمپلکس

سه

تایی

به

نام

تتراتیومولیبدات

( )Tetrathiomolybdateمس که نامحلول است ،ایجاد میکند.
تشکیل تیومولیبدات در شکمبه سبب کاهش جذب رودهای مس
میشود و درنتیجه فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز
( )Superoxide Dismutaseو تیروزیناکسیداز

( Tyrosinase

 )Oxidaseکاهش مییابد (رسولی و همکاران.)0939 ،
گوسفندانی که جیرة فقیر از گوگرد و مولیبدنوم و حاوی مقادیر
متوسطی از مس ( 02تا  21میلیگرم در هر کیلوگرم مادة
خشک) مصرف میکنند ،ممکن است در اثر مسمومیت با مس
تلف شوند؛ در حالی که گوسفندانی که در مراتع مشابه از نظر
مس اما غنی از مولیبدنوم و گوگرد چرا میکنند ،ممکن است
برههایی به دنیا آورند که به بیماری پشت لرزان ()Sway back
حاصل از کمبود مس مبتال باشند (رسولی و همکاران.)0939 ،

تشخیص کمبود مس در گوسفندان

یکی از شاخصهای خوب برای تشخیص بیماریهای
عفونی از غیرعفونی ،سنجش تغییرات سطح سرمی عناصر کمیاب
در بیماران است (فاطمیطباطبایی و همکاران .)0931 ،تشخیص
آزمایشگاهی کمبود مس در دام ،بر پایة تعیین مس سرم یا
پالسمای خون و مس کبد استوار است (نیکبین و همکاران،
 .)0931میزان مس در کبد اگر کمتر از  PPM 91باشد ،حالت
کمبود شدید ،اگر بین  91تا  PPM 11باشد در حالت مرزی و
اگر بیشتر از  PPM 11باشد ،در حالت نرمال قرار دارد (نیکبین
و همکاران .)0931 ،میزان مس در سرم خون ،اگر کمتر از 11
میکروگرم در دسیلیتر باشد ،حالت کمبود شدید ،اگر بین  11تا
 11میکروگرم در دسیلیتر باشد در حالت مرزی و اگر بیشتر از
 11میکروگرم در دسیلیتر باشد ،در حالت نرمال قرار دارد
(نیکبین و همکاران ;0931 ،نوری .)0911 ،میزان مس در
محدودة  11تا  11میکروگرم در دسیلیتر سرم نشانگر کمبود
ثانویه مس بوده و مقادیر  01تا  21میکروگرم (کمتر از 11
میکروگرم) در دسیلیتر سرم خون نشانگر کمبود اولیه مس در

عالئم

بارزترین عالمت کمبود مس ،لرزش در اندامهای پشتی

گوسفند است (علیدادی و همکاران .)0913 ،میزان نرمال مس

برههای کوچک است ( .)Menzir and Dessie, 2017کاهش مقدار

در سرم گوسفندانی که از جیرهای با مقدار مس کافی تغذیه

مس در خون ،کمخونی و اسهال توأم با اختالالت رشد پشم و مو

میکنند ،بین  11تا  091میکروگرم در دسیلیتر میباشد.

از نشانههای کمبود اولیه مس در گوسفند میباشد .مس در

اندازهگیری میزان مس بدن گوسفند از طریق پشم هم ممکن

نگهداری میلین در تارهای عصبی و در تشکیل استخوان نقش

میباشد ،اما مقدار اندازهگیری شده مس در رشتههای پشم که از

دارد و در اثر کمبود آن ،عدم هماهنگی حرکات عضالنی و

بافتی مرده و بیجان برخوردار هستند ،مربوط به مدت زمان چند

اختالالت استخوانی از قبیل لنگش ،تورم مفاصل و شکنندگی

ماه قبل یعنی زمانی که رشتهها درحال شکلگیری در فولیکول

استخوانها در بره بوجود میآید .اختالالت عصبی کمبود مس در

پشم بودند میباشد و این مقدار اندازهگیری شده مس ،نشانگر

برهها موجب بیماری پشت لرزان یا پشت نوسانی و آتاکسی

سطح این عنصر در زمان دو تا سه ماه قبل میباشد (علیدادی و

انزئوتیک ( )Enzootic ataxiaمیشود (سعادتنوری و سیاه

همکاران .)0913 ،عدهای از محققان عقیده دارند که اندازهگیری

منصور .)0931 ،بین آتاکسی انزئوتیک و پشت نوسانی ظاهراً

توأمان مس در کبد و خون معیار مناسبی جهت آگاهی از وضعیت

تفاوتی وجود ندارد ولی برخی پشت لرزان را فرم مادرزادی کمبود

دام است (نیک بین و همکاران .)0931 ،سرم خون برای
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بررسیهای کلینیکی از پالسما مناسبتر میباشد ،ولی نکته قابل

مییابد (نوری و راضیجاللی .)0911 ،در بررسی انجام گرفته

توجه این است که مقدار مس سرم به میزان  01درصد کمتر از

توسط نوری و راضیجاللی بر روی احتمال کمبود مس در

مس پالسما بوده و درصورتی که فریز شود ،به میزان  9/1درصد

گوسفندان شهرستان سقز استان کردستان ،بیشترین درصد ابتال

دیگر از مقدارش کاسته میشود و امروزه در محاسبات به طور

به کمبود مس و بروز آتاکسی انزئوتیک بین برهها در فصول پاییز

کلی جهت برابر نمودن میزان مس سرم با پالسما به میزان پنج

و زمستان گزارش شده است ،به طوری که در فصل پاییز حدود

درصد به مقدار مس سرم اضافه مینمایند (نوری .)0911 ،در

 02درصد و در زمستان  01درصد گوسفندان دارای میزان مس

ارتباط با تشخیص کمبود مس با استفاده از میزان مس در جیره

زیر  PPM 11در دسیلیتر بودهاند که این مقدار نسبت به دو

و علوفه مرتعی استفاده شده توسط نشخوارکنندگان باید به این

فصل بهار و تابستان بیشتر بوده است (نوری و راضیجاللی،

موضوع توجه شود که فقط تعین میزان مس ارزش تشخیصی

 .)0911در پژوهشی که توسط نیکبین و همکاران بر روی کمبود

نداشته ،مگر درصورتی که سایر عناصر واکنش دهنده با مس نیز

مس در گوسفندان مازندران در فصول چهارگانه سال به عمل

مورد بررسی قرار گیرند (رسولی و همکاران.)0939 ،

آمده گزارش شده است گوسفندان در دو فصل بهار و زمستان از

انگلهای رودهای تأثیر قابل توجهی بر متابولیسم مس

کمبود مرزی برخوردار بودهاند ،به طوری که در فصل بهار این

دارند ،بنابراین در تشخیص کمبود مس در نشخوارکنندگان

کمبود بیشتر بوده است (نیکبین و همکاران .)0931 ،در

کوچک ،بایستی اطمینان حاصل کرد که قبل از نمونهگیری برای

مطالعات برخی پژوهشگران ارتباط معناداری بین کمبود مس در

( Menzir

سرم با جنسیت و گروه سنی گوسفندان مشاهده شده که

تعیین وضعیت مس ،دامها نسبتاً عاری از انگل باشند

پژوهشگران در مناطق مختلف مطالعاتی را به عمل آوردهاند و در

.)and Dessie, 2017
بیماری بوردر ( )Border diseaseتغییرات مغزی شبیه به

گروهی غلظت مس در سرم جمعیت نرها بیشتر از جنس ماده و

کمبود مس در برهها ایجاد مینماید و دارای منشأ ویروسی

مطالعاتی نیز عکس این مورد را نشان دادهاند که میتوان علت

میباشد که طی آن تشکیل غالف میلین در سیستم عصبی

این اختالف در نتایج را تفاوت در مناطق و شرایط حاکم بر

مرکزی با اشکال مواجه میشود و آتاکسی بروز مینماید .در

وضعیت دامهای هر منطقه عنوان کرد (علیدادی و همکاران،

بیماری بوردر عالئم کلینیکی نظیر افزایش تعداد میشهای نازا

 ;0913نوری .)Khan et al., 2006 ;0911 ،به طوری که در

در فصل زایمان ،کوچک بودن برههای تازه متولد شده ،برههای با

پژوهش نیکبین و همکاران 011 ،درصد موارد کمبود مرزی مس

پشم زیاد از حد و لرزشهای غیرارادی عضالنی مشاهده میشود.

در سرم خون جنس ماده مشاهده شده و کمترین میزان مس در

در این بیماری عالوه بر تغییرات عصبی ،اشکاالتی نیز در پوشش

سرم ،بین سه گروه سنی  0تا  9ساله 1 ،تا  1ساله و  1تا  1ساله،

خارجی برههای تازه متولد شده ایجاد میگردد (نوری و راضی

مربوط به گوسفندان  0تا  9ساله گزارش شده است (نیکبین و

جاللی.)0911 ،

همکاران .)0931 ،در پژوهش انجام گرفته نیکبین و همکاران،
شش درصد از گوسفندان هم در سرم کمبود مرزی مس داشتند

تأثیر فصل در بروز کمبود مس

ارتباط معناداری بین فصل و غلظت مس سرم خون وجود
دارد .اما این ارتباط در رابطه با مناطق مختلف ایران متفاوت بوده
و مطالعات مختلف با نتایج متفاوت به دست آمده است و به نظر
میرسد عواملی مانند بارندگی ،آبستنی ،شیردهی و نوع جیرهای
که مورد استفاده گوسفندان بوده است بر غلظت مس در سرم
خون تأثیرگذار باشند (نیکبین و همکاران .)0931 ،در بعضی از
مناطق در بهار و تابستان که مس مراتع پایین است ،کمبود مس
در دامها مشاهده میشود و در برخی از نقاط در فصولی که
بارندگی فراوان است ،کمبود مس بین دامهای منطقه افزایش

و هم در کبد 12 ،درصد از گوسفندان در کبد کمبود مرزی
داشتند ،درحالی که در سرم نرمال بودند .شش درصد از
گوسفندان در کبد نرمال بودند ،درحالی که در سرم کمبود مرزی
داشتند و نهایتاً میزان مس در  91درصد از گوسفندان در کبد و
سرم نرمال گزارش شده است (نیکبین و همکاران .)0931 ،در
مطالعه فوق ،کمبود مرزی مس در کبد حدود  1/1برابر بیشتر از
کمبود مرزی میزان مس در سرم بوده و علت این موضوع اینگونه
تفسیر شده است که درصورت طوالنی شدن اختالل در جذب و
ذخیره مس ،بدن شروع به استفاده از ذخایر مس از جمله ذخیره
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کبدی میکند ،اما ممکن است غلظت مس سرم خون ثابت باقی

در بحث درمان تزریقی ،یک نوبت تزریق ممکن است به

بماند که این حالت در مرحلة (تخلیة) کمبود مس رخ میدهد،

عنوان درمان مکمل به مدت چهار تا شش ماه مؤثر باشد .با این

اما در صورت ادامة کمبود ،میزان مس در سرم خون نیز کاهش

حال در موارد کمبود مس ناشی از مولیبدن ،سولفات و یا گوگرد،

مییابد که این حالت در مرحلة کمبود رخ میدهد (نیکبین و

تزریق مجدد ممکن است الزم باشد

( Menzir and Dessie,

همکاران.)0931 ،

 .)2017چندین ترکیب تزریقی مس از جمله )،(CuCaEDTA
] [Cu(Met)2] ،[Cu(Gly)2و [ ]Cu(Phe)2به عنوان مکمل مس

پیشگیری از کمبود مس

تنها راه پیشگیری از کمبود مس ،اطمینان از وجود مقادیر
کافی مس در جیره غذایی میشها در ماه پنجم آبستنی است
(خالداری .)0933 ،دانههای غالت و محصوالت فرعی آنها منابع
سرشاری از مس هستند ولی مقدار آن در کاه غالت کم است
(خالداری0933 ،؛ سعادتنوری و سیاه منصور .)0931 ،استفاده
از آجرهای لیسیدنی مواد معدنی ،خوراندن مکملهای معمول
عناصر معدنی ،تزریق عناصر و یا استفاده از قرصهای آهسته
رهش مواد معدنی از راهکارهای پیشگیری از کمبود مواد معدنی
در دامها میباشد .روش دسترسی آزاد به آجرهای لیسیدنی مواد
معدنی معموالً مصرفهای متغیری را در دامها سبب میشود.
خوراندن مکملهای معمول عناصر معدنی ،پاسخهای کوتاه
مدت به این مکملها را نشان میدهد و روش تزریقی نیز نیاز به
تزریقهای متوالی این عناصر دارد (علیعربی و فدائیفر.)0931 ،
پژوهش انجام گرفته توسط علیعربی و فدائیفر بر روی اثر
قرصهای آهسته رهش مواد معدنی در برههای نژاد مهربان نشان
داده است که قرصهای آهسته رهش مواد معدنی مانند مس،
روی ،سلنیم و کبالت میتوانند در داخل شکمبه مواد فعال خود
را آزاد کنند و با تأمین مداوم عناصر ،وضعیت مواد معدنی را در
گوسفندان بهبود دهند (علیعربی و فدائیفر.)0931 ،
مصرف قرصهای آهسته رهش مواد معدنی در میشهای
آبستن در شش هفته قبل از زایش سبب افزایش وزن تولد برههای
متولد شده و مصرف آن در برهها سبب افزایش وزن نهایی پروار
و بهبود عملکرد برههای نر و ماده میشود .استفاده از این روش
به خصوص برای دامهایی که در سیستم سنتی و عشایری که
امکان استفاده از مکملهای معدنی وجود ندارد ،بسیار مناسب
میباشد (علیعربی و فدائیفر.)0931 ،
درمان

انجام درمان خوراکی و تزریقی مس ،سبب افزایش معنیدار
غلظت سرمی مس میگردد و وضعیت را از کمبود شدید به کمبود
مرزی تغییر میدهد (رسولی و همکاران.)0931،

مورد بررسی قرار گرفته و کارآیی آنها به عنوان منبعی از مکمل
مس به اثبات رسیده است (رسولی و همکاران .)0931 ،در
استفاده از شکل تزریقی درمان مس ،گزارشهای متعددی در
رابطه با واکنشهای شدید موضعی و واکنشهای آلرژیک در محل
تزریق منتشر شده است (رسولی و همکاران .)0931،تزریق
گلیسینات مس اغلب منجر به تورم ،گرانولوم یا آبسه در محل
تزریق میشود ( .)Menzir and Dessie, 2017مشکل موجود در
استفاده از مکملهای خوراکی نیز نامشخص بودن دوز مصرفی در
شرایط متفاوت میباشد ،زیرا ممکن است متابولیسم مس توسط
مولیبدنوم ،سولفور ،روی و سلنیم تحت تأثیر قرار گیرد .به همین
دلیل تصمیمگیری در خصوص اینکه چه مقدار از مکمل مس
مورد نیاز است همیشه آسان نیست (رسولی و همکاران.)0931،
در استفاده از مکملهای خوراکی مس نظیر سولفات مس در
گوسفندان باید توجه شود که گوسفند مستعد مسمومیت با مس
میباشد و باید در مصرف مقادیر باالی مکمل احتیاط شود
( .)Menzir and Dessie, 2017به عالوه ،وقتی که آب مصرفی
حیوانات حاوی نمک است به درمان خوراکی با مکملهای امالح
مس پاسخ نمیدهند .ضمن اینکه نشان داده شده است که
استرس وارد شده به حیوان ،سطح مس خون و دفع مس از طریق
ادرار را متأثر ساخته که مصرف مکمل را با تردید بیشتری همراه
میسازد (رسولی و همکاران.)0931،
یکی از روشهای درمان کمبود مس شامل تجویز قرصهای
اکسید مس (سیمهای ریز به طول یک تا  01میلیمتر) است که
در کپسولهای ژالتین قرار داده شده (قرصهای آهسته رهش)
و در شکمبه حل شده و ذرات اکسید مس آزاد میشوند .این
ذرات در نگاری و شیردان قرار گرفته و به تدریج ،مس را برای
جذب آزاد میکنند ( .)Menzir and Dessie, 2017مطالعاتی که
درخصوص تأثیر ذرات اکسید مس در باالبردن سطح مس در کبد
و افزایش مخزن کبدی مس انجام گرفته حاکی از مؤثر بودن این
روش است .در این روش ذرات اکسید مسی که در شیردان باقی
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میمانند مؤثر واقع شده و در افزایش سطح مس در بدن گوسفند

