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 و هافناوری از استفاده نیازمند طیور، و دام نژاداصالح پتانسیل افزایش

 نوین هایالگوریتم

 افیاییجغر مناطق در هادام ژنتیکی پتانسیل با متناسب طیور و دام نژاداصالح و ژنتیک علم کلی دیدگاه اخیر هایسال در

 ثبت قتد افزایش آن، نتیجۀ که است نوین هایفناوری از استفاده و باال علمیاتی توان با دیجیتال عصر به انتقال حال در مختلف

 گرفته کار به هایفناوری همچنین و امر متخصصان دانش امروز به تا دیرباز از. بود خواهد اصالحی هایارزش برآورد و اطالعات

 و دام صنعت در نژاداصالح پیشرفت سرعت ایگونه به است؛ پشرفت و توسعه حال در لحظه به لحظه حتی و روز به روز شده،

 و ژنوتایپ تعیین همچون هاییفناوری ظهور با جدید، عصر در. است دیده خود به توجهی قابل تغییر گذشته به نسبت طیور

 پروتئومیکس، ترانسکریپتومیکس، همچون هاداده مختلف انواع ادغام و ترکیب جدید، آماری هایروش ها،QTLو هاSNPشناسایی

 یادگیری و اءاشی اینترنت ماشین، یادگیری مصنوعی، هوش هایتکنولوژی کارگیری به فنومیکس، و متابولومیکس متاژنومیکس،

 طیور و دام ژادناصالح پتانسیل افزایش و ژنومی انتخاب گسترده کاربرد به منجر ایرشته بین گستردۀ تحقیقات همچنین و عمیق

 یا و هاداده بزرگ هایمجموعه تحلیل و تجزیه با مرتبط کاوی داده هایالگوریتم توسعۀ راستا، این در که ایگونه به. است شده

 هایفعالیت تنظیمی هایمکانیسم و هاماژول ها،ژن شناسایی همچنین و اصالحی هایارزش برآورد در هاداده اَبر الحطاص به

 روریض نیازهای از یکی دامی هایگونه انواع در مطالعه مورد هایبیماری مختلف انواع و پیچیده صفات با متناسب بدن مولکولی

 .است دامی علوم رشتۀ در

 یننو هایالگوریتم و هافناوری از استفاده همزمان طور به و گذشته هایفناوری و هاتکنولوژی ها،مدل توسعۀ کلی، حالت در

 اسبمتن دامی علوم رشتۀ در شده ثبت اطالعات و دانش سطح افزایش با متناسب ایرشته بین هایپژوهش گسترش همچنین و

 اهبُردهایر در را نژادیاصالح دیدگاه تا است، جدید عصر نیازهای از یکی طیور و هادام ژنتیکی پتانسیل افزایش برای درخواست با

 عنوان به یزن مختلف هایدانشگاه دانشجویان و اساتید که است این انتظار راستا، این در. دهند تغییر دیجیتال آیندۀ و شده تعریف

 و مختلف هایفناوری و اطالعات افزون روز توسعۀ ها،آن ادغام و هاداده مختلف انواع کارگیری به با کشور علم تولید مراکز

 هاامد ژنتیکی پیشرفت اصالحی، هایارزش برآورد و فنوتیپی صفات ثبت و رکوردبرداری در نوین هایروش از استفاده همچنین

 و بسترها ساختن فراهم نیازمند موارد این تمامی که چند هر بزنند، رقم کشور در را طیور و دام نژاداصالح پتانسیل افزایش و

 .است الزم مالی هایحمایت

 4پیاپی(:  22)شماره  1، شماره 22دوره دامستیک؛ 
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  و تولیدی عملکرد پیدایش، تاریخچه: دنیا گوشتی معروف نژاد بوئر بز

 تولیدمثلی خصوصیات

 2جوانمرد آرش و 1مالپیری محمد ،*1داغی قره رامیار

 چکیده

 کاهش به منجر آن، تبعبه و بارندگی میزان کاهش و سالیخشک و اقلیم تغییر زمین، کره جمعیت افزایش امروزه،

 رایب پرتولید و توقعکم دامی هایگونه از امکان حد تا که است نموده مجبور را انسانی جوامع و شده طبیعی منابع و مراتع

 سبک نشخوارکنندگان جمله از( Capra hircus) اهلی بز گونۀ باره، این در. گیرند بهره خود روزمرۀ غذایی احتیاجات تأمین

 رخوردارب دامی، هایگونه سایر به نسبت خوراک کمبود و سالیخشک برابر در باالیی مقاومت و کمتر آبی نیاز از که باشدمی

 به مقرون محیط، به باال پذیریعادت و اکوتوریسم اهمیت رغمعلی بومی نژادهای از بسیاری نگهداری حال این با. باشدمی

 عاتمطال بدون گاها   تولید، پُر خارجی نژادهای پای بازکردن به را دامپروری بخش گذارانسیاست معضل این و نیست صرفه

 هاییلپتانس و پرورشی جزئیات شناخت نژاد، یک واردات مجوز تأیید در اول گام. کندمی علمی پشتوانه و نگاری پیوست و

 و ارداتو به دنیا در مختلفی کشورهای راستا، این در. باشدمی جدید محیط با آن سازگاری همچنین و تولیدمثلی و تولیدی

 است جاریت بزهای گوشتی تیپ معروف نژادهای از یکی بوئر بز. اندنموده مبادرت بوئر بز نژاد اصالح برای اساسی ریزیبرنامه

 در. اشدبمی هابیماری نیز و سالیخشک برابر در باال مقاومت و چندقلوزایی صفت دارای مطلوب، الشۀ و گوشت بر عالوه که

 فاتص بررسی به نژاد این معرفی ضمن اجمالی منظر در و طرفانهبی نگاه یک در دارند سعی نویسندگان مروری، مطالعۀ این

 در ودموج تهدیدات بعضا  و هافرصت با را مخاطبان و بپردازند جهان در ارزش با نژاد این تولیدمثلی و تولیدی خصوصیات و

 .کنند آشنا کشور به آن ورود و نژاد این راستای

 تولیدمثلی و تولیدی توان جزئیات و هافرصت بز، پرورش بوئر، بز :کلیدی کلمات

 5-12پیاپی(:  22)شماره  1، شماره 22دوره دامستیک؛ 
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 و پراکنش جغرافیایی تاریخچهای بر مقدمه