میشوند و کبد قدرت خود را از نظر ذخیره رنگدانههای صفراوی

مؤثر هستند .در مطالعات انجام گرفته در خصوص کارآیی این

حاصل از تجزیة گلبول قرمز از دست میدهد .به همین دلیل این

ذرات که طول ،حجم و وزن متفاوتی داشتند نیز به نظر میرسد

رنگدانهها در پالسمای خون متراکم میشوند و پوست حیوان

که تنوع در طول ذرات اکسید مس تأثیرات متفاوتی بر روی سطح

رنگ پریده به نظر میرسد (سعادتنوری و سیاه منصور.)0931 ،

مس کبد گذاشته و ذرات با طول یکسان ،بسیار کارآتر از ذرات با
طول متفاوت در باالبردن سطح مس کبد عمل میکنند .همچنین
نشان داده شده است که درمان میشها قبل از زایمان با ذرات
اکسید مس ،باعث افزایش مخزن کبدی مس در برهها میشود،
اما درمان میشها بعد از زایمان تأثیری بر مخزن کبدی مس
ندارد (رسولی و همکاران.)0931،
مسمومیت مس )(Copper poisoning

نتیجهگیری کلی

با توجه به مطالب ذکر شده ،عنصر معدنی مس در سالمت
دام و افزایش بهرهوری آن اثرگذاری باالیی داشته و توجه به
تأمین نیاز دام به عنصر مس برای دامداران امری ضروری
میباشد .اگرچه برای کمبود مس درمانهای مختلفی با
اثرگذاریهای مطلوب وجود دارد ،اما مانند هر بیماری یا
عارضهای بهترین راهکار پیشگیری بوده و دامداران بایستی با

در تغذیه گوسفند ،از استفادة مازاد بر نیاز مس باید

توجه به نوع تأمین نیازهای بدن دام (مرتعی یا دستی) ،اقدام به

خودداری کرد تا دچار مسمومیت مس نشوند (سعادتنوری و

اتخاذ روش پیشگیری متناسب با شرایط واحد دامپروری خود

سیاه منصور .)0931 ،مسمومیت با مس نیز به دو صورت اولیه و

کرده و گلة خود و نسلهای بعدی آن را با رعایت اصول تغذیهای،

ثانویه رخ میدهد و گوسفندان از حساسیت بیشتری نسبت به

از نظر سالمتی در سطح باالیی قرار دهند.

سایر دامها برخوردارند و علت اصلی این حساسیت شدید ،نقص
ژنتیکی در دفع مس از راه کبدی– گوارشی عنوان شده است
(تقیپوربازرگانی و همکاران .)0911 ،نوع اولیه مسمومیت مس
به دو شکل حاد و مزمن رخ میدهد .اگر مس به میزان زیاد
خورده یا تزریق شود ،شکل حاد و اگر میزان دریافتی مس در حد
غیرطبیعی باشد و برای مدتی این وضعیت ادامه یابد ،مسمومیت
مزمن مس خودنمایی میکند .در شکل حاد ،نشانههای بالینی
مرتبط با خراشیدگی و انعقاد پروتئینهای سلولهای مخاط
دستگاه گوارش و در شکل مزمن ،عالئم مربوط به بحران همولیز
داخل رگی بروز مینماید .در حالت حاد ،مرگ دام مبتال ناشی از
شوک حاصل از درگیری دستگاه گوارش میباشد و در حالت
مزمن ،عمدتاً کم اکسیژنی ( )Hypoxiaناشی از کمخونی ،موجب
تلفات میشود (تقیپوربازرگانی و همکاران.)0911 ،
در این نوع مسمومیت مهمترین مخزن ذخیره مس یعنی
کبد ،نخستین اندامی است که آسیب میبیند و درصورتی که
گوسفند از علوفه مراتعی که مقدار مس در آنها بیشتر از حد
معمول باشد تغذیه نماید ،مسمومیت مزمن مس در دام ظاهر
میشود .به عالوه تغذیة گوسفند با جیرهای که روزانه دارای 21
تا  91میلیگرم مس است سبب بروز زردی یا یرقان همولیتیک
میگردد (سعادتنوری و سیاه منصور .)0931 ،در بیماری فوق،
گلبولهای قرمز به شکل غیرعادی از  021روزگی تخریب
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Abstract
Hypocupremia is a type of ruminant's inorganic deficiency that brings about various clinical
and subclinical diseases such as enzootic ataxia and swayback in lambs as well as reduction of
wool quality, anemia, immunosenescence, diarrhea, weight-losing and cripple ail in sheep. Due
to the nutritional origin of hypocupremia, this kind of deficiency appears in a considerable
number of the flock, and its undesirable effects on the flocks' health and lambing are extensive
and cause the stockman to sustain a considerable loss. This deficiency in ruminants may occur
in two forms primary and secondary. Primary hypocupremia develops as the result of subnormal
feed intake of copper, whereas secondary hypocupremia depends on ration mix, which has
negative effects on copper intake from feedstuff. Hypocupremia which often develops in
animals naturally is of secondary type due to the presence of nutritional factors interfering with
animals' copper intake process. The nutritional factors, such as Ferritin, molybdenum, and
sulfide, interfere with copper metabolism; consequently, causing reproduction ability reduction,
weak or dead lambs in ewes, and reduction of growth and function of lambs. In order to prevent
hypocupremia, making use of inorganic lickable blocks, copper sustained-release tablets,
dietary supplements as well as injection of copper compounds, particularly during the pregnancy
period, can be influent. In the treatment field, the use of injectable copper compounds, cuprous
oxide-contained tablets (sustained-release tablets), and copper-contained supplements are
recommended. The present study investigated the significance of copper in sheep's metabolism,
studied factors affective on hypocupremia and its influences on lambs' health and growth, as
well as its diagnosis method in the fold, and finally, consider prevention alternatives and
treatment.
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چکیده

شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و همچنین کمبود منابع آبی در برخی کشورها منجر به کاهش کیفی و کمی
برخی خوراکهای دامی شده است .به منظور جبران این کمبودها ،بهره برداری مناسب از پسماندها و تولیدات جانبی دامی
یا کشاورزی به عنوان خوراک دام مانند کود مرغی ،منجر به بهبود شرایط برای تولید محصوالت دامی شده است .دستگاه
گوارش چهار قسمتی نشخوارکنندگان و نیز هضم میکروبی در شکمبۀ آنها ،توانایی مصرف و هضم پسماندهای ارزان قیمت
را امکانپذیر ساخته و به تبع آن باعث کاهش هزینههای خوراک در پرورش این حیوانات شده است .به عالوه ،شایسته است
تا از بقایا و پسماندهای کشاورزی حداکثر استفاده را در تغذیه این حیوانات انجام داد .ارزش تغذیهای کود مرغی به عنوان
خوراک دام بیشتر به دلیل محتوای پروتئین خام و مواد معدنی آن است .از این فرآورده به دلیل داشتن محتوی باالی
پروتئین خام قابل تجزیه در شکمبه میتوان به عنوان مکملی برای خوراکهای با پروتئین کم استفاده کرد؛ همچنین به
دلیل این که پروتئین گران قیمتترین بخش خوراک است ،کود مرغی یک منبع پروتئینی جایگزین مناسب بوده و قیمت
تمام شدۀ جیره را کاهش میدهد.
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طبقه بندی میگردد .خاصیت قلیایی و نیز تعادل کاتیون -آنیون

مقدمه

کمبود خوراک دام ،خصوصاً با توسعة روشهای متمرکز

مثبت کود مرغی منجر به افزایش ظرفیت بافری این فرآورده شده

پرورش دام ،در بسیاری از مناطق جهان دامداران و پژوهشگران

است ( .)Jacob et al., 1997الزم است که ارزش غذایی کود مرغی

را بر آن داشت تا به فکر شناسایی و استفاده از پسماندهای

قبل از استفاده از آن در جیره تعیین گردد و سعی شود از کود

کشاورزی و دامپروری و منابع جدید خوراکی در تغذیة دام باشند.

مرغی با کیفیت مطلوب در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد.

در این راستا ،دستاوردهای درخور توجهی نیز حاصل شد که

کود مرغی باید دارای محتوای خاکستر پایین بوده و عاری از هر

میتوان به مصرف کود مرغی در تغذیة نشخوارکنندگان اشاره

گونه جسم خارجی باشد .به طوری که فقط شامل ضایعات

کرد ( .)Van Ryssen, 2000با توجه به اینکه پروتئین ،گران

خوراک ،مدفوع ،پر و مواد بستر باشد ( .)Jacob et al., 1997کود

قیمتترین مادة مغذی در تغذیة دام است ،بنابراین استفاده از

بستر جوجه گوشتی ،پروتئین خام بیشتری در مقایسه با کود مرغ

کود مرغی به عنوان یک منبع پروتئینی در تغذیة

تخمگذار دارد .محتوی انرژی کود جوجه گوشتی نیز به دلیل

نشخوارکنندگان ،نه تنها مشکالت زیست محیطی را کاهش

غلظت خاکستر کمتر ،بیشتر از کود مرغ تخمگذار است

( Van

میدهد ،بلکه میتواند به عنوان یک مادة خوراکی با ارزش،

.)Ryssen, 2000

جایگزین بخشی از منابع پروتئینی شده و قیمت تمام شدة جیره
را کاهش دهد ( .)Azizi-Shotorkhoft et al., 2016فرآوری بستر
طیور موجب از بین بردن پتانسیل بیماریزایی ،بهبود ویژگیهای
نگهداری و خوش خوراکی آن در تغذیة دام میشود

( Hopkins

 .)and Poore, 2001با توجه به اینکه کود مرغی حاوی  51تا 51
درصد پروتئین خام در هر کیلوگرم مادة خشک بوده و غنی از
مواد معدنی است ( ،)Hopkins and Poore, 2001این ماده
خوراکی منبع بالقوه مناسبی برای استفاده در جیرة
نشخوارکنندگان محسوب میشود .بر اساس آمارنامة کشاورزی،
جمعیت جوجة گوشتی در کشور حدود  5511میلیون قطعه
است .با فرض اینکه هر قطعه جوجة گوشتی در پایان هر دورة
 5/1کیلوگرم کود ( متشکل از فضوالت ،پر ،ریخت وپاش خوراک
و مواد بستر) تولید کند ،مقدار بستر خشک جوجة گوشتی در
ایران حدود  5511هزار تن در هر دوره پرورش برآورد میشود.

عوامل موثر بر ارزش تغذیه ای کود مرغی

عوامل مؤثر بر ارزش غذایی کود مرغی شامل نوع جیره
تغذیه شده در طیور ( ،)Ferguson et al., 1998میزان آلودگی
خاک ،نوع پرنده ،تراکم طیور پرورش یافته ،مدیریت گله ،تعداد
دوره پرورش قبل از برداشت کود ،روش فرآوری قبل از تغذیه و
نوع مواد استفاده شده به عنوان بستر (تراشه چوب ،پوسته بادام
زمینی ،کاه علوفه یا کاغذ) است

( Al-Masri and Zarkawi,

 .)1999از طرفی سن طیور در زمان برداشت کود و محتوای
رطوبت آن نیز جزئی از عوامل تعیین کننده ترکیب شیمیایی کود
مرغی است .اطالع از ترکیب شیمیایی کود مرغی ،به ویژه
محتوای پروتئینی خام آن قبل از مصرف در تغذیه دام اجتناب
ناپذیر است.
رطوبت

بنابراین عملآوری و مصرف کود مرغی در جیرة دامهای پرواری

کود مرغی تازه 11 ،درصد رطوبت دارد که در شرایط آب

میتواند دارای اهمیت باشد .در عین حال پژوهشهای انجام شده

و هوایی گرم و خشک سریعاً رطوبت خود را از دست داده و به

در کشور در زمینة فرآوری کود مرغی با هدف مصرف در تغذیة

کمتر از  51درصد میرسد ( .)Mavimbela, 2001عوامل

دام محدود است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر

تأثیرگذار بر محتوای رطوبت کود مرغی شامل آب و هوا ،درجه

استفاده از کود مرغی در جیرة نشخوارکنندگان

است.

حرارت سالن پرورش ،نوع سیستم تهویه در مرغداریها ،جیره،
شرایط نگهداری و روش فرآوری کود است (.)Van Ryssen, 2000

ارزش غذایی کود مرغی

نوع مواد استفاده شده به عنوان بستر و نیز ظرفیت نگهداری آب

در ارتباط با ارزش تغذیهای کود مرغی برای

توسط این مواد از دیگر فاکتورهای مؤثر بر میزان رطوبت است.

نشخوارکنندگان تحقیقات زیادی صورت گرفته است

اگرچه رطوبت معیار تغذیهای مهمی به شمار نمیرود ،اما رطوبت

( Mavimbela and Van Ryssen, 2001; Azizi-Shotorkhoft et

بیش از  51درصد موجب سخت مخلوط شدن کود مرغی با سایر

 .)al., 2016کود مرغی عموماً جزء خوراکهای پروتئینی حجیم
نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره سه (شماره بیست و یک پیاپی) ،زمستان 0011

;Rahimi et al.
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مواد مغذی میشود .از طرفی ،دپو (انباشته) کردن کود مرغی

 .)1991طی مطالعاتی ،مشخص شد که میکروارگانیسمهای

حاوی رطوبت باال منجر به افزایش حرارت توده کود شده و

شکمبه نشخوارکنندگان توانایی استفاده از نیتروژن غیرپروتئینی

ساختمان پروتئین خام دناتوره میشود که به طبع آن قابلیت

با بازدهی مناسب را دارد (.)Church, 1979

استفاده آن در تغذیه نشخوارکنندگان کاهش مییابد ( Jacob et

در مقایسه با سایر منابع نیتروژن غیرپروتئینی ،تعداد

 .)al., 1997عالوه بر این ،رطوبت زیاد مشکالتی را در حمل و نقل

میکروبهای کمتری قادر به استفاده از اسید اوریک به عنوان

این فرآورده ایجاد کرده و مکان مناسبی را برای رشد میکروبهای

سوبسترا و تجزیة آن هستند .این امر موجب تجزیة آهستة اسید

بیماریزا فراهم میآورد .از طرفی رطوبت کمتر از  55درصد،

اوریک میشود که باعث افزایش بهرهوری از آمونیاک و کاهش

اغلب سبب گرد و خاک و کاهش خوش خوراکی جیره میشود

مسمویت آمونیاکی نسبت به سایر منابع نیتروژن غیرپروتئینی

()Ruffin and McCaskey, 1991

است ( .)Church, 1979این در حالی است که ،مطالعات زیادی
برتری پروتئین بر تولید پروتئین میکروبی در شکمبه را در

انرژی

کود مرغی محتوی انرژی پایینی دارد .غلظت پروتئین خام
در محتوی ماده آلی کود مرغی زیاد است .بنابراین ،زمانی که
سطوح باالیی از کود مرغی تغذیه میشود ،افزودن منابع انرژی
سهل الهضم مثل غالت یا مالس ،خوشخوراکی را بهبود بخشیده
و بازده استفاده از غلظت باالی نیتروژن آن را افزایش میدهد
( .)Mavimbela and Van Ryssen, 2001در گزارشی ،میزان
انرژی قابل هضم کود مرغی حدود  8تا  51مگاژول بر کیلوگرم
ماده خشک و مجموع مواد قابل هضم ( )TDNنیز در حدود 51
درصد گزارش شده است ( .)Van Ryssen, 2000میزان انرژی
قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم کود مرغی در پژوهشی دیگر
به ترتیب  51/55و  9/55مگاژول در کیلوگرم ماده خشک گزارش
شده است ( .)Bhattacharya and Fontenot, 1966تفاوت در
میزان انرژی کود مرغی به عوامل مختلفی بستگی دارد .طبق
گزارشات ،حرارت طی ذخیرهسازی ،انژی قابل دسترس کود
مرغی را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر این ،مقدار خاکستر
خام نیز از دیگر فاکتورهای مؤثر در این زمینه است ( Deshck et

 .)al., 1998کود مرغی حاوی خاکستر باال نشاندهندة وجود
مقدار زیاد خاک در ترکیب آن است که این امر میزان ماده آلی
و انرژی قابل هضم را کاهش میدهد .بین مجموع مقدار خاکستر
خام و فیبر نامحلول در شویندة اسیدی با مقدار انرژی کود مرغی
نیز رابطه معکوسی گزارش شده است ()Deshck et al., 1998

مقایسه با ترکیبات نیتروژن غیرپروتئینی در جیرههای خشبی
نشان داده است .ظاهراً ،دلیل این مسئله این است که هیدرولیز
نیتروژن غیرپروتئینی به آمونیاک در مقایسه با پروتئین طبیعی
سریعتر از تبدیل ترکیبات لیگنوسلولزی به کتواسیدهای ضروری
مورد نیاز برای تولید پروتئین میکروبی است که نتیجه آن دفع
زیاد اوره از طریق ادرار است (.)Swingle et al., 1977

طبق پژوهشهای هاپکینز و پوور ( ،)5115بر اساس روش
سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کُرنل ،اجزای ( Aنیتروژن
غیرپروتئینی)( B1 ،پروتئین حقیقی با سرعت تجزیة باال در
شکمبه)( B2 ،پروتئین حقیقی با سرعت تجزیة متوسط)،

B3

(پروتئین حقیقی با سرعت تجزیة آهسته) و ( Cپروتئین محلول
در شویندة اسیدی) موجود در کود مرغی به ترتیب ،0/5 ،01/1
 1/0 ،55/8و  55/5درصد از پروتئین خام بدست آمد.
باگلی و ایونر ( )5998توصیه کردند که کود مرغی مورد
استفاده به عنوان خوراک دام باید کیفیت باالیی داشته و حدود
 51الی  51درصد پروتئین خام داشته باشد .در غیر این صورت
بهتر است تا به عنوان کود در مزارع مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین حداقل پروتئین خام کود مرغی مورد استفاده در
خوراک دام باید  58درصد باشد.
ماهیت نیتروژنی کود مرغی

در پرندگان ،کلوآک محل دفع ادرار و مدفوع است که در
این ناحیه با هم مخلوط میگردند .اسید اوریک و پروتئینهای

پروتئین خام

محتوی پروتئین خام کود مرغی شامل دو بخش پروتئین
حقیقی و نیتروژن غیر پروتئینی است که اسید اوریک بخش
اصلی نیتروژن غیرپروتئینی آن را تشکیل میدهد

( Ruffin,

هضم نشده ،دو بخش مهم از اجزای فضوالت طیور میباشند .به
دلیل نبود آنزیم آرژیناز کبدی در پرندگان (یکی از مهمترین
آنزیمهای چرخة اوره در حیوانات) ،چرخة اوره در بدن پرندگان
وجود ندارد .بنابراین ،اوره در بدن پرندگان یا تولید نشده و یا به
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مقدار اندکی تولید میشود ( .)Underwood, 1971نیتروژنی که

در کبد نشخوارکنندگان ذخیره شود ( .)Bolan et al., 2005در

از تجزیه بازهای آدنین و گوانین ایجاد میشود ،به شکل اسید

مورد ویتامینهای گروه  ،Bمقدار آنها در کود مرغی بیشتر از

اوریک (پرندگان به دلیل فقدان آنزیم یوریکاز قادر به تجزیه اسید

جیره آنها است (.)Van Ryssen, 2000

اوریک نیستند) بوده و بخش عمدة نیتروژن دفعی طیور را شامل
میشود ( .)Wright, 1995در ادرار مادة چسبناک ،شبیه به
موسین وجود دارد که یک کلوئید محافظت کننده برای اسید
اوریک بوده و حاوی هیدروکسی پرولین است .وجود اسید آمینة
هیدروکسی پرولین در ادرار پرندگان احتماالً ناشی از وجود این
ماده است .سهم اسید اوریک و نیتروژن هضم نشده در مدفوع به
مقدار زیادی تحت تأثیر جیره حیوان قرار دارد .عواملی چون
جیرههای با قابلیت هضم پایین ،حضور عوامل ضد تغذیهای ،منابع
فیبری ،مهار کنندههای تریپسین و کیمو تریپسین ،لسیتین،
ترکیبات فنولیک ،تاننها و حتی آب مصرفی روی محتوی
نیتروژن مدفوع تأثیر دارند ()Nahm, 2003
خاکستر خام

تجزیة شیمیایی کود مرغی برای ارزیابی محتوای خاکستر
معموالً بیشترین اطالعات را در مورد کیفیت آن ارائه میدهد.
خاکستر موجود در بستر ،از مواد معدنی خوراک ،مواد بستر و
خاک تشکیل شده و محتوی آن بسته به روش عملآوری تغییر
میکند .کمپوست کردن کود مرغی از طریق کاهش دادن محتوی
ماده آلی آن موجب افزایش غلظت خاکستر کود مرغی میشود.
مقدار خاکستر کود مرغی نسبتاً باال بوده و این امر باعث کاهش
غلظت سایر مواد معدنی در این فرآورده میشود ( Van Ryssen,

 .)2000در ارتباط با محتوی خاکستر بستر باید خیلی دقت کرد،
خصوصاً خاک آن ،تا آن جا که ممکن است باید پایین باشد و اگر
به هر دلیلی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده شود ،محدوده
بین  511الی  511گرم خاکستر در کیلوگرم مادة خشک قابل
قبول است (.)Jacob et al., 1997

ویتامینها
کود مرغی حاوی مقدار بسیار کمی از ویتامین های  Eو A

است ( .)Van Ryssen, 2000هر چند ویتامین  Aیک افزودنی
خوراکی نسبتاً گران قیمتی است ،ولی همراه با استفاده از کود
مرغی در تغذیه نشخوارکنندگان ،افزودن مکملهای ویتامینی A

و  Eباید در دستور کار قرار گیرد .علوفة تازه یک منبع غنی از

مواد معدنی

کود مرغی یک منبع غنی از مواد معدنی کم مصرف و پر
مصرف است لذا ،میتوان عالوه بر منبع پروتئینی به عنوان یک
منبع غنی از مواد معدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد ( Jacob et

 .)al., 1997میزان کلسیم و فسفر کود مرغی به مراتب بیشتر از
احتیاجات گاو گوشتی و گوسفند است ( .)Van Ryssen, 2000در
پژوهشهای دیگری ،میزان کلسیم و فسفر موجود در کود بستر
جوجههای گوشتی ،توسط رافین و مک ساکی ( ،)5995به ترتیب
 55و  55گرم در کیلوگرم ماده خشک ،همچنین در مطالعهای
توسط هاپکینز و پوور ( ،)5115این میزان به ترتیب  58/1و 55/9
گرم در کیلوگرم ماده خشک گزارش شده است.
نتیجهگیری کلی

تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با استفاده از کود مرغی
در تغذیة نشخوارکنندگان صورت گرفته است که نتایج کلی به
دست آمده از این مطالعات نشان میدهد که میتوان از کود مرغی
به عنوان یک منبع ارزان قیمت از پروتئین ،ویتامین و مواد معدنی
در جیره نشخوارکنندگان استفاده کرد .برای بهبود بازده استفاده
از کود مرغی در جیره میتوان از ترکیباتی که تجزیهپذیری آن
را در شکمبه کاهش داده و سبب افزایش جریان پروتئین عبوری
به روده میشود ،مثل تانن ،استفاده کرد .هنگام استفاده از این
محصول الزم است که رطوبت و کیفیت آن در نظر گرفته شود
در ضمن ،استفاده از این محصول سبب کاهش آلودگیهای
زیست محیطی شده و به ارزش اقتصادی جیره نیز کمک میکند.
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Abstract
Arid and semi-arid climatic conditions and lack of water resources in some countries
have led to a decrease in the quantity and quality of some animal feed. To compensate for
these deficiencies, proper utilization of livestock and agriculture by-products or residues as
feed ingredients, for example, poultry bedding, has led to improved conditions for the
production of livestock products. The four-section gastrointestinal tract of ruminants, and
also the microbial digestion in their rumen, have enabled this livestock to consume and
digest cheap waste products, which resulted in reducing feed costs in the rearing of these
animals. Besides, it would be beneficial to maximize the use of agricultural residues in
feeding these animals. The nutritional value of poultry bedding as a feed ingredient is mostly
due to its high crude protein and mineral contents. Because of the high degradable crude
protein content in the rumen, this by-product can be used as a potential supplement for lowprotein feeds. Also, since protein is the most expensive component of animal feed, poultry
bedding is a proper alternative to protein sources which reduces the overall feed costs.
Keyword(s): Protein, Poultry manure, Ruminants
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چکیده

پپتیدهای زیست فعال ،مشتقات پروتئینی خاصّی هستند که فعالیتهای ویژه آنها بر مبنای ترکیب و توالی اسیدهای
آمینۀ موجود در ساختار شیمیایی آنها است .این ترکیبات با تأثیر بر سیستمهای گوارشی ،غدد درون ریز ،قلب و عروق،
سیستم ایمنی و اعصاب میتوانند نقش مهمّی در سالمت انسان ایفا کنند .پپتیدهای زیست فعال ،نسل جدیدی از تنظیم
کنندههای فعال بیولوژیکی محسوب شده و نقش مؤثری در پیشگیری و درمان بیماریهای متعدد دارند .همچنین مشخص
شده است که این ترکیبات با جلوگیری از اکسیداسیون و فساد میکروبی قادر به حفظ کیفیت مواد غذایی هستند .اهمیّت و
خواص پپتیدهای زیست فعال باعث تشویق جامعۀ علمی ،خصوصاً محققان علوم صنایع غذایی ،در راستای دستیابی و توسعه
افزودنیهای غذایی جدید و محصوالت کاربردی بر پایۀ این پپتیدها شدهاند .منابع زیادی برای تولید پپتیدها از پروتئینها
وجود دارد که از این قبیل میتوان به انواع منابع جانوری و گیاهی اشاره کرد .در این بین پروتئینهای شیر به عنوان یکی
از مهمترین منابع قابل استفاده در این زمینه مطرح شده است .در مطالعۀ حاضر ،به جدیدترین یافتههای به دست آمده در
سالهای اخیر در رابطه با تولید ،شناسایی و خواص پپتیدهای زیست فعال پرداخته شده است.
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تولید شده توسط میکروارگانیسمهای میزبان ،یا حتی گیاهان،

مقدمه

نتایج به دست آمده از مطالعات در دورههای زمانی مختلف،

آزاد شوند (میرزایی و همکاران .)۷۹۳۹ ،هیدرولیز آنزیمی،

ارتباط مستقیم میان تغذیه و سالمتی انسان را تأیید میکند.

متداولترین روش مورد استفاده برای تولید پپتیدهای زیست

ترکیبات موجود در مواد غذایی ،خواص تغذیهای متفاوتی دارند

فعال است که از طریق فرآیند اُتولیز (هیدرولیز خود به خودی

که جالب توجهترین این ترکیبات ،ترکیبات زیست فعال هستند

توسط آنزیمهای گوارشی) و یا توسط برخی از پروتئازهای تجاری

که اثرات متقابل ( )Interactionبا ترکیبات موجود در بافتهای

صورت میگیرد .اُتولیز توسط آنزیمهای گوارشی (پروتئازها) یا

زنده را داشته و بر روی آنها اثر گذار هستند .بر اساس مطالعات،

اُتولیتیک انجام شده و بسته به منبع پروتئین ،میتوانند سبب

ماهیّت این ترکیبات میتواند طبیعی یا سنتتیک باشد

تولید پپتیدهای زیست فعال با خواص ارزشمند تغذیهای گردند.

( .)Guaadaoui et al, 2014به طور کلی ترکیبات زیست فعال

همچنین ،فرآیندهای تخمیر مواد غذایی پروتئینی نیز در برخی

شامل دستهای از ترکیبات هستند که اثر مثبت بر روی

از مقاطع میتوانند موجب تولید پپتیدهای زیست فعال گردند

مصرفکننده دارند .این مواد خواص سالمتی بخش متعددی دارند

(ربیعی و همکاران .)۷۹۳۱ ،انواع متعددی از پپتیدهای زیست

که میتوانند برای غنیسازی در انواع مکملها و محصوالت غذایی

فعال ،از جمله اوپیوئیدها ،تنظیمکنندههای ایمنی ،پپتیدهای

به کار گرفته شوند تا در نهایت منجر به تولید فرآوردههای عملگرا

بیوژنیک ،ترکیبات متصل شونده به مواد معدنی ،ترکیبات

شوند .فرآوردههای عملگرا ) (Functionalترکیباتی هستند که

ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدانی و کاهندههای فشار خون میتوانند

افزون بر ایجاد سیری و انرژی در بدن مصرفکننده ،به عنوان

توسط هیدرولیز آنزیمی برخی از مواد غذایی پروتئینی مانند شیر،

ترکیبات ضدسرطانی ،ضدفشار خون و غیره معرفی میشوند.