 قایآفر جنوب یهایکه توسط بوم یبوم یر از بزهائبو یبزها

 بانتوی لیو قبا شوندیم دهینام (Namako) ناماکو عنوانکه تحت 

از  یبرخاند، مشتق شده است. همچنین شدهداری میجنوبی نگه

 Van) است شده مشتق ییو اروپا یهند ین نژاد از بزهایا یهانژ

Niekerk and Casey, 1988.) یبه معنا ییقایآفر زبان ر درئنام بو 

 یسر با سفیدرنگ یبدن قایآفرر جنوب ئبو یکشاورز است. بزها

یکی از  بز بوئر(. 7931)سلیمان،  دنقرمز و درخشان دار

بز  .شودمینژادهای بز برای تولید گوشت محسوب  ترینمطلوب

در آفریقای جنوبی  برای تولید گوشت 7311 ۀبوئر در اوایل ده

. ستا شده گرفته بوئر . نام آن از کلمه هلندیاست افتهیتوسعه

 ا اعتقاد بر ایناگرچه منشأ دقیق بزهای بوئر مشخص نیست، ام  

حاصل تجمع ژنتیکی بزهای بومی آفریقا، بزهای نژاد است که این 

و تا حدودی تأثیر بزهای شیری اروپایی آنقوره هندی، بزهای 

 گوشت لوگرمیهر ک یازا گوشت بز بوئر به .(Lu, 2001) باشدیم

ارج در خ بزهای بوئراست.  ترگران یجنوب یقایدر آفر یگوسفند

، ایبی، نامهمبابوی، زلندی، در بوتسوانا، لسوتو، سوازینوبج یقایاز آفر

آلمان،  ،وزلندیمتحده، ن االتیا ،ای، استرالکی، موزامبی، بروندایکن

 یجنوب یقایآفربز بوئر  بدون شک، .شوندیم افتی نیفرانسه و چ

 . (Malan, 2000) باشدمیدر جهان  یبز گوشت نیبهتر

 شناسیریخت

، )سلیمان است زانیآو هایگوشبا  دارشاخ ژادن کیر ئبوبز 

در  بیشتر که است کوتاه مو حیوان یک بوئر (. بز معمولی7931

 و ساختار این نژاد دارای .شودمی یافت اروپا هایمزرعه

وان تاست؛ ام ا با توجه به ساختار آن می خوبی نسبتاً هایویژگی

 عموالًم که هاییرشد سریع و یکنواختی آن را بهبود بخشید. رنگ

در  )و سر با سفید و تیره ایقهوه خاکستری، طوسی، وجود دارند،

. (Erasmus, 2000)( هستند 7ای )شکل قهوه گردن( بعضی موارد

 (، وزن7933کیلوگرم )جوانمرد و همکاران،  11تا  01بز نر  وزن

 لغ دربا یهاو وزن ماده کیلوگرم 790تا  771 نیبالغ ب یهانر

 نی. همچن(۲و شکل  7است )جدول  لوگرمیک 711 یال 31حدود 

 و ییغذا منابع رفودر و لوگرمیک ۲/1وزن روزانه  شیافزا نیانگیم

)سلیمان،  در مزارع استاندارد است لوگرمیک 71/1ی ال 71/1

7931.) 

 
 (A. Javanmard)از راست به چپ به ترتیب فنوتیپ ماده و نر بز بوئر  -1 شکل

 

 نینر و ماده بوئر در سن ی( بزهالوگرمیوزن بدن )ک -۲شکل 

  (Lu, 2001) مختلف

 

 17بوئر از بدو تولد تا  یبزها)گرم در روز( رشد  زانیم -۳شکل 

 ,Van Niekerk and Casey)محصور  محیطوزن بدن در  لوگرمیک

1988; Lu, 2001) 
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 )شیر و خصوصیات آن، رشد( و تولیدمثلیعملکرد تولیدی 

طول مدت شیردهی برای نژادهای گوشتی در مقایسه با 

تر است. مواد جامد شیر به طور کلی در نژادهای شیری کوتاه

بودن  ترنژادهای گوشتی نسبت به نژادهای شیری به علت پایین

( گزارش 7319راتس و همکاران ) .حجم شیر تولیدی بیشتر است

 0/۲تا  1/7 نیب یردهیهفته اول ش 7۲در  ریش دیتولکه  اندکرده

 ریش یچربد. از محتویات شیر، بو ریدر روز در بز بوئر متغ لوگرمیک

 6/1درصد( و الکتوز ) 0/1 تا 3/9) نیدرصد(، پروتئ 1/3تا  1/6)

به طور  .(Ratts et al., 1983) گزارش شده است زیدرصد( ن 3/1ا ت

 ردهیش یدر بزها مانیهفته پس از زا 1تا  6در  ری، عملکرد شیکل

 نیئو پروت یالکتوز، چرب یبه استثنا .رسدیم خود به اوج ردهیش

 .(Lu, 2001) ابدییهفته کاهش م 1 یط ریش

بوده و اغلب  مدتطوالنی ماده  یبا بزها دمثلیفصل تول

ن نژاد نرخ یا ی. براشودمیمتولد  سال دو یدر ط بزغالهسه 

 درصد 761عموماً  شیرگیری ازو نرخ  درصد ۲11یی زابزغاله

نرخ  یبرا ییباال لیپتانس و بارور بوده ارینژاد بس کیر ئاست. بز بو

(. این بزها به منظور 7931)سلیمان،  الشه دارد صفاترشد و 

شوند و به علت جای تولید شیر انتخاب می تولید گوشت به

بوئر دارای سرعت رشد  هایبزپرورش انتخابی و بهبود عملکرد 

 ترینمحبوببه یکی از ۀ عالی الش هایویژگیو  (9باال )شکل 

بز  .(Lu, 2001)شده است گوشتی در جهان تبدیل  بزنژادهای 

 یارورب زانیمای که است؛ به گونه ی باالیی برخورداربارور ازبوئر 

 زانیو م درصد 713حدود  زاییبزغاله زانی، مدرصد 31حدود آن 

 7۲1در  گیریریوزن از ش همچنین است.درصد  ۲71 یبارور

 .(Malan, 2000) است لوگرمیک ۲3به طور متوسط  گیروز

 یطیو مح یکیعوامل ژنت اثرمتقابلبه  یسطح عملکرد بارور

، است حساس یدر مورد دوم ویژهبهعملکرد  نیا ادارد، ام   یبستگ

 یغذم موادخوراک و  یبودن فصل دسترس ، درمثالعنوان  به

 ر دهدقرا ریتأث تحت توجهیقابل زانیرا به م تولیدمثل تواندمی

(Riera, 1982). یبرا یعال ییتوانا یدارا یبز بوم یاگرچه نژادها 

 یتا حد اغلب مورد نیا اهستند، ام  یطیبا نوسانات مح یسازگار

 .(Devendra and Burns, 1983) همراه است تولیدمثل ییبا نارسا

 نییتعمختلف  یندهاآیماده با فر یدر بزها تولیدمثلی ییکارآ

 ،تولیدمثل، طول فصل مثال عنوانبه ، ندهاآیفر نی. اشودمی

لقاح، دوره  زانیم، گذاریتخمک زانی، مایچرخه تیفعال

را شامل  فرزندانو رشد و زنده ماندن  مانیبعد از زا نستروسآ

 ،زاییبزغاله زانیم عنوان به توانمیرا  یبارور یی. کارآشودمی

ه ک هاییبزغاله ۀ، وزن زندزاییبزغاله ۀ، فاصلگیریریاز ش زانیم

 یبارور ۀطول چرخنیز  و اندشده گرفته ریاز ش ایمتولد 

 یریگرمس طیدر شرا .(Greyling, 1988) کرد انیو ب گیریاندازه

 اهلیاز همه نشخوارکنندگان چندقلوزایی بز  یریگرمسمهیو ن

در طول سال تولیدمثل به  قادر یخاص یاست و نژادها شتریب

 .(Hofmeyr et al., 1965; Devendra and Burns, 1983) هستند

منحصراً  دمثلیتول یدارا قورهمانند آن نژادها ریسا کهدرحالی

.  (Shelton, 1978; Vann der Westhuysen, 1980)فصلی هستند 

 وانیح کی عنوان بهبز بوئر  هایویژگی ترینمطلوباز  یکی

 نکهیا ویژهبه ، استآن  تولیدمثل ی، نرخ باالگوشت تولیدکننده

وشت گ دیتول آییبه کار کنندهکمک یاصلعامل  کی تولیدمثل

تولید شیر  نیبز بوئر همچن .(Naude and Hofmeyr, 1981) تاس

ه خود، بلک فرزندانپرورش  یتنها برا که نه بسیار باالیی دارد

 تاس دارا   زین  را  یانسان  رفامص  یبرا  ریش  نیتأم  توانایی

Raats, 1988) (Raats et al., 1983;. 