گوشت ،ذرت ،سویا و تخم مرغ تولید شوند (.)Singh et al, 2012

وجود این ترکیبات در بافتهای جانوری میتواند برای میزبان و

در مقیاس صنعتی معموالً از فرآیند هیدرولیز مداوم (در این نوع

( Zhang et al,

از فرآیند ،آنزیم و سوبسترا به صورت مداوم به رآکتور افزوده

 .)2015پپتیدها دستهای از ترکیبات زیست فعال هستند که از

میشوند؛ به گونهای که توقفی در مراحل عملیات وجود ندارد)،

ماکروبیومولکولهای پروتئین مشتق شده و به عنوان مهمترین

برای تبدیل کامل پروتئینهای موجود در منابع غذایی مختلف به

ترکیبات زیست فعال مطرح میشوند ( .)Fields et al, 2009بر

پپتیدهای زیست فعال استفاده میشود .این فرآیند به وسیلۀ

اساس مطالعات آزمایشگاهی مشخص شده است که پپتیدهای

رآکتورهای مجهز به غشاهای اولترافیلتراسیون با اجزای مختلف

زیست فعال ،ترکیبات آلی هستند که آمینواسیدهای آن با پیوند

صورت میپذیرد و امکان دارد با تکنیکها یا واحدهای

( Sanchez and Vazquez,

خالصسازی دیگر همراه شود ( .)Dionysius et al, 1997تخمیر

 .)2017اندازه پپتیدهای زیست فعال ،بین  ۲تا  ۲۲آمینواسید و

توسط میکروارگانیسمهایی مانند الکتوباسیلوسها نیز یکی دیگر

( Sarmadi and

از روشهای تولید پپتیدهای زیست فعال است ( Chaves-López,

 .)Ismail, 2010پپتیدهای زیست فعال ،میتوانند از انواع منابع

 .)2014تخمیر ،یک روش قدیمی نگهداری مواد غذایی است که

گیاهی و یا جانوری به دست آیند .از جمله منابع گیاهی

طی آن تجزیه پروتئینها ،توسط میکروارگانیسمها انجام شده و

پپتیدهای زیست فعال ،میتوان به شنبلیله (کاوه و همکاران،

خواص تغذیهای ،دارویی و حتی ماندگاری محصول غذایی افزایش

 )۷۹۳۱پروتئین سویا و فرم هیدرولیز شده آن اشاره کرد (ربیعی

مییابد ( .)Nikoo and Benjakul, 2015طی فرآیند تخمیر ،قندها

و همکاران .)۷۹۳۱ ،پپتیدهای زیست فعال جانوری نیز ،در منابع

و پروتئینها توسط میکروارگانیسمها تجزیه شده و پپتیدهایی با

مختلفی از جمله محصوالت لبنی به ویژه شیر یافت میشوند

توالی آمینواسیدی جدید از پروتئین تجزیه شده شکل میگیرند

(.)Panyayai et al, 2019

( .)Tüysüz et al, 2019بسیاری از پپتیدهای زیست فعال

تولید پپتیدهای زیست فعال

میتوانند توسط میکروبهای پروتئولیتیک موجود در محصوالت

حتی اندامهای داخلی بدن آن سودمند باشند

کوواالنسی به هم متصل شدهاند

جرم مولکولی آنها کمتر از  ۰۲۲۲دالتون است

پپتیدهای زیست فعال ،میتوانند از طریق هیدرولیز

لبنی تخمیری تولید شوند .تخمیر میکروبی درمقایسه با هیدرولیز

پروتئینها توسط آنزیمهای گوارشی و آنزیمهای پروتئولیتیک

آنزیمی ،روش کم هزینهتری برای تولید پپتیدهای زیست فعال
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است؛ زیرا ،میکروارگانیسمها منبع ارزانتری نسبت به آنزیمهای

خواص پپتیدهای زیست فعال

پروتئاز بوده و هزینۀ کشتهای باکتریایی نیز به دلیل نیازهای

امروزه حدود  ۷۵۲نوع پپتید در صنایع داروسازی و پزشکی

غذایی کم و زمان رشد کوتاه ،پایین است ( Agyei and Danquah,

مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Lau and Dunn, 2018تاکنون بیش

 .)2011عالوه بر این ،روشهای دیگری نیز وجود دارد که طی

از  ۰۲نوع دارو با استفاده از پپتیدهای زیست فعال تولید شده

آنها امکان تولید پپتیدهای زیست فعال با تلفیقی از هر دو شیوه

است ( .)Fosgerau and Ohshima, 2015پپتیدهای زیست فعال

( Boukil et al,

خواص تغذیهای ارزشمندی دارند که میتوانند موجب بهبود

 .)2018امروزه به منظور شناسایی پپتیدهای زیست فعال در

سالمت اندامهای مختلف بدن شوند .این ترکیبات بطور ویژهای

محصوالت غذایی ،قبل از اعمال فرآیند هیدرولیز ،از ابزارهای

در تولید غذاهای فراسودمند و بسیاری از داروها مورد استفاده

بیوانفورماتیک استفاده میشود؛ زیرا شناسایی و جداسازی

قرار میگیرند ( .)Shahidi and Zhong, 2008از آنجا که ذرات

پپتیدهای زیست فعال از طریق هیدرولیز وقتگیر و هزینهبر

کوچک پپتید در مقایسه با پروتئینها حسّاسیّت کمتری ایجاد

است.

میکنند (حسّاسیّت عمده ،حسّاسیّت گوارشی است؛ به بیان دیگر

هیدرولیز آنزیمی و تخمیر میکروبی وجود دارد

پپتیدها نسبت به پروتئینها هضم و جذب آسانتری دارند)
جداسازی و شناسایی

امروزه روشهای مختلفی به منظور جداسازی و شناسایی
پپتیدهای زیست فعال استفاده میشود .جداسازی و شناسایی
پپتیدهای زیست فعال از سایر ترکیبات غذایی ،نقش مهمّی در
تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی و ارزیابی فعالیت بیولوژیکی
آنها دارد (ربیعی و همکاران .)۷۹۳۱ ،معروفترین این روشها،
تکنیک جداسازی غشایی و کروماتوگرافی است که با استفاده از
آنها ،میتوان پپتیدهای زیست فعال را از ترکیبات هیدرولیز
شدۀ پروتئین جدا کرده و با استفاده از تکنیکهای اسپِکترومتری
شناسایی نمود ( .)Aluko, 2012جهت خالصسازی و شناسایی
توالی پپتیدهای زیست فعال میتوان از فیلتراسیون ژلی،
کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال ،طیف سنجی جرمی و غشاهای
با وزن مولکولی مختلف استفاده کرد

( Harnedy and

 .)FitzGrerald, 2012کروماتوگرافی فاز معکوس یکی از روشهای
متداول جداسازی و خالصسازی پپتیدها است که امکان
جداسازی سریع ،شناسایی و تعیین آبدوستی و آبگریزی آنها
را فراهم میکند .همچنین ،جداسازی و خالصسازی پپتیدها با
استفاده از ترکیب چند تکنیک به صورت همزمان نیز انجام
میشود .برای مثال ،اجزای پپتیدی ابتدا با استفاده از فیلتراسیون
غشایی جدا شده ،سپس توسط کروماتوگرافی فاز معکوس فرآیند
خالص سازی صورت گرفته ،در نهایت پپتیدها خالصسازی شده
و مورد شناسایی کیفی قرار میگیرند (میردامادی و همکاران،
.)۷۹۳۰

بنابراین به راحتی میتوانند در فرموالسیون غذای نوزادان مورد
استفاده قرار گیرند ( .)Agyei and Danquah, 2012پپتیدها
دارای یکسری فعالیّتهای ضدمیکروبی هستند که میتوانند از
طریق هیدرولیز پروتئینهای ماده غذایی و یا متابولیتهای
ثانویۀ برخی باکتریها ،مانند باکتریوسینها ،تولید شوند.
الکتوفرین ،یکی از مهمترین پپتیدهای آنتی میکروبی شناخته
شده است که هضم آنزیمی آن ،منجر به تولید سایر پپتیدهای
ضدمیکروبی با فعالیت کشندگی و مهارکنندگی بیشتر در مقایسه
با خود الکتوفرین میشود ( .)Mirdamadi et al, 1396پپتیدهای
آنتیمیکروبی مانع رشد سلولهای میکروبی شده و از این طریق
موجب نابودی بسیاری از سلولهای باکتریایی و قارچها میشود
(.)Sanchez and Vazquez, 2017
خاصیّت آنتیاکسیدانی یکی دیگر از خواص سودمند
پپتیدهای زیست فعال است که از طریق مکانیسمهای مختلف،
از جمله حذف رادیکالهای آزاد و کیالت کردن یونهای فلزی
مانع از اکسیداسیون لیپیدها میگردند .هدف از مهار
اکسیداسیون در واقع بهبود عملکرد و سالمت ارگانها و
سلولهای مختلف بدن است .بنابراین وجود پپتیدهای زیست
فعال در غذا ،مانع از

اکسیداسیون مواد غذایی میشوند ( Walter

.)and Sieber, 2011
تعدیل و افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن ،یکی دیگر از
خواص پپتیدهای زیست فعال است .این پپتیدها را میتوان از
هیدرولیز پروتئین برنج و سویا استخراج نمود .این پپتیدها با
تحریک گونههای فعال اکسیژن ()Reactive Oxygen Species
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سیستم دفاع غیر اختصاصی در بدن انسان را تقویت میکنند.

منابع

نتایج بدست آمده از بررسیهای مختلف نشاندهندۀ وجود

ربیعی ،ث ،.نیکو ،م ،.رضایی ،م ،.و رفیعیان کوپایی ،م.)۷۹۳۱( .

خاصیّت ضدالتهابی در پروتئینها و پپتیدهای شیر ،تخم مرغ،

"مروری بر اثرات پپتیدهای زیست فعال آبزیان در

سویا و سایر محصوالت پروتئینی گیاهی و جانوری بوده است

مدلهای جانوری و انسان ".مجله فیزیولوژی و

(.)Sanchez and Vazquez, 2017

فارماکولوژی ایران.۲۷۹-۲۲۷ ،)۲(۴ ،

پپتیدهای زیست فعال دارای قابلیت اتصال با مواد معدنی
نیز هستند .پروتئینها در اصل از طریق آمینواسیدهای زنجیره
جانبی خود ،با یونهای معدنی برهمکنش داده و اصطالحاً کیالت
را تشکیل میدهند .به عنوان مثال ،پروتئینهای آلفاکازئین و
بتاکازئین با کاتیونهای معدنی مانند کلسیم برهمکنش میدهند
( .)Walter and Sieber, 2011پپتیدهای مشتق شده از کازئین
در حفظ کلسیم ،فسفر و سایر عناصر معدنی به شکل محلول در
شرایط  pHروده کارآیی باالیی دارند (.)Miquel et al, 2005

کاوه ،ش ،.صادقی ماهونک ،ع ،.قربانی ،م ،.جعفری ،م،.و
سرابندی ،خ" .)۷۹۳۱( .بهینه سازی تولید پپتیدهای
آنتیاکسیدان توسط هیدرولیز آنزیمی پروتئین دانه
شنبلیله ".علوم و صنایع غذایی.۴۴-۱۵ ،)۴۴(۷۵ ،
میردامادی ،س ،.سلیمان زاده ،ن ،.میرزایی ،م ،.و مطهری ،پ.
(" .)۷۹۳۰پپتیدهای زیست فعال :فرآیند تولید ،اثرات سالمت
بخشی و کاربرد به عنوان افزودنیهای طبیعی در تولید
غذاهای فراسودمند ".بهداشت مواد غذایی.۷۳-۷ ،)۷(۱ ،

میرزایی ،س،.گراوند ،ف ،.و کرمی نیا ،ا" .)۷۹۳۹( .نحوه تولید و

پپتیدهای زیست فعال باعث کاهش فشار خون نیز

کاربردهای پپتیدهای زیست فعال ".اولین همایش ملی

میشوند .از مهمترین پپتیدهای کاهندۀ فشار خون ،میتوان به

میان وعدههای غذایی ،پژوهشکده علوم و فناوری مواد

آلفاالکتورفین و بتاالکتورفین اشاره کرد که به ترتیب از

غذایی.

پروتئینهای آلفاالکتالبومین و الکتاگلوبولین جداسازی میشوند
(.)Mohanty et al, 2016

گروه دیگری از پپتیدهای زیست فعال ،در سیستم عصبی
نقش دارند که مولکولهای اوپیوئیدی نامیده میشوند
( .)Teschemacher et al, 1997این مولکولها ،کوچک بوده و
فعالیت هورمونی و انتقال دهنده عصبی دارند .آلفاالکتورفین و
بتاالکتورفین از جمله پپتیدهای اپیوئیدی مشتق شده از
پروتئینهای شیر هستند (.)Chakrabarti and Wu, 2016
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Abstract
Bioactive peptides are specific protein derivatives whose specific activities are based
on the composition and sequence of amino acids in their chemical structure. These
compounds can play an important role in human health by affecting the digestive system,
endocrine system, cardiovascular system, immune system, and nervous system. Bioactive
peptides are a new generation of biologically active regulators and play an effective role in
the prevention and treatment of various diseases. It has also been shown that these
compounds can preserve food quality by maintaining oxidation and microbial spoilage. The
importance and properties of bioactive peptides have encouraged the scientific community,
especially researchers in the food science and industry, to acquire and develop new food
additives and functional products based on these peptides. There are many sources for the
production of peptides from proteins, such as animal and plant sources. In the meantime,
milk proteins have been proposed as one of the most important sources that can be used in
this field. In the present study, the latest findings obtained in recent years regarding the
production, identification, and properties of bioactive peptides are discussed.
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استاد محترم گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران ،مینشینیم .کسی که مجموعهای از موفقیتها در ابعاد
مختلف دانشگاه و صنعت را در کارنامه خود دارد و پیشتر نیز مدیر گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران
بوده است.
دکتر احمد زارع شحنه در سال  0331در تهران چشم به جهان گشود .ایشان دوران تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی و
دبیرستان خود را در شهر تهران بودند و با قبولی در رشتۀ مهندسی علوم دامی دانشگاه شیراز ،برای ادامۀ تحصیل به شیراز
رفتند .همچنین مدرک مقطع کارشناسیارشد خود را در رشتۀ علوم دامی در دانشگاه تربیت مدرس دریافت کردند .در سال
 ،0371با کسب پذیرش در رشتۀ فیزیولوژی دام از دانشگاه سیدنی در مقطع دکتری ،به همراه خانواده عازم استرالیا شدند
و پس از اتمام مقطع دکتری تخصصی ،چهار سال بعد به ایران بازگشت و به عنوان استادیار گرایش فیزیولوژی دام در گروه
مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود .هم اکنون ایشان استاد تمام و عضو هیئت علمی گرایش
فیزیولوژی دام و طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند که در طول
دورۀ فعالیت خود راهنمایی و مشاوره تعداد بسیار زیادی از دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی را عهدهدار بودهاند .همچنین
دارای تعداد بسیار زیادی مقاالت منتشر شده در نشریات ،کنفرانسها/همایشها و کنگرههای معتبر داخلی و بینالمللی
هستند.
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برای مدت زمانی در تهران کارهای زیادی را تجربه کردم تا این

من در سال  9331در شهر تهران به دنیا آمدم و در این

که جذب آموزش و پرورش شدم و در آموزش و پرورش منطقه

شهر دوران ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان خود را به اتمام رساندم.

 1تهران مشغول کار شدم و در همین آموزش و پرورش بود که

در دوران دانشآموزی ،مدرسهای که در آن تحصیل میکردم در

با همسرم آشنا شدم و در سال  9332ازدواج کردم .در صورتی

خیابان آزادی بود که به آن خیابان آیزنهاور میگفتند .آن موقع

که دانشگاهها تعطیل نمیشدند شاید ازدواج من اینقدر زود اتفاق

من یک دانشآموز معمولی بودم و موقعیت مدرسه ما به شکلی

نمیافتاد .در سن  23سالگی در مقطع کارشناسی ازدواج کردم و

بود که اطراف آن کالً زمینهای کشاورزی بود و در آن زمان ،خانۀ

بعد از این که دانشگاهها باز شدند ،به اتفاق همسرم در شیراز

ما در قسمت جنوبی خیابان آزادی قرار داشت.