از عوامل  ییدماتغییرات در طول روز و  یفصل نوسانات

 گذارندمی ریتأث تولیدمثل فصلیکه بر  هستند یمهم

(Chemineau, 1983) . معموالً با کوتاه  گیریجفتدر بزها، فصل

 یغده صنوبرکه وجود دارد  ی. شواهدشودمیروزها آغاز  شدن

بر  یدوره نور اثرات واسطهبهخود  نیترشح مالتون قیاز طر

از  یکی. (Hafez, 1974) نقش دارد یعملکرد غدد جنس

 هایفعالیتاز  یخوبو شاخص  شودمیکه اغلب ثبت  هاییویژگی

 نی. باست یمتوال زاییبزغالهدو  نیب ۀاست، فاصل یفصل یبارور

که بزها پرورش  ایمنطقه ییایو عرض جغراف زاییبزغاله زانیم

 ستا شدهمشاهده  یو مثبت معنادار اریبس یهمبستگ یابند،می

(Delgadillo and Malpaux, 1996)در  ی، عملکرد بارورنی؛ بنابرا

 یادی( تا حد زتولیدمثلبودن )طول فصل  یفصل نیبا ا هاماده

 نظر در اب دیبا بز بوئر با یعیاصالح طب هایمهبرنا .شودمی نییتع

ملکرد ع یبرا واناتی( حزیی)پا یعیطب یجنس تیگرفتن اوج فعال

 یژگیو کی گذاریتخمک یباال زانمی مطلوب اجرا شود. یبارور

 در نهایتو  دارداشاره  آزادشده هایتخمکمهم است که به تعداد 

 انیب ،آیندمی ایبه دن زایمان کیکه در  هاییبزغالهتعداد  عنوانبه 

 ±3/1 ،ثبت شده در بز بوئر گذاریتخمکنرخ  نیانگیم. شودمی

 Zerfas et) ( است7بز ماده )جدول در هر  یگذارتخمک 1۲/7

al., 1993) . یو چهارقلوها قلوهادرصد تک قلوها، دوقلوها، سه 

درصد  7و  9/70، ۲/03، 0/۲1 بیدر بز بوئر به ترت متولدشده

، بز بوئر را وجود با این؛ (Campbell, 1994) است شدهگزارش 

 معرفی کرددر جهان  با باروری باال یاز نژادها یکی توانمی

(Greyling, 2000) .است بزغاله در سال  9/۲ یبارور یبز بوئر دارا
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 ۀدهندننشا نیاو  گوسفند است ینژادها سایراز  شتریب اریکه بس

 .(Erasmus, 2000) بز بوئر است دمثلیالعاده تولفوق لیپتانس

در حال حاضر موفقیت برنامۀ تلقیح مصنوعی بسیار پایین 

است. این امر به دلیل کیفیت پایین اسپرم منجمد مورد استفاده، 

کننده و دشواری دسترسی به مزارع بز در جوامع مهارت کم تلقیح

ه اشی از آسیب بروستایی است. کیفیت پایین اسپرم منجمد ن

اسپرم است که در اثر مدیریت نادرست فرآیندهای چسبندگی 

ترین بخش فرآیند انجماد اسپرم هنگام شود. حیاتیایجاد می

باشد. عالوه بر این، کیفیت پایین اسپرم منجمد انجماد و ذوب می

پرم توانند به اسهایی باشد که میتواند به دلیل رشد باکتریمی

. (Sitepu and Zaituni, 2018)آن را از بین ببرند آسیب رسانده و 

داری اسپرم نژاد بوئر نیز در زمینۀ پیشرفت فناوری فریز و نگه

هایی صورت گرفته است. اکستندرهای زرده تخم مرغ تالش

سازی اسپرم بز تحت عنوان یک عامل مؤثر بیشتر برای رقیق

مقابل  های اسپرم درجهت محافظت غشای پالسمایی و آکروزوم

اثرات شوک سرمایی به دلیل محتوای فسفولیپید، کلسترول و 

شوند ها استفاده میهای با چگالی کم آنلیپوپروتئین

(Pamungkas et al, 2014)ای گزارش شده است که . در مطالعه

توان از یک اکستندر سازی اسپرم بز برای انجماد، میجهت آماده

راه با لیپوپروتئین هم-یپیدحاوی لسیتین سویا به عنوان منبع ل

با این حال، پارامترهای کیفیت  زرده تخم مرغ استفاده کرد؛

اسپرم منجمد بز مورد مطالعه آن ها، مطابق با استانداردهای 

 Yodmingkwan et)اسپرم منجمد جهت تلقیح مصنوعی نبود 

al., 2016). 

 بلوغوضعیت 

ر د یفحل نیاست که اول ایوالد مادهسن سن بلوغ در واقع 

 چرخۀ  هایفعالیت  آن  یپ  در و   شودمی  داده  صیتشخ  آن

، رهاندر  .شودمیدنبال  آبستن ریغ واناتیمشخص در ح یتخمدان

 Louw and) شودمی انیبشروع اسپرماتوژنز  ۀمرحل عنوان بهبلوغ 

Joubert, 1964 شیدر سن بلوغ افزا اصلی این امرعلت (. در واقع 

اندازه و  شیکه منجر به افزا است زیپوفیه هایهورمون دیتول

وغ از بل ینوع ندآیفر نیا یربنای. زشودمی یغدد جنس تیفعال

 راتییتغ دهدمیاست، که اجازه  یزیپوفیه -سپوتاالمویمحور ه

 هایهورمونترشح  در نتیجهو رخ دهد  یعصب تراوشدر 

  .(Hunter, 1980; Cupps, 1991) شود جادیا کیگنادوتروپ

 یادیز تیبه بلوغ اهم در رسیدندر افراد جوان، وزن بدن  

دن ب وزنبه  وانیدارد که ح نیبه ا یوقوع بلوغ بستگ رایدارد، ز

 وانیکه ح یتا زمانطور کلی به (. Gordon, 1975) برسد ینیمع

، باشد دهیبالغ نرسدر حالت از وزن بدن درصد  61-10 به

 عوامل .(Smith, 1980) فتدیاب قیبه تعو دیبزها با گیریجفت

داشته  نقشبه بلوغ در بز ماده  در رسیدن توانندمی یمتعدد

اثر  و هیتغذ تیوضع، گیریریعوامل شامل فصل از ش نیباشند. ا

  .(Greyling, 1988) نر است

 0/7زودرس است و در سن  دارای بلوغ بوئر شدۀاصالحبز 

ای ه؛ به گونندیزایلو مقچند هاشیاز م یتوجهتعداد قابل ،یسالگ

 ۲/۲1درصد دوقلو،  1/69لو، قصورت تک  به هابزغالهدرصد  1 که

همچنین آمدند.  ایدرصد چهارقلو به دن 7/7و قلو درصد سه

متولدشده از هر  هایبزغالهتعداد  نیانگیمگزارش شده است که 

 0/9در  13/۲به حداکثر  یسالگ 0/7و از ه افتی شیبز ماده افزا

بلوغ  یدارااین بز  .(Erasmus et al., 1985)ه است دیرس یسالگ

 یچرا طیدر شرا یسالگ 0/9در سن  کهی طور زودرس هست به

د رسیم لوگرمیک 6۲ خود یعنی به حداکثر وزن متوسط عیوس

(Erasmus, 2000). 

 (Das et al., 2012)ای از برخی مشخصات بز بوئر خالصه -1جدول 

 مقدار مورد

 کیلوگرم 771-790 وزن بز بالغ

 کیلوگرم 31-711 وزن بز ماده

 کیلوگرم 71 ماهگی 9های خالص و آمیخته در وزن بزغاله

 کیلوگرم ۲1 ماهگی 6های خالص و آمیخته در وزن بزغاله

 تخمک 1/7( ± 3/1) میزان تخمک گذاری به ازای هر بز ماده

 بزغاله 9 سال ۲متوسط در طول زایی به طور بزغاله

 ماه 9 مدت زمان شیردهی به فرزندان

 ماهگی 70تا  6 بهترین زمان کشتار از لحاظ کیفیت الشه

 کیلوگرم ۲9 حداکثر وزن الشه برای بهترین کیفیت گوشت

 ماه 1-1 زاییفاصله بزغاله

 سال 71حدود  حداکثر سن اقتصادی تولید
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 رفتارشناسی چرا در مرتع

عنوان جیرۀ  بهکوچک را  هایدرختچهدرختان و  بزها

به  هاآن یا ارزش اقتصاد، ام دهندمی حیخود ترج یاصل ییغذا

استفاده کنند  یخاص اهانیگ از توانندمی هاآناست که  ایگونه

( ۲111ماالن ). باشد اشتهاآور کمتر ایگله ینژادها ریسا یکه برا

درصد  ۲6درصد برگ و  10 بوئربز  کیکه گزارش نموده است 

ور به ط را گاو و بز بوئر توانمی، در نتیجه. کندمیمصرف  هفوعل

ند باش گریکدیدر رقابت با  هاآن کهنی، بدون اداد پرورش زمانهم

 نیکاوشگر است و به آن ا به طور عمدهبز بوئر  (.7931)سلیمان، 

 لیتبدطی فرآیندهایی ها را ها و بوتهتا درختچه دهدیامکان را م

بنابراین  ،و یا به عبارتی دیگر پروتئین حیوانی کندبه گوشت قرمز 

 شی، نقش مکمل را در افزاهاسایر دامرقابت با  یجا به این دام

 .(Erasmus, 2000) کندیم فایگوشت در واحد سطح ا دیتول

 مقاومت و سازگاری

باال و مقاوم در برابر  یسازگار تینژاد با ظرف کیبز بوئر 

 ینژادهاسازگارترین از  یکیبز بدون شک این  ت.اس هابیماری

 یبرا یادیز تیاست که ظرف جهاندر  کوچکنشخوارکنندۀ 

 و آب طیاز شرا یادی، در تنوع زنی؛ بنابرابا محیط دارد یسازگار

 ریمتغ طیشرا یبرا در نتیجهو شود داری می، نگهو مراتع ییهوا

 یعال یمایپراه کیمناسب است. بز بوئر سیستم باز تا بسته از 

 تواندمی که سیستم استخوانی محکمی است یدارااست، 

 طیشرا در ناهموار حرکت کند. یکوهستاندر مناطق  راحتیبه

 ماندبزنده  تواندمکمل می هی، بز بوئر بدون تغذیسالخشک

(Malan, 2000)  یخاص یهایماریکه در برابر ب رسدیبه نظر مو 

گوسفند به آن  مانندکوچک  نشخوارکنندگان ریکه معموالً سا

 . (Erasmus, 2000) تمقاوم اس ،شوندیمبتال م

 طیکه تحت شرا ییهابزغاله نیها در ببزغاله ریم و مرگ

 ریم و است. نرخ مرگ ادینسبتاً ز ،شوندیممرتع پرورش داده 

قلو ، سهدرصد 9/1، دوقلو درصد 1/71تک قلو  یهابزغاله یبرا

 Erasmus) شده است گزارش درصد 9/97و چهارقلو  درصد 1/۲1

et al.,1985 .)بوئر  یدر مورد مقاومت بزها یاطالعات نسبتاً کم

ز ب یکل طور به حال، نیا در دسترس است. با هایماریدر برابر ب

 ,Skinner) شودیم ینسبتاً مقاوم تلق هایماریبوئر در برابر ب

در برابر  بزهای نژاد بوئر، (7336استیل )گفته  به(. 1971

( و ی)آنتروتوکسم یقلوه نرم ،یمانند زبان آب ییهایماریب

 ی نیزخارج یهامقاوم هستند. در مورد انگل یصفراو یهایماریب

در فصل زمستان و بهار  ژهیوبوئر به یشده است که بزها گزارش

 ستنده (Linognathus africanus)ی آب یهادر معرض هجوم کنه

(Fourie, 1981) .شده است که بز بوئر در برابر  گزارش نیمچنه

 نیز اب ریاستفاده از ش تیمز ن،یسل مصون است و بنابرا یماریب

 Boer Goat) ستیانتقال ن به انسان قابل یماریب نیاست که ا

News, 1998.) 

 کیفیت گوشت

صفات الشه  و رشد بهبود برای کشورها سایر در بوئر بز

در  .شودمی استفاده محلی بز نژادهای مکمل به عنوان هاآن

مطرح  بز گوشت علیه عمده انتقاد دو(، 731۲گزارش کیسی )

 طعم طور کلیبه  که است این مورد اولین .است شده

 ه اینای کبه گونه. دارد گوسفند گوشت به نسبت ترینامناسب

 حاوی هایدرختچه و هابوته استفاده از در بز عادت به است ممکن

 هب امر این حال، با این .شود داده نسبت معطر بسیار ترکیبات

 انتقاد .نیست شخیصت قابل جوان بزهای و گوسفندان بین راحتی

تر شکتر و خسفت بز گوشت شده است کهگونه مطرح  این دوم

 .(Casey, 1982)است  نسبت به گوشت گوسفندی

 لبه دلی که است کوچک نشخوارکنندۀ یک نژاد بوئر بز 

 یک عنوانشود به آن باعث می متمایز و ممتاز هایویژگی

 وئرب باشد. بز داشته برتری کارآمد، قرمز گوشت تولیدکننده

از  که کندمی تولید باال با کیفیت قرمز )پروتئین حیوانی( گوشت

 است تشخیصقابل  بره یا گوسفند گوشت از سختیبه  طعم نظر

 تر ذبحجوان نسبتاً سنین در هاآن آن است که شرطو این به 

که  /سالمتیبهداشت دانشبه  توجه با .(Erasmus, 2000) شوند

 فیتباکی ی، بز بوئر گوشت بدون چرباستحاکم  یدر سطح جهان

 اریسب این نژاد . گوشتکندمی دی، تولیمرحله جوان در ویژهبهباال، 

 و خوشمزه است.  ، نرمآبدارخوشمزه، 

و کباب باربیکیو اهداف  یگوشت برااین  حاضردر حال 

 70تا  6 نیب دی، بزها بالیدل نیهم بهاست.  مورد توجه اریبس

 ۲9از  شیب دینبا هاالشهو وزن  شوندبه بازار عرضه  یماهگ

خوب بلتنگ  طیدر شرا مسن یبزها (.7)جدول  باشد لوگرمیک

 وتند و خشک در آفریقای جنوبی(  )نوعی گوشت اسنک شدۀ

 تواندمیکه  دهندمیخوب ارائه  اریبس با کیفیت خشک سیسوس

. برند و (Malan, 2000) موجود در بازار رقابت کند هایبهترینبا 

( در پژوهشی که درباره تأثیر تراکم انرژی بر ۲111همکاران )

کیفیت گوشت بوئر انجام شد، نتیجه گرفتند در بزهایی که با وزن 

 1/3شوند، در صورتی که با تراکم کیلوگرم کشتار می 01کمتر از 

مگاژول انرژی قابل متابولیسم بر کیلوگرم تغذیه شوند،  6/71تا 

 کنند.الشۀ با کیفیت غذایی قابل قبول و یکنواختی تولید می
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 نژادیاهداف اصالح 

 شیافزا جهت یبوم یبزها بهبود و اصالح یر برائبو بزاز 

 وانتینژاد را م نیا شود ویم قرار استفاده مورد پروتئین حیوانی

اد در ژن نیا. (FAO, 2004) کرد دایپ ایکشور دن 11از  شیدر ب

ر ئبو ینژاد ۀبا عنوان جامع 7311 کتاب انساب در آلمان از سال

پرورش داده  ایدن یاز کشورها یاریاست و در بس دهیثبت گرد

 و مرتبۀ زایمان مانند ثابت عوامل (.7931شود )سلیمان، می

 برخی و هابزغاله جنس زایی،بزغاله فصل و سال ماده، چندقلوزایی

 همم بوئر بز رشد صفات برای عوامل این بینانفعاالت  و فعل از

به طور  مادر اثرات. باشد مناسب حیوانی یهامدل در باید و است

 در باید و گذاردمی تأثیر شیرگیری از قبل رشد بر یتوجه قابل

 بعد هایویژگی برای. ردیقرار گ توجه مورد ژنتیکی نیز پیشرفت

 را هاآن توانمی و است کم مادران ژنتیکی اثرات شیرگیری، از

 سال، مانند ثابت اثرات (Chun-Yan et al., 2009).گرفت  نادیده

. است مهم بسیار تولد صفات برای جنس و چندقلوزایی فصل،

 که یهایبزغاله. دارد ییبه سزاتأثیر  تولد صفات بر فصل و سال

مه یا از اواخر زمستان تا اواخر  تا فوریه از) اول میالدی فصل در

 ژانویه یا از اواسط پاییز تا تا اکتبر از)میالدی  سوم فصل و( بهار

 لفص از خود همتایان ازتر بزرگ شوند،می متولد( اواسط زمستان

 (سپتامبر یا از اوایل تابستان تا اوایل پاییز تا ژوئن از) دوم میالدی

 رازی است، مهم بسیار تولد صفات بر مادری اثرات سهم هستند.