خانهای اجاره کردیم .شرایط به شکلی بود که در آن زمان هم
درس میخواندم و هم زندگی را اداره میکردم .همسرم در
آموزش پرورش به عنوان دبیر کار میکردند .بعد از مدتی ایشان
هم در دانشگاه شیراز شروع به درس خواندن کردند.
در سال  9331در اولین کنکور بعد از انقالب شرکت کردم
و توانستم رتبۀ  9111را کسب کنم ،امّا در آن زمان ظرفیت
دانشگاهها زیاد نبود ،به طوری که ظرفیت کل رشتههای مهم
مانند پزشکی ،دندان پزشکی ،داروسازی و دامپزشکی زیاد نبود و

تصویر  -0دکتر احمد زارع شحنه -عضو هیئت علمی گروه
مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران

به زحمت شاید به  9111میرسید .شانس قبولیام در آنها پایین
بود ،اگرچه برخی رشتههای دامپزشکی را انتخاب کردم ولی قبول
نشدم .بعد از رشتههای دکتری ،رشتههای کارشناسی رشتۀ
کشاورزی برای من جذاب بود ،به خصوص دانشگاه زنجان که

دوران دانشآموزی خود را در چه شهری گذراندید و چگونه

رشته مهندسی کشاورزی را در دفترچه اعالم کرده بود .علیرغم

دانشآموزی بودید؟

این که رشتۀ مهندسی کشاورزی را انتخاب کرده بودم ،امّا در

در دوران تحصیل دانشآموز درسخوانی بودم .یادم میآید

دانشگاه زنجان قبول نشدم و در یکی دیگر از رشتههایی که

که وقت میگذاشتم و مطالعه میکردم .هرچند در دوران ابتدایی

انتخاب کرده بودم ،یعنی در رشتۀ دامپروری دانشگاه شیراز قبول

به دلیل وجود مسافت بین خانه ومدرسه مقداری مشکل داشتم،

شدم .به خاطر دارم که در آن زمان دانشجویان حق انتخاب 91

امّا در دوران راهنمایی و دبیرستان میتوان گفت که دانشآموزی

رشته را داشتند؛ بنابراین ،من در سال  9331در مقطع کارشناسی

متوسط به باال بودم و اهل درس و مطالعه بودم .بعد از ورود به

وارد دانشگاه شیراز شدم و با تعطیلی که در این دوره اتفاق افتاد،

دانشگاه تغییرات زیادی را در زندگی خود حس کردم ،چون در

در سال  9333از دانشگاه فارغالتحصیل شدم و همزمان در همان

سن  91سالگی وارد دانشگاه شدم و برای اولین بار بود که تنها

سال در مقطع کارشناسیارشد وارد دانشگاه تربیت مدرس شدم

سفر میکردم .برای اولین بار بود که بلیط میخریدم و با اتوبوس

و تا سال  9331مقطع کارشناسیارشد من طول کشید .آن موقع

از تهران به شیراز رفتم و در خوابگاه دور از خانواده زندگی کردم.

اولین یا دومین دورۀ مقطع کارشناسیارشد بود که در ایران

در آن دوران یک مقدار استقالل پیدا کردم و باعث شد که بینشم

برگزار میشد .بسیاری از درسها استاد نداشتند و جدید بودند و

نسبت به مسائل مختلف بازتر شود و با جامعه بیشتر آشنا شوم.

اساتید از دانشگاههای مختلف برای تدریس به دانشگاه تربیت

در دورۀ لیسانس که در دانشگاه شیراز تحصیل میکردم ،از

مدرس میآمدند و طول دورۀ تحصیل طوالنی بود.

خانواده کمک مالی دریافت میکردم و دانشگاه هم تا حدودی

علیرغم این که دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بودم ،امّا

کمک میکرد و وام و شهریه میداد .با همان پولی که داشتیم در

این حق را داشتم که استاد خودم را از دانشگاه شیراز انتخاب کنم

خوابگاه زندگی میکردیم و غذای رستوران میگرفتیم .بعد از

و لذا آقای دکتر محمد جواد ضمیری را به عنوان استاد راهنمای

گذشت  2ترم ،به دلیل اتفاقاتی که در آن زمان در دانشگاهها رخ

خود انتخاب کردم و به دلیل این که دانشگاه تربیت مدرس

داد -که اصطالحاً به انقالب فرهنگی معروف شد -دانشگاههای

امکانات مزرعهای نداشت ،پایاننامه مقطع کارشناسیارشد خود

ایران تعطیل شدند .بنابراین دوباره از شیراز به تهران برگشتم.

را در ایستگاه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا
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کردم .بنابراین برای انجام پایاننامه به شیراز میرفتم و در خوابگاه

ارشد که آن زمان هنوز گرایش تخصصی وجود نداشت ،آقای دکتر

اقامت داشتم .بعد از فارغالتحصیل شدن از مقطع کارشناسی

ضمیری را به عنوان استاد راهنمای پایاننامه خود انتخاب کنم.

ارشد ،در سال  9331در کنکور دکتری خارج از کشور شرکت

موضوع پایاننامهام روی تولید شیر در گوسفند قزل انجام شد و

کردم و از دانشگاه سیدنی استرالیا پذیرش گرفتم .در سال 9331

در همین راستا به دلیل عالقهای که داشتم دکتری خود را در

به همراه همسر و دو فرزندم عازم استرالیا شدیم .بعد از اتمام

دانشگاه سیدنی در رشتۀ فیزیولوژی ادامه دادم.

دوره چهار ساله ،در مرداد  9331از سیدنی به تهران برگشتم و
در گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران به عنوان استادیار
گرایش فیزیولوژی دام شروع به کار کردم.

تصویر  -3دکتر احمد زارع شحنه ،ایاالت متحده آمریکا (اواسط
دوره اول ریاست جمهوری اوباما)
تصویر  -2دوران دانشجویی دکتر احمد زارع شحنه (نفر اول از

نظر شما درباره ادامۀ تحصیل به ویژه مقطع تحصیالت تکمیلی

سمت راست) ،دانشگاه شیراز

در خارج از کشور چیست؟ پیشنهاد شما چیست؟

آیا شما با عالقه و شناخت وارد رشتۀ مهندسی علوم دامی
شدهاید یا صرف ًا به خاطر قبولی در این رشته به تحصیل ادامه
دادهاید؟ و چرا در مقاطع باالتر گرایش فیزیولوژی را انتخاب
کردید؟

واقعیت این است که نه .با عالقه و شناخت وارد رشتۀ علوم
دامی نشدم و انتخاب هشتم من در زمان انتخاب رشته بود .زمانی
که قبول شدم به دانشگاه شیراز رفتم و کم کم با انتخاب و
گذراندن دروس به این رشته عالقهمند شدم و اظهار رضایت
میکردم که در این رشته درس میخوانم .در دانشگاه شیراز
امکانات مزرعهای و آزمایشگاهی خوبی وجود داشت.
این که چرا در مقاطع باالتر گرایش فیزیولوژی را انتخاب
کردم ،به این دلیل بود که وقتی وارد دانشگاه شدیم به خصوص
دانشگاه شیراز ،تعداد اساتید در بخش دامپروری محدود بود و
آقای دکتر محمد جواد ضمیری تازه از خارج برگشته بودند و در
بخش درسها را تدریس میکردند ،چون تعداد اساتید محدود
بود بسیاری از دروس را به ناچار با آقای دکتر ضمیری بر
میداشتیم .انتخاب دروسی مانند پرورش گاو ،تغذیه ،آناتومی و
فیزیولوژی و درس فیزیولوژی تولیدمثل با آقای دکتر ضمیری و
سختگیریهایی که ایشان داشتند ،کم کم عالقه ایجاد کرد و به
فیزیولوژی عالقمند شدم و همین باعث شد که در کارشناسی

در زمان تحصیل ما تعداد اساتید کشور زیاد نبودند .به
خاطر دارم که در سال - 9333اگر اشتباه نکنم -معروفترین
استادی که در زمینه اصالح نژاد در ایران بودند ،مرحوم آقای
دکتر افتخار شاهرودی استاد دانشگاه فردوسی مشهد بودند .که
از ایشان برای تدریس در تهران دعوت میکردند .بنابراین در این
زمینه تعداد هیئت علمی زیادی نداشتیم .به این دلیل برای ادامه
تحصیل تمایل داشتیم که در خارج از کشور درس بخوانیم و
بیشتر دوستانی که برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور رفتند،
گرایش ژنتیک و اصالحنژاد دام را انتخاب کردند .در حال حاضر،
خوشبختانه تعداد اعضای هیئت علمی در کشور مناسب است و
در این رابطه مشکلی نداریم و ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت
تکمیلی از این لحاظ هیچ مشکلی ندارد .با توجه به امکانات
اینترنت و دریافت مقاله نسبت به قبل بسیار بهتر و راحتتر شده
است .در گذشته ،انتشار مجالت تخصصی بهدلیل این که در زمان
جنگ تحمیلی بود ،قطع میشد و امکان یافتن مقاله بسیار سخت
و مشکل بود .امّا امروزه در زمان نسبتاً کوتاهی شما میتوانید در
پایگاه دادههای مختلف جستجو کنید و هر نوع مقالهای را دریافت
و مطالعه بفرمایید .بنابراین دسترسی به مقاالت در کشورهای
مختلف دنیا وجود دارد و دانشجویان عالقمند میتوانند مقالههای
مورد نظر خود را دریافت کنند .امّا از طرف دیگر ،متأسفانه در

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 3 (Serial Number 21), Winter 2022

غالمی؛
"اراده قوی ،صبر و استفاده از فرصتها ،عامل موفقیت در صنعت دامپروری"

33

زمینۀ پژوهش مشکالت زیادی وجود دارد و امکانات پژوهشی

به نظر شما ظرفیت رشتۀ مهندسی علوم دامی تا چه حد اشباع

سخت فراهم میشود .به عنوان مثال ،در زمینۀ فیزیولوژی

شده است؟

بسیاری از داروها و موادی که برای انجام پژوهش مورد نیاز است

در شرایط فعلی ظرفیت رشتۀ مهندسی علوم دامی از لحاظ

یا وجود ندارد یا با زحمت بسیار تهیه میشوند که در این حالت

کارشناس و  ...از نظر اسمی میتوان گفت که اشباع شده است.

نیز متأسفانه بیشتر آنها تقلبی هستند .به همین دلیل در زمینه

به گونهای که تعداد کارشناس ،کارشناسارشد و یا حتی دکتری

تحصیالت در مقطع دکتری تخصصی مانعی نمیبینم که دانشجو

تخصصی نیز در ایران بسیار زیاد شده است .امّا به نظر بنده

حداقل یک دورۀ کوتاه مدت فرصت مطالعاتی به خارج از کشور

دامداریها و مراکز تولیدی نیاز به افراد کار بلد دارند .بنابراین ما

برود تا بتواند یک دوره تحصیلی خوب و مناسب را سپری کند.

همیشه در کالس به دانشجوها توصیه میکنیم تا زمانی که در

بنابراین به نظرم تا مقطع کارشناسیارشد در ایران مشکل خاصی

دانشگاه حضور دارند ،قدر امکاناتی که به آنها دسترسی دارید را

وجود ندارد ولی برای مقطع دکتری تخصصی گذاندن حداقل

بدانید .این مسئله برای همه روشن است که شاید امکانات موجود

بخشی از دوره را در دانشگاههای معتبر خارجی توصیه میکنم.

به روز نیستند ،امّا باید قدر همین داشته را دانست و با استفاده
از آنها تجربه کسب کرد .قطعاً اگر کسی بخواهد در این رشته
مشغول به کار شود و مخارج زندگی خود را تأمین کند ،باید
اطالعات زیادی داشته باشد و کار بلد باشد .امروزه دیگر صرفاً به
داشتن مدرک پول نمیدهند .از این جهت من فکر میکنم هنوز
نیاز به نیروی با تجربه و باسواد داریم.
کمی از استادان دوران تحصیل خود بفرمایید؟

در دوران تحصیل که در دانشگاه شیراز بودم ،ما جزء اولین
تصویر  -0دکتر احمد زارع شحنه در کنار یکی از دانشجویان
دکتری تخصصی عراقی

دورههایی بودیم که بعد از انقالب وارد دانشگاه شدیم .در آن زمان
بسیاری از اساتید با سابقه و با تجربه یا بازنشست شده بودند و یا
این که پاکسازی شده بودند .ما تعداد محدودی استاد در بخش

با چه چالشهایی در حین تحصیل چه در ایران و خارج مواجه

علوم دامی دانشگاه شیراز داشتیم ،از جمله آقای دکتر سفید بخت

شدید؟ و راهکار پیشنهادی شما چیست؟

که پیشکسوت علوم دامی هستند و برای ایشان آرزوی سالمتی

زمانی که دانشجو بودم ،شاید بزرگترین و مهمترین چالش

دارم .خدا حفظشان کند .ایشان به ما درس پرورش گوسفند را

آن دوره کم بودن تعداد اساتید ،دسترسی اندک به مجالت و

تدریس میکردند .آقای دکتر ضمیری هم که تازه از استرالیا

مقاالت مورد نیاز بود .از این جهت اصالً قابل تصور نبود که شما

برگشته بودند ،دروس زیادی را تدریس کردند .فیزیولوژی

هر لحظه بخواهید بتوانید هر مقالهای را پیدا کنید .در خصوص

تولیدمثل ،آناتومی و فیزیولوژی ،پرورش گاو و تغذیه که با

خارج از کشور هم مشکالت داخل کشور را که به آنها اشاره

دانشکده دامپزشکی به صورت مشترک ارائه میشدند.

کردم ،نداشتیم .استاد راهنما تمام امکانات تحقیق را فراهم
میکرد و هر زمان ماده شیمیایی یا وسیلهای نیاز بود ،کافی بود
که تماس بگیریم و یا به دفتر گروه اعالم کنیم که معموالً همان
روز یا روز بعد مواد و وسایل مورد نیاز آماده و در دسترس بودند.
بنابراین از این جهت مشکلی وجود نداشت .تنها مشکلی که
میتوان به آن اشاره کرد ،فقط مشکالت غیر درسی مانند
مشکالت مالی بود .چون بورسیه دولت ایران بودیم باید پول را از
وزارت علوم دریافت میکردیم ،که گاهاً پول دیر به دستمان
میرسید و ما با مشکالت مالی مواجه میشدیم.

تصویر  -5مجمع عمومی و انتخابات انجمن علوم دامی ایران،

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،سال 9313
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این زمینه فرد موفقی باشیم و در این شرایط حتماً میتوانیم
جایگاه مناسبی هم داشته باشیم.
بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که
بخواهید از آنها یاد کنید ،کداماند؟

موردی که االن به ذهنم میرسد شاید بدترین نباشد ،امّا
تصویر  -6جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری تخصصی به
همراه مرحوم آقای دکتر حمید کهرام

وقتی در کنکور کارشناسی در سال  9331در دانشگاه شیراز
پذیرفته شدم یکی از من سوال پرسید که در دانشگاه شیراز
میخواهی چه رشتهای بخوانی؟ من هم در پاسخ گفتم:

زمینههای شغلی رشتۀ فیزیولوژی را چطور میبینید؟

دامپروری .گفت مگر چوپانی هم دانشگاه رفتن میخواهد؟ و این

در رابطه با آیندۀ رشته فیزیولوژی دام و جایگاه فعلی آن

باعث شد تو ذوق من بخورد و این خاطره در ذهن من بماند و

به نظر من آینده میتواند خوب باشد .به شرط این که ،تمام

همین موضوع مدتی در ذهنم بود که درس بخوانم و دوباره کنکور

کسانی که در این رشته درس خواندند و فعالیت دارند تالش خود

بدم و رشتۀ بهتری را انتخاب کنم .به گونهای که به طور دائم در

را بیشتر کنند تا بتوانیم به اهدافی که برای این رشته تدوین شده

این فکر بودم و تالش میکردم که در سال اول دانشگاه تغییر

است ،برسیم .همان طور که قبالً اشاره کردم در رابطه با تغذیه

رشته بدهم .این موارد یعنی که افراد در جامعه سطحی قضاوت

دام هم 21-23 ،سال پیش هم همین مسائل مطرح بود .امّا

میکنند و صحبت میکنند ،چه بسا حرفهای بدون مطالعه افراد

فعالین رشتۀ تغذیه دام تالش کردند و جایگاه خود را در صنعت

چقدر میتواند در سرنوشت افراد دیگر مؤثر باشد .به هر حال

دامپروری کشور به دست آوردند .ما هم به عنوان متخصصین

همزمان که سعی میکردم در سال اول رشته خودم را تغییر دهم،

فیزیولوژی دام باید تالش خود را دو چندان کنیم .تالش در

انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها مطرح شد و دیگر تحصیل

زمینههای مختلف هم علمی و هم در زمینه قانونگذاری در مراکز

در این رشته را تا به اکنون ادامه دادهام؛ به گونهای که االن استاد

باالدستی .قبول دارم که شرایط برای فارغالتحصیلهای رشته

تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم .این شاید بدترین

فیزیولوژی دام نسبت به گرایشهای دیگر سختتر است و

خاطرهای بود که من در دوران تحصیل با آن درگیر بودم .میتوان

میتوان گفت که شاید به خاطر همپوشانیهایی است که وجود

گفت که خاطره خوب هم اخذ پذیرش دکتری برای دانشگاه

دارد .امّا همۀ این موارد قابل حل هستند ،به شرط این که خود

سیدنی استرالیا بود که خیلی خوشحال شدم .به خاطر دارم که

اراده داشته باشیم و به هر حال زمانبر هم خواهد بود .چیزی

نزدیک ظهر برای خرید نان از خانه خارج شدم که روی پلههای

نیست که اشاره کنم ،فردا یا یک سال دیگر محقق میشود؛ بلکه

خانه نامهای افتاده بود .شروع به خواندن نامه کردم و دیدم که

زمانبر خواهد بود و نیاز است که این جایگاه رو تعیین کرد.

خوشبختانه دانشگاه سیدنی استرالیا به من پذیرش داده بود.

بزرگترین شکستها و موفقیتهای شما در زندگیتان چه
بوده است و دالیل آنها را چه میدانید؟

در رابطه با بزرگترین شکستها و موفقیتها ،حاال من
شکست را نمیدانم که بزرگترین شکستم چه بوده است ،امّا االن
همین جایگاهی که در آن قرار گرفتهام را یک نوع موفقیت
میدانم و برای رسیدن به آن ،چیزی جز تالش و پیگیریهایی
که خودم انجام دادهام ،نبوده است و البته شایان ذکر است که
شرایط کشور هم به گونهای بود که حمایتهایی شد تا ما
توانستیم به این مرحله برسیم .میدانم که امروزه شرایط سخت

تصویر  -7دکتر احمد زارع شحنه در کنار تعدادی از دانشجویان

است و رقابت بسیار باالیی وجود دارد .ولی اگر انتخاب افراد بر

دکتری تخصصی سابق

اساس تواناییها و دانش آنها باشد ،میتوان تالش کرد که در
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مهندسی علوم دامی و فیزیولوژی و همچنین در زمینههای دیگر
هم دارند .به نظر من استاد باید این خصوصیات را داشته باشد.

سخن پایانی نویسنده
تصویر  -8بازدید از کتابخانه کشاورزی ایاالت متحده آمریکا به
اتفاق اساتید دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی اصفهان

اراده قوی ،صبر ،استفاده از فرصتهای پیشرو و
همچنین پشتکار توأم با عالقه ،بزرگترین عامل
موفقیت و ایجاد حس رضایت از تصمیمهای گرفته
شده در عرصههای مختلف مسیر زندگی هستند.
تجربۀ هم کالمی با جناب آقای دکتر احمد زارع
شحنه ،یادآور این نکته بود که اگرچه زمان قابل
برگشت نیست و در هر مقطع زمانی انسان باید نهایت

تصویر  -9بازدید از گروه علوم دامی یکی از دانشگاههای ایاالت
متحده آمریکا

بهره را از شرایط و امکانات از روی عالقه داشته باشند
و همواره محققان و به ویژه دانشجویان رشتۀ علوم
دامی میتوانند با تالش مضاعف ،مسیر زندگی را در

اولین کسی که بعد از شنیدن نام "استاد" به ذهنتان میآید،

راستای عالیق خود طی نمایند و خود عامل موفقیت

چه کسی است و دلیل آن چیست؟

در صنعت دامپروری کشور باشند .در این راستا ،انسان

البته استاد کلمه خیلی بزرگی است و معانی زیادی پشت

میتواند الگوهای مختلف اخالقی و علمی را برای خود

آن نهفته است .امروزه از لحاظ آماری تعداد استاد در دانشگاهها

انتخاب و با بهرهمندی از تجربههای متفاوت دیگران،

زیاد است ولی مقام استادی نیاز به کسب خصوصیات زیادی دارد

همواره برای رقمزدن تجربههای جدید و لذتبخش در

و به نظر من تنها طی کردن یکسری مراحل اداری و علمی نیست

زندگی شخصی بکوشد.

که شخص به مرتبۀ استادی میرسد .سابق بر این در دانشگاه
شیراز وقتی که اساتید را میدیدیم ،واقعاً در منش ،رفتار و صحبت
کردن و برخورد آنها ما همه آموزش میدیدیم .به نظر من استاد

|با آرزوی ایرانی سربلند|

کسی است که از هر نظر باید فردی پخته باشد .علیرغم اینکه
باید از نظر علمی با سواد باشد ،از لحاظ رفتاری و برخورد نیز باید
فردی آگاه و با مرام باشد .من کلمه "استاد" را که میشنوم یاد
دانشگاه شیراز و اساتیدی که آنجا داشتم میاُفتم ،بخصوص آقای
دکتر ضمیری .به راستی که از اساتید دانشگاه شیراز من موارد
بسیار زیادی را یاد گرفتم .چند سال پیش سفری به خارج از
کشور داشتم که در این سفر آقای دکتر ضمیری هم همراه ما
بودند و افتخار همراهی ایشان را داشتیم .ایشان با این که االن
بازنشسته هستند ،امُا با همان عالقه قبلی ،هنوز هم دنبال
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درباره پژوهشگاه

پژوهشگاه ابن سینا مسیر تکامل و توسعۀ خود را از شکلگیری پژوهشکدهای کوچک در جهاد دانشگاهی در سال
 0311آغاز کرده است .این پژوهشکده در تیر ماه  0315به عنوان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل به تصویب شورای
گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسید .فعالیتهای این مجموعه از ابتدا بر ابعاد
مختلف باروری مانند ایمونولوژی ،ژنتیک ،عفونتها و غدد تولیدمثل و همچنین جنبههای اخالقی و حقوقی باروری متمرکز
بوده است .از نخستین سالهای شکلگیری این مجموعه ،تالش شده است که با برگزاری سمینارهای بین رشتهای کشوری،
متخصصان و صاحب نظران در رشتههای مختلف به پژوهش در این زمینه ترغیب شوند.
در سال  ،0350با توجه به اهمیت یافتن نانو -تکنولوژی و نانو -بیوتکنولوژی در سیاستگذاری علمی و پژوهشی کشور،
پژوهشکده ابن سینا تأسیس مرکز تحقیقات نانو -بیوتکنولوژی را به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد کرد
که در نهایت این مرکز نیز در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به تصویب رسید.
با گسترش موفقیت آمیز پژوهشها در زمینههای مختلف علوم و فناوریهای تولیدمثلی ،مسئولین پژوهشکده ابن سینا
در سال  0351به این نتیجه رسیدند که زمان تحقق چشم انداز اصلی فعالیتها ،یعنی کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی
در حوزۀ درمان فرا رسیده است و از این رو ،مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا تأسیس گردید .این
مرکز با پشتوانۀ پژوهشها و نوآوریهای پژوهشکده و در قالب چهار کلینیک فعالیت خود را آغاز کرد که در این حوزه
کلینیک سقط مکررِ آن ،نخستین کلینیک تخصصی در کشور بود .ارائۀ خدمات درمانهای جایگزین ،مانند اهدای جنین و
رحم جایگزین نیز موجب شد مرکز درمان ناباروری ابن سینا به عنوان یکی از مراکز ممتاز و پیشرو در کشور شناخته شود.
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شده است ،یکی از مراکز مهم این پژوهشگاه محسوب میشود که

ادامۀ معرفی پژوهشگاه ابن سینا ...

فعالیتهای پژوهشگاه ابن سینا امروزه نیز پویاتر و متنوعتر

در زمینه تکثیر گاوهای ممتاز و برتر از نژادهای داخلی و خارجی

از گذشته ادامه دارد و در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری

با استفاده از فناوری تولید آزمایشگاهی جنین فعالیت میکند.

در زمینههای نوین همانند سلولهای بنیادی و بیوتکنولوژی دامی

الزم به ذکر است که تمرکز اصلی محققان در این مرکز بر روی

داشته است .این پژوهشگاه همواره به ابعاد اخالقی ،حقوقی و

اصالحنژاد حیوانات مزرعهای (دامهای سنگین از جمله گاو،

فقهی پژوهش و درمان توجه داشته و بر همین اساس گروه حقوق

گاومیش ،شتر و …) میباشد.

و اخالق زیستی پژوهشگاه ابن سینا در سال 7831شکل گرفت
تا سازگاری علوم و فناوریهای نوین با نظام حقوقی ،اخالقی و
فقهی موجود را بررسی و تبیین نماید و همچنین چالشها و
پیامدهای اخالقی توسعۀ علوم و فناوریهای زیستی را رصد کند.
از این رو ،پژوهشها ،سمینارها ،کُتُب و مقاالت این گروه همواره
جریان ساز و اثرگذار بوده و محققان و دانشجویان بسیاری را به
پژوهش در زمینۀ حقوق و اخالق زیستی جلب کرده

است.

پژوهشکدهها و گروههای پژوهشی

 -0پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی

این پژوهشکده همگام با توسعه فعالیتهای بنیادین
پژوهشگاه ابن سینا در زمینه فناوریهای نوین علوم زیستی و در
راستای اجرای سیاستها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ستاد
نانوتکنولوژی در کشور با ایده محوری به کارگیری فناوری نانو در
تشخیص و درمان بیماریهای صعب العالج شروع به فعالیت
نموده است؛ که سه گروه پژوهشی تحت عناوین نانوتکنولوژی،

توانمندیها

از مهمترین اهداف شکلگیری پژوهشگاه ابن سینا میتوان
به انجام طرحهای پژوهشی پایه ،کاربردی و درمانی در زمینه
فناوریهای نوین زیستی «تولیدمثل و سرطان» ،پیگیری انجام
طرحهای پژوهشی تا پایان مرحله نهایی ،بررسی ،شناسایی و
کمک به رفع نیازهای پژوهشی بخشهای تشخیصی و درمانی در
زمینه فناوریهای نوین ،فرآهم آوردن امکانات الزم متناسب با
برنامهها و طرحهای پژوهشی ،ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان
و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور ،فراهم کردن امکانات
در جهت به ثمر رساندن اهداف پژوهشگاه ،ارائه خدمات درمانی
و تولیدی متناسب با حوزههای فعالیت پژوهشگاه ،فراهم کردن
زمینههای جذب دانشجویان فوق لیسانس و دکتری در انجام
پایاننامههای پژوهشی ،بهرهگیری از آخرین نتایج پژوهشها و
پیشرفتهای علمی جهت توسعه اهداف پژوهشگاه و همچنین
تدوین و ارائه آموزشهای علمی -کاربردی و دورههای تحصیالت
تکمیلی با همکاری دانشگاهها اشاره کرد .عالوه بر این مرکز
خدمات تخصصی بایوفارم که سال  78۳1تأسیس و راهاندازی

مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و حقوق و اخالق زیستی در
این پژوهشکده واقع شده

و مشغول فعالیت و پژوهش هستند.

 -2پژوهشکده آنتیبادی منوکلونال

این پژوهشکده به منظور ایجاد پایگاهی جهت تمرکز و
هماهنگی فعالیتهای پژوهشی و تولیدی در زمینۀ تولید
سلولهای انسانی و حیوانی مولد آنتیبادیهای منوکلونال ،گامی
بلند را به سوی توسعه علمی و صنعتی کشور برداشته است .تولید
آزمایشگاهی و نیمه صنعتی آنتیبادیهای منوکلونال مورد نیاز
مراکز پژوهشی یا شرکتهای تولیدی و همچنین تخلیص و
مطالعۀ ویژگی آنتیبادیها به منظور استفاده در تولید کیتهای
آزمایشگاهی و فرآوردههای بیولوژیک تشخیصی و درمانی نقشی
بسیار مؤثر و مفید در پیشبرد طرحهای ملی -پژوهشی در کشور
داشته است که سه گروه پژوهشی تحت عناوین هیبریدوما،
ایمونوشیمی و مهندسی آنتیبادی -آنتیژن در این پژوهشکده
واقع شده و

مشغول فعالیت هستند.

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره سه (شماره بیست و یک پیاپی) ،زمستان 0011
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 -3پژوهشکده بیوتکنولوژی تولیدمثل

دستاوردهای پژوهشگاه


در این پژوهشکده ،همکاری و فعالیت پژوهشی متخصصان
علوم پایۀ پزشکی (جنینشناسی ،ایمونولوژی ،ژنتیک ،بیوشیمی،

راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخصصی درمان
سقط مکرر در کشور



بیولوژی سلولی و مولکولی) و متخصصان بالینی (زنان و زایمان و
نازایی ،آندرولوژی ،غدد درونریز ،عفونی و بیماریهای گرمسیری

راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخصصی درمان
آندومتریوز در کشور

و …) در کنار یکدیگر ،در انجام طرحهای پژوهشی و درمانی ،از



جمله وجوه متمایز کنندة با سایر پژوهشکدهها است .با توجه به

تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی قبل از النه گزینی
و تشخیص بیماریهای ژنتیک در حین بارداری

نوپایی نسبی علوم تولیدمثل و ناباروری و گسترش سریع آن در



راه اندازی بانک اطالعات دوقلوها و چندقلوهای کشور

دو دهۀ گذشته ،گسترهای وسیع از پژوهشها فراروی محققان



تشخیص زودرس سرطانهای ادراری -تناسلی با

قرار گرفته است ،که البته دستیابی و برنامهریزی برای تمام این

استفاده از آنالیز ادرار و خون بیمار به کمک

جنبهها امکانپذیر نیست .از اینرو ،این پژوهشکده اولویتهای

آنتیبادیهای طراحی شده علیه سلولهای سرطانی

تحقیقاتی خود را در زمینۀ تولیدمثل و ناباروری بر محورهای

به عنوان یک روش تشخیصی غیر تهاجمی


سقط مکرر ،اندومتریوز ،ناباروری با علت نامشخص ،سلولهای

طراحی و ساخت زخم پوش پیشرفته بر پایه پلیمرهای

بنیادی ،حیوانات ترانسژنیک ،جنین ،ناباروری در مردان و زنان

طبیعی جهت درمان زخمهای عفونی :ارزیابی برون تن

با علل ژنتیکی و عفونت تولیدمثل متمرکز کرده است .سه گروه

و درون تن


پژوهشی تحت عناوین جنینشناسی و آندرولوژی ،ایمونوبیولوژی

اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیئت ممتحنه

تولیدمثل و سالمت باروری در این پژوهشکده واقع شده و مشغول

وزارت بهداشت مبنی بر احراز شرایط راهاندازی

فعالیت هستند.