 یهمبستگ. دارد وجود تولد صفات بین مادری مثبت همبستگی

 رب نیز محیطی عوامل که دهدمی نشان مثبت متوسط و محیطی

نتایج  .(Chun-Yan et al., 2008) هستندمؤثر  رشد اولیه صفات

بوئر  بز در رشد صفات برای فنوتیپی و ژنتیکی پارامترهای برآورد

رتبۀ م مانند مادر ژنتیکی اثرات و تولد سال که بیانگر این است

 برآورد مهم جهت هاییهکنندنییتع ماده چندقلوزایی و زایمان

 و تندهس شیرگیری از قبل رشد صفات برای ژنتیکی پارامترهای

 دارای هابزغاله جنسیت و فصل تولد، سال مانند محیطی اثرات

 .(Chun-Yan et al., 2009) است یتوجه قابل اهمیت

 ی کلیریگجهینت

یک دام نشخوارکننده توانایی استقامت و  عنوان بهبز 

را دارد. بز بوئر که  هایماریبسالی و مقاومت در برابر خشک

، نوعی بز گوشتی گرددیبرمآن به آفریقای جنوبی  سرمنشأ

پُرتولید است که چندقلوزا بوده و صفات مادری خوبی دارد و 

. کشورهای دهدیمشیر  زمان همچندین بزغاله را به طور 

برای اهداف اصالح نژادی و بهبود  توسعه حال درپیشرفته و 

صفات رشد و نیز ارتقای کیفیت الشۀ بزهای بومی خود اقدام به 

. طعم گوشت بز بوئر بسیار مطلوب بوده اندنمودهواردات این نژاد 

و در مطالعات نیز تصریح شده است که طعم آن از طعم گوشت 

ایای مز هب توجه با. بدیهی است، باشدینمگوسفند قابل تشخیص 

در کشور ایران نیز تمهیداتی در این زمینه  توانیمبسیار این نژاد، 

اندیشید و با سنجش و آزمون جوانب علمی، اقتصادی و اقلیمی 

منطقه اقدام به پرورش این نژاد چندقلوزا و با باروری باال نموده 

 یی در راستای اصالح نژاد در این حیطه برداشت.هاگامو حتی 
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، "شناخت علمی بز، تولید و پرورش آن"(. 7931سلیمان، س. )

 .عمیدی، چاپ دوم، تبریز، ایرانانتشارات 

Boer Goat News (1998). “Boer Goat Breeders Association of 

S.A. Campbell, Q.P., 1977. The ennobled Boer goat of 

South Africa.” Glen Agricultural College, 6 (2), 29-33. 

Brand, T.S., Van Der Merwe, D.A., Hoffman, L.C., and 

Geldenhuys, G. (2018). “The effect of dietary energy 

content on quality characteristics of Boer goat meat.” 

Meat science, 139, 74-81. 

Campbell, Q.P. (1994). “Information regarding the improved 

Boer goat.” Boer goat news, 11, 49-50. 

Casey, N.H., (1982). “Carcass and growth characteristics of 

four South African sheep breeds and the Boer goat.” 

D.Sc. (Agric.) Thesis. University of Pretoria, Pretoria. 

Chemineau, P. (1983). “Effect on oestrus and ovulation of 

exposing creole goats to the male at three times of the 

year.” Reproduction, 67(1), 65-72. 

Zhang, C.Y., Yang L., and Shen, Z. (2008). “Variance 

components and genetic parameters for weight and size 

at birth in the Boer goat.” Livestock Science, 115(1), 0–

79. 

Zhang, C.Y., Zhang, Y., Xu, D.Q., Li, X., Su, J., and et al. 

(2009). “Genetic and phenotypic parameter estimates 

for growth traits in Boer goat.” Livestock Science, 

124(1-3), 0–71. 

Cupps, P.T., (1991). “Reproduction in Domestic Animals.” 

4th Edition, Academic Press Inc., San Diego, New 

York, Boston. 

Das, S., Mohanty, G.P., Das, D., Mishra, S.R., Palai, T.K., and 

et al. (2012). "Boer, An Improved and Fast Growing 

Goat-A Review." Livestock Line, 39-41. 

01 



 و همکاران؛  قره داغی

 ... و تولیدی عملکرد پیدایش، تاریخچه: دنیا گوشتی معروف نژاد بوئر بز

 1411  بهار، (پیاپی و دو بیست شماره) یک شماره ،و دو بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

Delgadillo, J.A., and Malpaux, B. (1996). "Reproduction of 

Goats in the Tropics and Subtropics.” 6th Intern. Conf. 

On Goats, 2, 785-793.  

Devendra, C., Burns, M., (1983). “Goat production in the 

tropics.” 2nd Edition. Commonwealth Agricultural 

Bureau. 

Erasmus, J.A. (2000). “Adaptation to various environments 

and resistance to disease of the Improved Boer goat.” 

Small Ruminant Research, 36(2), 179-187. 

Erasmus, J.A., Fourie, A.J., and Venter, J.J. (1985). 

“Influence of age on reproductive performance of the 

Improved Boer goat doe.” South Afrrican Journal of 

Animal Science, 15, 5-7. 

Food and Agriculture Organization (FAO). (2004). 

http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/39892/in

dex.html. 

Fourie, P.J. and van der B. (1981). “Boer goats (in Afrikaans) 

(unpublished)”. 

Gordon, I., (1975). “Controlled breeding in farm animals.” 

Pergamon Press, Oxford, New York, Sydney. 

Greyling J.P. (2000). “Reproduction traits in the Boer goat 

doe. Small ruminant research.” Journal of the 

International Goat Association, 36(2), 171–177. 

Greyling, J.P.C., (1988). “Reproductive physiology in the 

Boer goat doe.” Ph.D. Thesis, University of 

Stellenbosch, South Africa.  

Hafez, E.S.E., (1974). “Reproduction in Farm Animals.” 3rd 

Edition. Lea & Febiger, Philadelphia. 

Hofmeyr, H.S., Joubert, D.M., Badenhorst, F.J G., and van De 

Steyn, G.J. (1965). “Adaptability of sheep and goats to 

a South African tropical environment.” In Proceedings 

of the South African Society of Animal Production, 4, 

191-195. 

Hunter, R.H.F. (1980). “Physiology and technology of 

reproduction in female domestic animals.” Academic 

Press, First Edition, USA. 

Louw, D.F.J., and Joubert, D.M. (1964). “Puberty in the male 

Dorper sheep and Boer goat.” South Afrrican Journal of 

Animal Science, 7, 509-520.  

Lu, C.D. (2001). “Boer goat production: Progress and 

perspective.” In Proceedings of the 2001 International 

Conference on Boer Goats in China, Guizhou, China. 

Malan, S.W. (2000). “The Improved Boer goat. Small 

ruminant research.” Journal of the International Goat 

Association. 36. 165-170.  

Naude, R.T., and Hofmeyr, H.S. (1981). “Meat Production. 

In: C. Gall (Ed.), Goat Production.” Academic Press, 

London, New York, USA. 

Pamungkas, F.A., and Batubara, A. Anwar. (2014). 

“Kriopreservasi spermatozoa kambing Boer: 

Perbandingan dua bahan pengencer terhadap kualitas 

post-thawing dan kemampuan fertilisasinya.” Jurnal 

Ilmu Ternak dan Veteriner. 19:130-137.  