دورههای دکتری تخصصی ) (Ph.D.رشتههای ژنتیک
پزشکی ،بیوتکنولوژی پزشکی ،ایمونولوژی پزشکی و

مراکز خدمات تخصصی


مرکز رشد فناوری سالمت ابن سینا



مرکز بایوفارم



آزمایشگاه مرکزی



بانک سلول درمانی

بیولوژی تولیدمثل


اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته بیولوژی تولیدمثل
از سال  78۳۱از سوی شورای گسترش دانشگاههای
علوم پزشکی کشور و اختصاص  ۲نفر ظرفیت پذیرش
دانشجو در آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت



مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر

حمایت از پروژههای پایاننامه دانشجویان مقاطع



کلینیک سالمت جنسی

مختلف تحصیالت تکمیلی دانشگاهها؛  ۲۲3عنوان



کلینیک تشخیص و درمان سقط مکرر

پایاننامه خاتمه یافته و  ۲۲عنوان پایاننامه در حال



کلینیک دردهای لگنی ،اندومتریوز و الپاراسکوپی

اجرا.

پیشرفته


کلینیک روشهای جایگزین درمان ناباروری (اهدا)



کلینیک سالمت مادر ،جنین ،نوزاد



کلینیک درمان ناباروری

فصلنامهها و مجالت


فصلنامه علمی پژوهشی باروری و ناباروری



فصلنامه علمی پژوهشی بیوتکنولوژی پزشکی



مجله ایرانی حقوق و اخالق زیست پزشکی
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پرنده مینا )(Sturnidae

مینا ،پرندهای از خانوادۀ سار « »Sturnidaeاست که به دو صورت وحشی و اهلی وجود داشته و دارای نژادهای
مختلفی است که از معروفترین آنها میتوان به مینای گوشوارهای و مینای معمولی اشاره کرد .این پرنده در زبان فارسی
با اسامی مختلفی مانند «مینا»« ،مرغ مینا»« ،مینای سخنگو» و نیز «مرغ مقلد» شناخته میشود .همچنین ،در زبان عربی
«المینه» ،در زبان انگلیسی  ،Mina ،Mynas ،Minah ،Myna ،Mynahدر زبان فرانسوی و اسپانیایی  ،Martinدر زبان آلمانی
 Beoو در زبان ترکی  Minaگفته میشود.
«مینا» در حقیقت یک نام هندی با ریشهای سانسکریتی است که از زبان هندی به سایر زبانها راه یافته است .گونۀ
وحشی این پرنده در جنگلها و دشتها پراکنده است و گونۀ اهلی آن را میتوان در بسیاری از خانهها مشاهده کرد .مرغ
ل اجتماعی و پر سر و صدا است که تا حدودی مانند سارها حالت تهاجمی دارد .در صورتی که به هر دلیلی
مینا پرندهای کام ا
مورد آزار و اذیت قرار گیرد یا احساس خطر کند به درختی نزدیکی النهاش رفته ،صداهای بسیار بلند و ناهنجاری را به
معنای اعتراض از خود در میآورد .این پرندگان در مدت زمان بسیار کمی خود را با محیط و شرایط اطراف خود تطبیق
میدهند .بیشتر اجتماع آنها در زمینهای بایر و اطراف باغها است.
در واقع هدف از ارائه این مطلب ،معرفی اجمالی پرندۀ مینا و بیان تاریخچه ،نژادها و گونههای مختلف آن
است.
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حسین آبادی و کاظمی؛
پرنده مینا ()Sturnidae؛ تاریخچه ،نژادها و گونههای مختلف آن

زیستگاه مرغ مینا

زیستگاه طبیعی مرغ مینای معمولی در مناطق وسیعی از
نواحی شرقی کشور افغانستان تا جنوب غربی کشور چین
میباشد .آنها اغلب سرزمینهای با تراکم پوشش گیاهی را برای
زندگی ترجیح میدهند .امّا در بعضی از موارد در میان تمدن
شلوغ شهری هم مانند پارکها ،گلخانهها و مزارعی که به دست
انسانها ساخته شده است ،دیده میشوند .آنها برای تفریح و
سرگرمی با دیگر مرغهای مینا گالویز شده و به نزاعهای دوستانه
میپردازند .این پرنده انسان را از وجود مار مطلع ساخته و با
مشاهده آن با سروصدای زیاد محل وجود مار را به انسان نشان
میدهد.
امروزه انسانها این پرندگان را به جاهای مختلف ،به ویژه
به مناطقی که آفات نباتی زیادی وجود دارند ،با خود به همراه
برده است؛ زیرا این پرندگان کمک مؤثری به از بین بردن آفات
گیاهان ،حشرات و الرو حشرات زیان بار میکند .الزم به ذکر
است که این امر موجب بروز مشکالت فراوانی در آن مناطق شده
است .به عنوان مثال ،با حضور پرنده مینا در مناطق جدید تعداد
پرندگان بومی آن منطقه به شدت کاهش یافته است .از نمونههای
بارز آن میتوان به از بین رفتن تخم و جوجۀ سایر پرندگان بومی
جزیره هاوایی اشاره کرد که این اتفاق بالفاصله پس از حضور مرغ
مینا در آن منطقه روی داده است .مرغ مینا بر خالف بسیاری از
پرندگان که بر روی زمین میجهند ،در هنگام حرکت بر روی
زمین راه میرود.
ویژگیهای مرغ مینا

این پرندگان به سرعت با انسانها خو گرفته و اغلب خیلی
سریع دست آموز میشوند و در بین پرندگان سخنگو ،مینا بعد از
کاسکو بیشترین رکورد را در صحبت کردن و تقلید صدا دارد و
همچنین نگهداری از آنها مشکالت چندانی را به همراه ندارد.
مدفوع پرندگان مینا مانند سایر پرندگان به صورت فضله خشک
نیست ،بلکه مدفوعی شل و آبکی دارند؛ به همین دلیل باید
حداقل روزی  2-3بار زیر قفس آنها را تمیز کرد .مرغهای مینای
ساکن در شهرها معموالً النههای خود را زیر سقف و شیروانیها
و یا باالی درختان میسازند .گاهی اوقات نیز از سوراخهایی که
توسط برخی از حیوانات مانند سنجابها در بدنه درختان به وجود
آمده برای زیستن استفاده میکنند.
مرغ مینا قادر به تقلید واژهها بوده و میتوانند کلمات زیادی
را حفظ کنند؛ به همین علت در هندوستان و بسیاری از
کشورهای دیگر آسیایی به عنوان پرندهای اهلی و خانگی پرورش
داده میشوند .این پرندگان در هندوستان به عنوان نماد عشق
شناخته میشوند ،به گونهای که برخی از دلباختگان هندی برای
به دست آوردن دل محبوبۀ خود ،چند کلمۀ محبتآمیز به
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مرغهای مینا آموزش میدهند و آنها را به محبوبۀ خود پیشکش
میکنند.
مطالعات انجام شده توسط محققان نیوزلندی نشان داد که
این پرنده میتواند تا  ۲2سال زندگی کند .برای این منظور
محققان از طریق عالمتگذاری روی پرنده و سپس رهاسازی
مجدد آن در طبیعت اقدام به محاسبه سن تقریبی این پرندگان
نمودند؛ بدین ترتیب که سالها پس از رهاسازی این حیوان ،الشه
آن را پیدا کرده و مدت زمان زندگی آن محاسبه شده است؛ البته
برخی دیگر از محققان معتقدند که مینا میتواند تا  ۲1-22سال
زندگی کند.
تاریخچۀ پرورش مینا در جهان

پرندۀ مینا از زمانهای بسیار دور به عنوان پرندهای دوست
داشتنی و مردمی از محبوبیت ویژهای برخوردار بوده است .در
یونان باستان برخی از خانوادههای ثروتمند و اشرافی از این پرنده
به عنوان حیوان خانگی استفاده میکردند .در هندوستان نیز این
پرنده برای بیش از دو هزار سال به عنوان پرندهای مقدس به
شمار میرفته و در برخی از مراسمات این پرنده را بر روی پشت
گاو نر گذاشته و وارد شهر میکردند .امروزه توانمندیهای
استثنائی این پرنده موجب شده است تا به عنوان یکی از مورد
توجهترین پرندگان در بین مردم باشد .همچنین ،به عنوان
بهترین پرندۀ سخنگو که قادر به تقلید صدای انسان است ،نیز
شهرت دارد .بسیاری بر این باور هستند که این پرنده بهتر از
کاسکو میتواند صدای انسان را تقلید نماید.
این پرنده از دیر باز بومی جنگلهای هندوستان بوده و در
طی قرون متمادی توسط بازرگانان و تجاری که برای خرید
ادویهجات و عاج به هندوستان سفر میکردند ،خریداری و به
کشورهای خاورمیانه ،از جمله ایران و ترکیه ،راه یافته است .بعدها
پس از تصرف هندوستان توسط امپراتوری بریتانیا ،این پرنده
توسط افسران و ملوانان انگلیسی به انگلستان و از آن جا به
بسیاری از مناطق دیگر جهان انتقال داده شد .این پرنده،
همچنین ،در قرون وسطی نیز از هندوستان به کشورهای جنوب
غرب آسیا و چین برده شده و در آن جا به دربار پادشاهان و
اُمرای محلی فروخته شده بود؛ طوری که در آن زمانها به عنوان
یکی از سرگرمیهای جالب درباریان به شمار میرفت .حشرات،
عمدۀ غذای این پرنده را در طبیعت تشکیل میدهند .این پرنده
در اوایل سال  ۲۵11میالدی به جزیره موریس برده شد تا با آفت
ملخ که یکی از آفات اصلی مزارع آن جزیره بوده است ،مبارزه
کند« .کارل لینه» طبیعیدان معروف در سال  ۲۵1۱میالدی
مینای گوشوارهای را شناسایی و رده بندی علمی آن را انجام داد.
بعدها و در سال  ۲۱۸2میالدی این پرنده به استرالیا برده شد تا
در آنجا نیز با حشرات موجود در کشتزارهای ملبورن مقابله نماید؛
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چندی نگذشت که به سیدنی و سپس به کوینزلند شمالی نیز
برده شد تا بتواند با سوسکها مبارزه کند .در نهایت در سال
 ۲۶۸۱میالدی به کانبرا برده شد .در طی سالهای  ۲۱۵2تا
 ۲۱۵۵میالدی ،صدها پرنده به جزیره جنوبی نیوزلند برده شدند.
در سال  ۲۱۸۸این پرنده به وسیلۀ دکتر ویلیام هیلبراند به هاوائی
برده شد تا با کرمهای نیشکر و محصوالت کشاورزی مبارزه کند.
مردم هاوایی به آن «پیا اکیلو» به معنی پر سر و صدا و همچنین
«مانو آی پیالو» به معنی پرنده آشغال خور لقب دادند و امروزه
این پرنده یکی از آفتهای کشاورزی در جزایر هاوائی به شمار
میرود که با حمله به مزارع باعث بروز خسارتهای فراوانی به
کشاورزان آن مناطق میشود.

گوشوارهای روز به روز کاهش یافته و این پرندگان ناچار شدهاند
که به ارتفاعات پایینتر جهت زندگی مهاجرت نمایند.
مینای گوشوارهای برای صدها سال به عنوان پرندهای
سخنگو از شهرتی افسانهای برخوردار بوده است .مینای
گوشوارهای جاوه و مینای گوشوارهای هندی بزرگ مهارت
بیشتری در تقلید صدا نسبت به سایر پرندگان سخنگو دارند ،به
همین دلیل به تعداد زیاد و بیش از سایر انواع مینا خرید و فروش
میشوند .این گونه دارای دوازده سویه است که عبارتاند از:


مینای گوشوارهای سیالنی )(Ceylon Mynah



مینای گوشوارهای کوچک )(Lesser Hill Mynah



مینای گوشوارهای هندی بزرگ
مینای گوشوارهای نپال )(Nepal Hill Mynah
مینای گوشوارهای جزیره آندامان )(Andaman Mynah
مینای گوشوارهای جزیره پاالوان )(Palawan Mynah
مینای گوشوارهای جزیره اینگانو )(Enggano Hill Mynah
مینای گوشوارهای جاوه )(Java Hill Mynah
مینای گوشوارهای سومباوا )(Sumbawa Mynah
مینای گوشوارهای فلوریس )(Flores Hill Mynah
مینای گوشوارهای باتو )(Batu Mynah
مینای گوشوارهای جزیره نیاس )(Nas Island Hill Mynah

انواع نژادهای مرغ مینا



بالغ بر  2۲گونۀ مینا در جهان وجود دارد که در سه جنس
ردهبندی شدهاند؛ این سه جنس شامل جنس مینای گوشوارهای
(شامل دوازده گونه) ،جنس مینای معمولی (شامل هشت گونه)
و جنس مینای بالی (شامل یک گونه) است .رنگ تمامی گونهها،
به استثنای مینای بالی (سفید رنگ) ،سیاه است .در ادامه به
ترتیب به انواع مختلف گونههای مرغ مینا پرداخته شده است:



الف .گونۀ مینای گوشوارهای )(Hill Mynah

نام علمی این گونه  Gracula religiosaاست که لینه،
جانورشناس معروف ،در سال  ۲۵1۱میالدی این پرنده را در
ردهبندی خود وارد نمود .این پرنده نامهای بسیار متفاوتی دارد
که شامل مینای گوشوارهای (تپهای) ،مینای سخنگو ،مینای
تپهای شرقی ،مینای تپهای جنوبی ،گراکل معمولی و گراکل
جنوبی میباشند .این گونه از مرغ مینا از مناطق استوایی جنوب
آسیا در هندوستان و سریالنکا گرفته و تا کشور اندونزی پراکنده
شده است .این پرندگان بیشتر در حاشیۀ جنگلها و زمینهای
زراعی زندگی کرده ،النه خود را در شکاف درختان ساخته و و هر
بار دو الی سه تخم میگذارند .مینای گوشوارهای جاوه و مینای
گوشوارهای هندی بزرگ قبل از ممنوعیت واردات مرغ مینا از
شایعترین انواع مینا در فروشگاههای عرضهکننده حیوانات خانگی
در ایاالت متحده آمریکا بودند .برخی از انواع مینای گوشوارهای
جزء حیوانات حمایت شده بوده و نمیتوان آنها را در هیچ یک
از فروشگاههای عرضهکننده حیوانات خانگی در سراسر جهان
یافت .تمامی انواع میناهای گوشوارهای جزو جنس گراکوال
) (Graculaو گونۀ ریلیگیوسا ) (Religiosaمیباشند و گونۀ
گراکوال ریلیگیوسا ) (Gracula religiosaدر برگیرنده تمامی
گونههای شایع مینا به استثنای مینای گوشوارهای کوچک و
مینای گوشوارهای نیاس است .الزم به ذکر است که به دلیل از
بین رفتن درختان و تخریب محیط زیست تعداد پرندگان مینای









)(Greater India Hill Mynah

مینای گوشوارهای سیالنی )(Ceylon Mynah

شکل  -0مینای گوشوارهای

سیالنی )(Ceylon Mynah

نام علمی این گروه از مرغهای مینا
 ptilogenysبوده و به آن مینای سریالنکایی نیز میگویند .منشأ
آن جزیره سریالنکا است و معموالً در حاشیه جنگلها و مزارع
دیده میشوند .این گونه معموالً النۀ خود را در شکاف درختها
ساخته و هر بار فقط دو عدد تخم میگذارد .طول بدن آنها بالغ
بر  21سانتیمتر بوده ،رنگ پر و بال آن سیاه با درخشش سبز
متالیک است و کوچکترین نوع مینای گوشوارهای به شمار
میروند .این پرندگان دارای لکههای پوستی زرد رنگ بر روی
گردن بوده و لکههای سفید بزرگی نیز بر روی بالهای آن قرار
Gracula religiosa
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حسین آبادی و کاظمی؛
پرنده مینا ()Sturnidae؛ تاریخچه ،نژادها و گونههای مختلف آن

دارد که در هنگام پرواز به خوبی قابل مشاهده است .عالوه بر این،
این گروه از مرغهای مینا دارای پاهایی قوی و به رنگ زرد
درخشان میباشند .شکل و اندازۀ لکههای زرد روی گردن پرنده،
این گونه را از گونۀ مینای گوشوارهای کوچک متمایز میسازد.
هر دو جنس نر و ماده شبیه به هم هستند .این نوع مرغ مینا
سخنگوی خوبی است ،از این رو طرفداران زیادی در بازارهای
خرید و فروش مینا دارد.
مینای گوشوارهای کوچک )(Lesser Hill Mynah

36

این گروه با نام علمی
شناخته شده و به طور عمده در هندوستان و در منطقۀ شمال
شرقی دیکان ،به خصوص در اوریسا و همچنین نواحی شرقی
مادهیا پرادش و شمال آندرا پرادش دیده میشوند .این گروه با
مینای گوشواره ای بزرگ که به تعداد فراوان صید شده و صادر
میگردد ،تفاوت دارد .از لحاظ جثه ،کمی از آنها کوچکتر بوده
و منقار کوتاهتر و تیزتری دارند .این مینا در سال  ۲۶33توسط
ویستلر شناسایی و رده بندی گردید.
Gracula religiosa peninsularis

ب .گونۀ مینای معمولی )(Common Mynah

نام علمی این گونه  Acridotheresاست که جزء خانوادۀ
سارسانان «استورنیده» بوده و در سال  ۲۱۲۸توسط دانشمندی
به نام ویولت شناسایی و به ردهبندی جهانی پرندگان افزوده شد.
این گونه از مناطق شرقی ایران تا نواحی جنوب چین و اندونزی
پراکنده بوده و دارای انواع مختلفی است:




شکل  -۲مینای گوشوارهای کوچک

)(Lesser Hill Mynah




نام علمی این گروه از مرغهای مینا
 indicaاست و به آن مینای گوشوارهای جنوبی ،مینای جنوبی
هند ،مینای گوشوارهای ماالبار نیز میگویند .اندازۀ این پرنده 2۲
سانتیمتر ،وزن آن حدود  222گرم ،و اندازۀ جثۀ آن دو سوم
مینای بزرگ هندی است .این سویه از مرغ مینا در غرب هند،
ایالت بمبئی و کشور سریالنکا یافت میشود .قدرت سخنگویی
این گروه از مینای گوشوارهای بزرگ و مینای گوشوارهای جاوه
کمتر است ،امّا همچنان تعداد بیشماری از آنها صید شده و
وارد بازارهای خرید و فروش پرندگان خانگی میگردند.
Gracula religiosa





مینای دمگاه سفید
مینای تاجدار )(Crested Mynah
مینای جاوه )(Javan Mynah
مینای شکم روشن )(Pale bellied Mynah
مینای جنگلی )(Jungle Mynah
مینای طوقه )(Collared Mynah
مینای بانک )(Bank Mynah
مینای معمولی )(Common Mynah

)(White vented Mynah

مینای دمگاه سفید )(White vented Mynah

مینای گوشوارهای هندی بزرگ )(Greater India Hill Mynah

شکل  -0مینای دمگاه سفید

شکل  -۳مینای گوشوارهای هندی بزرگ
)Mynah

(Greater India Hill

)(White vented Mynah

نام علمی این مینا  Acridotheres grandisاست که عمدت ًا
در سنگاپور ،شرق و شمال آیالت آسام هندوستان ،نواحی غربی،
شمالی و شرقی میانمار ،شمال ایالت یونان در چین ،تایلند،
اندونزی و مالزی زندگی میکنند .این مینا در سال  ۲۱1۱میالدی
توسط دانشمندی به نام «مور» شناسایی و ردهبندی گردید .اندازۀ
آن بیش از  21سانتیمتر است و در برخی از مناطق نظیر مالزی
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سنگاپور و هندوستان رقیب مینای معمولی است .صدای بسیار
روان و شبیه صدای سار اروپائی داشته و میتواند برخی از صداها
را به خوبی تقلید کند ،امّا در تقلید صدای انسان نمیتوانند به
خوبی مینای گوشوارهای باشد .رنگ کلی بدن این گروه از
مرغهای مینا سیاه بوده و رنگ اطراف مخرج و قسمت پایینی دم
آنها سفید است .آنها بر روی بالهای خود لکۀ سفیدی داشته
و حلقۀ اطراف چشم ،پاها و منقار آنها زرد رنگ است .این پرنده
همانند سایر همسانان خود ،یعنی سارها ،به النهسازی و زندگی
گروهی عالقهمند بوده و از حشرات موجود در محیط اطراف خود
تغذیه میکنند .در بسیاری از موارد دیده شده است که بر روی
پشت گاومیشها نشسته و مشغول خوردن حشراتی هستند که
بر روی بدن این حیوانات قرار دارند .این پرنده در زیستگاه خود
به عنوان مزاحم به شمار میرود ،زیرا بر روی ساختمانها و بر
روی سر انسانها مدفوع خود را تخلیه میکند و همچنین ناقل
تعدادی از بیماریهای مشترک به شمار میروند ،از این رو در
جزیره جاوه اندونزی این پرنده جزء پرندگانی است که افراد
میتوانند بدون کسب مجوز آنها را شکار کنند.

است .در این سویه هر دو جنس نر و ماده به هم شبیه هستند و
در سنین پایینتر رنگ پرهای پرندگان خاکستریتر است .این
پرنده را میتوان در اطراف شالیزارها و یا منابع آب مشاهده کرد.
گونهای از این پرنده که در جنوب هندوستان زندگی میکند،
داراری تاج سر یا اصطالحاً کاکل آبی رنگ است .همانند سایر
افراد خانواده سارسانان ،این پرندگان نیز از حشرات ،میوه و دانۀ
گیاهان تغذیه میکنند .در بخشهایی از آسیا از مرغ مینای
جنگلی به عنوان پرندۀ خانگی استفاده شده و برخی از آنها از
صاحبهای خود فرار کرده و به صورت گلهای در طبیعت زندگی
میکنند.
مینای معمولی )(Common Mynah

مینای جنگلی )(Jungle Mynah

شکل  -۶مینای معمولی

شکل  -۵مینای جنگلی

)(Jungle Mynah

نام علمی این پرنده  Acridotheres fuscusاست و زادگاه
آن مناطق استوایی جنوب شرق آسیا و به عبارت بهتر از
هندوستان و میانمار تا اندونزی است .این پرنده بیشتر در
جنگلها و به ندرت در دشتها دیده میشوند .مینای جنگلی
معموالً النۀ خود را در شکاف درختان ساخته و  3-۸تخم در آن
میگذارند .این نوع از مرغهای مینا در سال  ۲۱1۵میالدی توسط
محققی به نام «واگلر» شناسایی و ردهبندی گردید .طول بدن این
گروه  23سانتیمتر بوده و رنگ پرهای آن خاکستری است که در
ناحیۀ سر و بالها تیره به نظر میرسد .لکههای بزرگ سفید بر
روی بالها در هنگام پرواز به وضوح دیده شده و انتهای دم آن
نیز سفید رنگ است .منقار و پاهای قوی آنها به رنگ زرد روشن

)(Common Mynah

نام علمی مینای معمولی  Acridotheres tristisاست.
زادگاه آن مناطق استوایی است که گسترۀ آن از افغانستان تا هند
و سریالنکا ادامه دارد .نامهای دیگر این پرنده ،مینای هندی و
مینای سخنگو است .این پرنده به تدریج در مناطق دیگر جهان
پراکنده شد ،به گونهای که در حال حاضر در آفریقای جنوبی،
فلسطین اشغالی ،هاوائی ،آمریکای شمالی (به خصوص در جنوب
فلوریدا) ،استرالیا و نیوزلند نیز دیده میشود .این مینا در سال
 ۲۵۸۸توسط طبیعیدان معروف « کارل لینه» شناسایی و
ردهبندی گردید .این پرنده بیشتر در جنگلهای باز ،زمینهای
کشاورزی و اطراف شهرها دیده شده ،النۀ خود را در شکاف
درختان و یا شکاف دیوارها ساخته و به طور طبیعی در هر النه
 ۲-۸تخم میگذارند .این نوع مرغ مینا به دلیل صدای زیبا و
قدرت تقلید صدا طرفداران فراوانی دارد .اندازۀ طول بدن این
پرنده  21سانتیمتر بوده و رنگ بدن و بالهای آن قهوهای است
و لکههای سفید بزرگی بر روی بالها دارد که در هنگام پرواز به
خوبی رؤیت میشوند .سر و گردن آنها به رنگ خاکستری تیره
است .هر دو جنس نر و ماده شبیه هم هستند و تا پایان عمر با
هم زندگی میکنند .همانند سایر افراد خانواده سارسانان ،این
پرنده از حشرات ،میوه و باقیماندههای غذای انسانها تغذیه
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حسین آبادی و کاظمی؛
پرنده مینا ()Sturnidae؛ تاریخچه ،نژادها و گونههای مختلف آن

میکند و در علفزارها به دنبال حشرات میباشند .مرغ مینای
معمولی عالقۀ زیادی به ملخها داشته و به همین علت نام التینی
آن  Acridotheresاست که معنی آن «صیاد ملخ» میباشد .راه
رفتن این نوع از مرغ مینا بر روی زمین ،به صورت جهشی است.
این پرنده صدای زیبایی داشته و در هنگام آواز خوانی در بال و
پر خود دمیده و سر خود را تکان میدهد .این پرنده چنانچه در
معرض حملۀ حیوانات وحشی قرار گیرد ،با سر و صدا صاحب
خود و یا سایر پرندگان را از حمله مطلع میسازد.
ج .گونه مینای بالی )(Bali Mynah
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 ۲۶۶۲مینای بالی به عنوان سمبل جزیره بالی معرفی شد .این
مینا در حال حاضر به شدت در معرض خطر انقراض قرار داشته
و چند سالی است که در برنامۀ حمایت از حیوانات در معرض
انقراض سازمان ملل متحد قرار گرفته است .هم اکنون تعداد یک
هزار قطعه از این نوع پرندگان در «پارک ملی بالی بارت»
نگهداری میشوند .امروزه قوانین محکمی برای ممنوعیت صید و
خرید و فروش آن در جزیره بالی اعمال گردیده است که هدف از
این قوانین ،تالش برای جلوگیری از انقراض این پرنده است .این
نوع مینا در سایر مناطق جهان بسیار نادر است و حتی باغ
وحشهای بزرگ و معروف دنیا نیز قادر به تهیه و نگهداری از این
نوع مینا نیستند.
منابع

مقدس ،ا" .)۲3۶۲( .پرورش ،نگهداری و بیماری های مینا".
انتشارات نیلوبرگ ،چاپ هفتم ،تهران ،ایران.

ساالری ،ج" .)۲3۱۱( .پرورش پرندگان زینتی (قناری ،کبوتر،
کاسکو ،فنچ ،مرغ عشق ،مرغ مینا)" .مرز دانش ،آب نگاه،
چاپ دوم ،تهران ،ایران.

شکل  -۷گونه مینای بالی

)(Bali Mynah

نام علمی مینای بالی  Leucopsar rothschildiاست که با
نام مینای روتچیلد نیز شناخته میشود .این گونه از مرغ مینا از
لحاظ ردهبندی با سایر گونههای مینا متفاوت است .این گونه از
راستۀ طوطی سانان ،خانوادۀ استروئیده و جنس لیوکوپسار و گونۀ
روتچیلد است .اندازۀ طول بدن آنها متوسط بوده و در حدود 21
سانتیمتر است .این مینا در مقایسه با سایر انواع میناها کمی
چاقتر به نظر رسیده و سراسر بدن آن تقریباً به رنگ سفید است؛
طوری که تنها تعداد اندکی نوار سیاه رنگ بر روی بالها و دم آن
دیده میشود .حلقۀ دور چشم مرغ مینای بالی بدون پر بوده و به
رنگ آبی است و پاهای آنها به رنگ قهوهای و منقار آنها زرد
رنگ است .هر دو جنس نر و ماده این گروه شبیه به هم هستند
و تفریق بین نر و ماده کار دشواری است .زیستگاه مینای بالی،
جزیره بالی در کشور اندونزی است و این گونه تنها گونۀ در قید
حیات در این جزیره است .این گونۀ کمیاب در سال  ۲۶۲2کشف
شد و علت نامگذاری آن به عنوان مینای روتچیلد این است که
این پرنده برای اولین بار در سال  ۲۶۲2توسط یک دانشمند
انگلیسی به نام لُرد روتچیلد شناسایی و معرفی شد .در سال
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تعیین سن با توجه به دندانها
یکی از روشهای تعیین سن گوسفند و بز ،استفاده از تعداد ،شکل و زمان رویش دندانها
است .برهها در هنگام تولد معموالً فاقد دندان میباشند .ظرف یک هفته بعد از تولد دندانهای
شیری شروع به ظاهر شدن میکنند و در دو ماهگی به طور کامل در آروارۀ پایین مشاهده
میشوند .تا حدود  0۱ماهگی دندانهای شیری در جای خود مستقر میشوند و پس از آن به
تدریج میاُفتند و به جای آنها دندانهای بالغ جایگزین میشوند .ابتدا ثنایای مرکزی که به
اصطالح دو دندان یا یکساله نامیده میشوند ،بعد از آن ثنایای میانی که به چهار دندان یا دو
ساله مشهور هستند و سپس ثنایای جانبی که به شش دندان یا سه ساله نامگذاری میشوند و
در انتها ثنایای گوشه که هشت دندان یا چهار ساله هستند ،ظاهر میشوند .پس از آن دندانها
شروع به ریختن مینمایند .در این هنگام گوسفند از مرز شش سالگی میگذرد.
منبع:

https://www.makidam.ir/fa/news/1972/%D8%AA%D8%B9%DB

خرگوش فلمیش جاینت (غول فالمینی یا )Flemish Giant Rabbit
نام علمی این جوندگان غول پیکر  Oryctolagus cuniculus domesticusمیباشد .در
گذشته خز و گوشت آنها از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است ،اما امروزه بیشتر آنها به
عنوان حیوانات خانگی پرورش داده میشوند .البته بسیاری از افراد برای رقابت در جشنوارهها
و مسابقات آنها را پرورش میدهند .در مجموع آنها طبعی آرام داشته و از نظر جثه میتوان
آنها را با پتهای با جثۀ بزرگ مقایسه کرد .خاستگاه این نژاد شهری به نام گنت در کشور
بلژیک میباشد .محققان براین باور هستند که این نژاد حاصل ترکیب دو گونه Steen Konijn
و  Patagonianمیباشند .در اواسط قرن نوزدهم به کشور انگلستان و در اوایل دهۀ  0۱61به
آمریکا صادر شده است .این نژاد دارای خز ضخیم و براق است که از طیف رنگی وسیعی
برخوردار میباشد.
منبع:

https://www.aipet.pet/pet-details/rodent0046/%D8%AE%D8%B1%DA%AF
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