Raats, J.G., Wilke, P.I., and Du Toit, J.E.J. (1983). “The effect 

of age and litter size on milk production in Boer goat 

ewes”. South African Journal of Animal Science, 13(4), 

240-243. 

Riera, S. (1982). “Reproductive efficiency and management 

in goats.” In Proceedings International Conference on 

Goat Production and Disease, Tuscon, Arizona, USA, 

162-174. 

Shelton, M. (1978). “Reproduction and breeding of goats.” 

Journal of Dairy Science, 61(7), 994-1010. 

Sitepu, S.A., and Zaituni, U. (2018). “Improved quality of 

frozen boer goat semen with the addition of sweet 

orange essential oil on tris yolk and gentamicin 

extender.” In Proceedings of the Earth and 

Environmental Science, Boer goat-suitable for more 

intensive meat production (in Afrikaans), Die 

Vleisnywerheid, April-Junie, pp. 25-28. 

Smith, M.C., (1980). “Caprine reproduction.” In: Morrow, 

D.A (Ed.), Current therapy in theriogenology diagnosis, 

treatment and prevention of reproductive diseases in 

animals. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 

London. 

Steyl, L.R., (1966). “Boer goats.” The small stock industry in 

South Africa (in Afrikaans). Ed. W.J. Hugo, Department 

of Agriculture. 

Van der Westhuysen, J.M. (1980). “Reproductive efficiency 

of angoras in South Africa.” South African Journal of 

Animal Science, 10(1), 99-101. 

Van Niekerk, W.A., and Casey, N.H. (1988). “Growth, 

Nutrient Requirements, Carcass and Meat Quality.” 

Small Ruminant Research, 1, 355–368. 

Yodmingkwan, P., Guntaprom, S., Jaksamrit, J., and 

Lertchunhakiat, K. (2016). “Effects of extenders on 

fresh and freezing semen of boer goat.” Agriculture and 

Agricultural Science Procedia, 11, 125-130. 

Zerfas, H.P., Klein, M., and Von Morstein, C. (1993). 

“Smallholder goat production in Malawi.” BSAP 

Occasional Publication, 16, 183. 

 

 

 

 

 

Publisher Note 
Animal Science Students Scientific Association, Campus of 

Agriculture and Natural Resources at the University of Tehran 

Submit Your Manuscript: 

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

 

00 

http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/39892/index.html
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/39892/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scientific-Extensional (Professional) Journal 
 

 

  Domestic   
 

Animal Science Students Scientific Association at the University of Tehran, Spring 2022 
 

Boer goat is a well-known commercial goat breed; history of genesis, 

production performance, and characteristics of reproduction 

1 B.Sc. Student of Animal Science, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at the University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2 Assistant Professor of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture at the University of Tabriz, 
Tabriz, Iran 

Ramyar Gharedaghi1*, Mohammad Molapiri1 and Arash Javanmard2 

Abstract  

Currently, several serious challenges such as the growing world population, the problem of 

climate change, the drought, and the associated decrease in rainfall have led directly to the loss 

of pastures. In this puzzle, the domestic goat species (Capra hircus) is one of the small ruminants 

that have minimal water requirements and are very resistant to harsh environments, and have 

little contribution to livestock species. However, keeping many native races is not cost-effective 

despite the importance of ecotourism and high levels of adaptability to the environment, and 

this issue is encouraging agricultural policy makers to open borders to exotic races, mostly 

without initial research and scientific evidence. Therefore, the first step in confirming the legal 

importation of an exotic breed is to understand all the details of its breeding and production and 

reproductive potential, as well as carefully paying attention to its survivability and adaptation 

to the new environment. In this regard, various countries around the world have started to 

import, plan and breed Boer goats. The Boer goat is one of the well-known commercial goat 

breeds that has the characteristics of fertility (large litter size) and high resistance to harsh 

environments and common diseases due to the desired meat and carcass. Here in this report, the 

authors try to introduce this candidate for an exotic goat breed with scientific support by talking 

about its detailed characteristics and the evaluation of its production and reproductive traits and 

prospects in the world and providing the source of information with the admixture of the 

highlighted possibilities alongside threats with emphasis on the Iranian state. 
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 شیری هایگوساله در آغوز مدیریت

 2زادهیوسفی شهناز و *1پورعیسی مریم

 چکیده

 و المتس تعیین در مدیریتی عامل مهمترین عنوان به ایگسترده طور به باال کیفیت با آغوز کافی و هنگام زود مصرف

 هب خون، سرم دهنده تشکیل اجزای و الکتال ترشحات از مخلوطی گاو آغوز. است شده شناخته شیرخوار هایگوساله بقای

 شده هانباشت پستانی غدد در زایمان از قبل خشکی دورۀ طول در که است سرم هایپروتئین سایر و ایمونوگلوبولین ویژه

 زا توجهی قابل بخش متأسفانه،. است گوساله بقای و سالمت تعیین در مدیریتی عامل مهمترین آغوز مدیریت. است

 از پیش باالی بسیار میر و مرگ به منجر که برند،می رنج آغوز از هابادیآنتی غیرفعال انتقال عدم از شیری هایگوساله

 ریتمدی برنامه یک. شودمی حیوانات عملکرد و رفاه سالمت، با مرتبط مدت بلند و مدت کوتاه ضررهای سایر و شیرگیری

 زندگی اول ساعت 24 در را باال کیفیت با و تمیز آغوز از کافی حجم مداوم طور به دهندگانپرورش که دارد نیاز آغوز موفق

 شده، تغذیه هایگوساله درصد 01 از بیش در قبول قابل غیرفعال انتقال به دستیابی منظور به. دهند ارائه هاگوساله به

 مهم یاجزا بررسی به مقاله این. شود منتقل گوساله به تولد از پس بالفاصله باید G ایمونوگلوبولین گرم 211 تا 051 حداقل

 وفقم مدیریت برنامه یک بر نظارت و ارائه کلیدی اجزای همچنین و پردازدمی آغوز عملکرد و کیفیت با مرتبط عوامل و آغوز

 .است گرفته قرار بحث مورد آغوز

 گوساله شیر، ایمونوگلوبولین، آغوز، :کلیدی کلمات

 11-21پیاپی(:  22)شماره  1، شماره 22دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

هنگام و کافی آغوز با کیفیت باال به طور  مصرف زود

عامل مدیریتی در تعیین سالمت  مهمترینای به عنوان گسترده

 ,.Urie et alهای شیرخوار شناخته شده است )و بقای گوساله

ایمونوگلوبولین مادر از طریق روده کوچک در طی  (. جذب2018

د، گوینساعت اول پس از تولد، که به آن انتقال غیرفعال می 42

 زا تا زمانیهای بیماریبه محافظت از گوساله در برابر ارگانیسم

کند. عالوه بر کاهش خطر که سیستم ایمنی فعال شود، کمک می

 گرفتن، مزایای طوالنی ابتال به بیماری و مرگ و میر قبل از شیر

 ۀمدت مرتبط با انتقال غیرفعال شامل کاهش مرگ و میر در دور

پس از شیرگیری، بهبود نرخ سن اولین زایش، بهبود تولید شیر 

اول و دوم شیردهی و کاهش حذف در طول اولین  ۀدر دور

(. مزایای آغوز Faber et al., 2005شیردهی نشان داده شده است )

های محافظ و همچنین سطوح مونوگلوبولینممکن است به ای

باالی مواد مغذی و ترکیبات زیست فعال که رشد و نمو پس از 

 ,.Hammon et alکنند نسبت داده شود )زایمان را تحریک می

2013.) 

 01ها کمتر از سرم گوساله G اگر غلظت ایمونوگلوبولین

قدیم ، از ساعت پس از تولد باشد 24تا  42گرم در لیتر در سن 

 Failure of Passive) عنوان شکست انتقال غیرفعالبه )دیرباز(

Transferبر اساس این آستانه افزایش خطر  است که ( تعریف شده

(. با این حال، Windeyer et al., 2014مرگ و میر وجود دارد )

نیاز به ارزیابی مجدد دارد،  شکست انتقال غیرفعال این تعریف از

 ها را با سطوحخیر کاهش بیماری در گوسالهبطوری که مطالعات ا

ای مرتبط توصیف به طور فزاینده G سرمی ایمونوگلوبولین

(. اگرچه صنعت Furman-Fratczak et al., 2011اند )کرده

ایاالت متحده در چند دهه گذشته بهبود مستمری را  دامپروری

در مدیریت آغوز و گوساله نشان داده است، یک مطالعه ملی گاو 

درصد  6/01بر  شکست انتقال غیرفعال شیری اخیر گزارش داد که

گذارد، که نشان دهنده نیاز به های آزمایش شده تأثیر میگوساله

 ,.Urie et alهای مداوم برای بهبود مدیریت آغوز است )تالش

2018.) 

پردازد و این مقاله به بررسی روند آغوز و ترکیب آغوز می 

یک برنامه موفق مدیریت آغوز را مورد های کلیدی توسعه مولفه

های پایش را مورد بحث دهد. عالوه بر این، روشبحث قرار می

های دهد و اهداف جدیدی را برای ایمنی غیرفعال در گلهقرار می

 کند.شیری ارائه می

 

 کلستروژنز و ترکیب آغوز

آغوز گاو از مخلوطی از ترشحات الکتال و اجزای تشکیل 

 هایایمونوگلوبولین و سایر پروتئین خون، به ویژهدهنده سرم 

خشکی قبل از زایمان در پستان انباشته  ۀسرم، که در طول دور

(. این Foley and Otterby, 1978شوند، تشکیل شده است )می

های فرآیند چند هفته قبل از زایمان، تحت تأثیر هورمون

ان گام زایمشود و در هنالکتوژنیک از جمله پروالکتین شروع می

ترکیبات  (.Chen et al., 2016) شودبه طور ناگهانی متوقف می

ها، فاکتورهای رشد، ایمونوگلوبولین، لکوسیت مهم آغوز شامل

ها، عوامل ضد میکروبی غیر اختصاصی و مواد مغذی هورمون

است. غلظت بسیاری از این اجزا در اولین ترشحات پس از زایش 

 دوشش بعدی ششاست، سپس طی )اولین دوشش آغوز( بیشتر 

ه به تری کهای پایینیابد تا به غلظتبه طور پیوسته کاهش می

 Godden et) (0طور معمول در شیر وجود دارد، برسد )جدول 

al., 2019.) 

 هاایمونوگلوبولین

 M و ایمونوگلوبولین A، ایمونوگلوبولین Gایمونوگلوبولین 

درصد از  هفتدرصد و  پنجدرصد،  01تا  41به ترتیب تقریباً 

دهند که های موجود در آغوز را تشکیل میایمونوگلوبولین کل

را   Gدرصد از کل ایمونوگلوبولین 01تا  1G 41 ایمونوگلوبولین

(. اگرچه سطوح Larson et al., 1980دهد )تشکیل می

ایمونوگلوبولین در بین گاوها بسیار متغیر است، یک مطالعه 

، ایمونوگلوبولین Gغلظت ایمونوگلوبولین  گزارش داد که میانگین

A و ایمونوگلوبولین M گرم  2/2گرم در لیتر،  51به ترتیب  آغوز

(. Newby et al., 1982گرم در لیتر بود ) 0/2در لیتر و 

از جریان  1G و به طور خاص ایمونوگلوبولین Gایمونوگلوبولین 

 هایدهشود. گیرنخون از طریق غدد پستانی به آغوز منتقل می

های اپیتلیال آلوئولی پستان، مکانیسم انتقال، روی سلول

گیرند و تحت انتقال را از مایع خارج سلولی می 1Gایمونوگلوبولین 

گیرد و در نهایت به داخل ترشحات مجرا آزاد اندوسیتوز قرار می

های اپیتلیال آلوئولی بیان (. سلولLarson et al., 1980شود )می

احتمال زیاد در پاسخ به افزایش غلظت پروالکتین  این گیرنده، به

( Barrington et al., 1997کنند )در شروع شیردهی متوقف می

عمدتاً از  M و ایمونوگلوبولین A مقادیر کمتری از ایمونوگلوبولین

پستانی تشکیل  دها در غدسنتز موضعی توسط پالساسیت

ال شوند. اگرچه به خوبی مشخص نشده است اما انتقمی

دهد و ممکن است در محافظت نیز رخ می آغوز Eایمونوگلوبولین 

(. Thatcher et al., 1989های روده مهم باشد )اولیه در برابر انگل
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 ؛ زادهیوسفی و پورعیسی

 شیری هایگوساله در آغوز مدیریت
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پس از جذب در گردش خون گوساله، مدت زمان مصونیت 

مادر بسیار متغیر است و تا حد زیادی  ایمونوگلوبولین غیرفعال از

 42مصرف شده و جذب شده در  ایمونوگلوبولین به کل توده

 ساعت اول زندگی بستگی دارد.

تواند تحت تأثیر آغوز میهای میزان از بین رفتن آنتی بادی 

های ویروسی فعال یا عوامل متعددی از جمله عفونت

  (.Chamorro et al., 2014واکسیناسیون باشد )

 (Godden et al., 2019) انتقالی و شیر کامل گاوهای هلشتاینترکیب آغوز، شیر  -0جدول 

  (یمانو سوم پس از زا دوم)دوشش  انتقالی یرش آغوز 

 یرش 3 2 0 پارامتر

 134/0 131/0 121/0 116/0 وزن مخصوص

 0/04 0/02 0/05 0/43 کل مواد جامد

 1/2 0/3 2/1 5/6 )%( یچرب

 0/3 0/1 2/4 1/02 )%( کل ینپروتئ

 1/4 4/3 3/2 4/2 )%( ینکازئ

 1/1 2/4 4/2 1/6 )%( ینآلبوم

 10/1 2/4 4/2 1/6 ها )%(یمونوگلوبولینا

 G 4/3 1/4 1/0 16/1 یمونوگلوبولین ا

 1/1 2/2 0/3 5/4 الکتوز )%(

 0/61 4/32 4/01 0/0 (µg/L) ینانسول

 52/1 45/1 01/1 00/0 خاکستر )%(

 03/1 01/1 01/1 46/1 )%( یمکلس

 A (µg/100 ml) 401 001 003 32یتامین و

 20/1 - - 40/0-40/1 (یچرب IU/g) D یتامینو

 01 16 56 42 (یچرب µg/g) E یتامینو

 B12 (µg/100 ml) 0/2 - 1/4 6/1 یتامینو

 4/1 - 4/1 4/1 (µg/100 ml) فولیک یداس

 1/4 - 3/4 4/4 (mg/100 ml) یکاسکورب یداس

 های مادرلکوسیت

هایی با منشاء مادری است. در آغوز تازه حاوی لکوسیت

ن ای( بیشتریهای تک هستهها )سلولگاو، ماکروفاژها و لنفوسیت

 Donovan etدهند )های آغوز مادر را تشکیل مینسبت لکوسیت

al., 2007.) از جمله های مختلف های آغوز مادر در گونهلکوسیت

شوند و های نوزادان میموش، گوسفند، خوک و گاو وارد بافت

های ایمنی نوزاد های مادر با پاسختغذیه آغوز حاوی لکوسیت

ای های تک هستهسلول (.Langel et al., 2015مرتبط است )

های مادری، شده با آغوز حاوی لکوسیتهای تغذیهخون گوساله

گی را هفت یکیمنی سلولی تا سن های اسازی پاسختوانایی فعال

هایی که با آغوز بدون لکوسیت تغذیه شده در مقایسه با گوساله

همچنین تفاوت  (.Reber et al., 2005بودند، توسعه داد )

ای خون در های تک هستهسازی سلولداری در درصد فعالمعنی

های مادری دریافت هایی که آغوز حاوی لکوسیتگوساله

هایی که با آغوز مادری بدون مقایسه با گوسالهکردند، در می

 Reberلکوسیت یا آغوز منجمد تغذیه شده بودند، مشاهده شد )

et al., 2008a.) 

های اکثر لکوسیت ، هر دوانجماد و عملیات حرارتی آغوز

های تک (. سلولDonovan et al., 2007د )نبرآغوز را از بین می

روزه تغذیه شده با آغوز حاوی  یکهای ای خونی در گوسالههسته

های یک روزه که آغوز های مادری، در مقایسه با گوسالهلکوسیت

طور اند، بهمنجمد یا آغوز بدون لکوسیت دریافت کرده

اسهال ویروسی گاوی واکنش  بیماری توجهی به ویروسقابل

در مقابل، هیچ تفاوتی بین  (.Donovan et al., 2007) دادندنشان 

 ژندر پاسخ به آنتی با آن مواجه نشده بودندکه  ییاهگوساله

ها دهد که در گوسالهمایکوباکتریایی وجود نداشت و این نشان می
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گیری شده به دنبال مصرف ژن اندازههای اختصاصی آنتیپاسخ

شود. های آغوز مادر به حافظه ایمنی خاص مربوط میلکوسیت

هایی که از آغوز نی در خوکهای ایمیید این موضوع، پاسختادر 

ها کردند، در صورتی که آنها تغذیه میمادری حاوی لکوسیت

طور شده واکسینه شده بودند، بهژن آزمایشعلیه آنتی

هایشان واکسینه نشده از زمانی بود که خانواده کمترتوجهی قابل

 .(Bandrick et al., 2014بودند )

های ایمنی گوساله پاسخهای آغوز به طور خالصه، لکوسیت

ها بعد بر ها یا سالدهند و این اثرات ممکن است ماهر مییرا تغی

سالمت و ایمنی گاو تأثیر بگذارد. با این حال، تا به امروز، اثرات 

های آغوز بر پیامدهای بهداشتی مهم به طور واضح لکوسیت

شناسایی نشده است، که ممکن است تا حدی به این دلیل باشد 

نی های آغوز بر ایمانجام تحقیقات برای بررسی اثرات لکوسیتکه 

و سالمت گوساله از نظر لجستیکی چالش برانگیز و پرهزینه است، 

های اخیر، گوساله های کافی برای ارائه تحلیل بنابراین آزمایش

های کوچک اما مهم سالمتی آماری مناسب برای شناسایی تفاوت

 .(Godden et al., 2019) اندرا نداشته

 مواد مغذی و عوامل غیر مغذی

ایمونوگلوبولین برای ایمنی غیرفعال، آغوز  عالوه بر 

همچنین حاوی مقادیر باالیی از مواد مغذی و عوامل بیولوژیکی 

 فعال غیر مغذی است که بلوغ و عملکرد دستگاه گوارش گوساله

میزان کل مواد  (.Hammon et al., 2013کند )را تحریک می

در آغوز دوشش اول و شیر کامل در گاوهای هلشتاین به جامد 

درصد گزارش شده  0/04درصد و  0/43ترتیب به طور متوسط 

 .(0است )جدول 

افزایش محتوای کل مواد جامد آغوز به افزایش بیش از  

برابری محتوای پروتئین آغوز نسبت به شیر نسبت داده  چهار

 قابل توجهی در محتوایشود که این امر به دلیل افزایش می

 ,Davis and Drackleyشود )ایمونوگلوبولین و کازئین ایجاد می

محتوای چربی خام آغوز گاو هلشتاین در دوشش اول  (.1998

درصد(  6/3درصد( نیز به طور قابل توجهی باالتر از شیر ) 5/6)

انرژی حاصل از چربی و الکتوز موجود در آغوز برای ترموژنز . است

ها و مواد دمای بدن حیاتی است. برخی از ویتامین و تنظیم

، E ، ویتامینA معدنی از جمله کلسیم، منیزیم، روی، ویتامین

، اسید فولیک، کولین و سلنیوم 12B کاروتن، ریبوفالوین، ویتامین

شوند های مناسب در آغوز گاو یافت مینیز در غلظت

(Przybylska et al., 2007.) 

ود در آغوز شامل فاکتورهای رشد، عوامل غیر مغذی موج 

ها و عوامل ضدمیکروبی غیراختصاصی ها، سیتوکینهورمون

شود. مهارکننده این موارد محدود نمی ههستند، اما فقط ب

برابر بیشتر از شیر  011تریپسین، که در آغوز با غلظتی تقریباً 

یب خرها در برابر تایمونوگلوبولین و سایر پروتئین شود، ازیافت می

کند. اجزای پروتئولیتیک در روده گوساله نوزاد محافظت می

زیست فعال با فعالیت ضد میکروبی شامل الکتوفرین، لیزوزیم و 

الیگوساکاریدها  (.Elfstrand et al., 2002الکتوپراکسیداز هستند )

 های اتصالهای رقابتی برای مکانممکن است به عنوان بازدارنده

زا ، گوساله را در برابر عوامل بیماریدر سطوح اپیتلیال روده

همچنین پیشنهاد  .(Przybylska et al., 2007محافظت کنند )

شده است که الیگوساکاریدهای آغوز ممکن است به عنوان 

ه های مفید مانند بیفیدوباکتریوم، ببستری برای میکروارگانیسم

 توسعه میکروبیوم روده کمک کنند، اگرچه این فرضیه به مطالعه

 (.Fischer et al., 2018بیشتر نیاز دارد )

فاکتورهای رشد در آغوز گاو شامل فاکتور رشد تبدیل 

، هورمون رشد و انسولین است. فاکتور رشد شبه 4-کننده بتا

دستگاه گوارش  آغوز ممکن است برای تنظیم رشد II و Iانسولین 

نوار های رشد مخاطی، آنزیم گوساله شیرخوار، از جمله تحریک

روده، و افزایش اندازه پرز، که منجر به  DNA ، سنتزمسواکی

 ,.Blum et alشود، کلیدی باشد )افزایش ظرفیت جذب می

2008.) 

یکی دیگر از عوامل جذاب و بالقوه مفید موجود در آغوز  

 هایها مولکول RNA باشند. میکرو ها RNA ممکن است میکرو

RNA توانند بیان ژن را ای هستند که میکوتاه و غیر کدکننده

-توانند یکی از روشدر سطح پس از رونویسی تنظیم کنند و می

دهی پس از زایمان از مادر به نوزاد را نشان های احتمالی سیگنال

دهد. اگرچه مطالعاتی برای توصیف اهمیت عملکردی آنها در 

ان های دیگر نشگوساله ها مورد نیاز است، تحقیقات اولیه در گونه

ها از آغوز توسط نوزاد،  RNA ه پس از جذب میکرودهد کمی

ممکن است در تمایز و توسعه عملکردی اپیتلیوم روده مهم باشند 

(Chen et al., 2016و همچنین می ) توانند نقش مهمی در بلوغ

این مواد  (.Izumi et al., 2014سیستم ایمنی نوزاد داشته باشند )

ای محافظت در برابر مغذی و عوامل غیر مغذی، همراه با مزای

بیماری، ممکن است به بهبود مصرف آغوز و بهبود رشد کمک 

(. تحقیقات بیشتری برای بررسی Faber et al., 2005کنند )

ژنتیک یا تأثیرات آغوز بر سالمت و عملکرد ریزی اپیمفهوم برنامه

 (.Hammon et al., 2013مدت و بلندمدت مورد نیاز است )کوتاه
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 مه موفق مدیریت آغوزاجزای یک برنا

ا هبرای دستیابی به انتقال غیرفعال موفقیت آمیز، گوساله

را در آغوز مصرف کنند و  Gایمونوگلوبولین  باید حجم کافی از

را وارد گردش خون خود  Gسپس بخش کافی از ایمونوگلوبولین 

 کنند. به منظور دستیابی به انتقال غیرفعال قابل قبول

در بیش از بایستی گرم در لیتر(،  01 < سرم G)ایمونوگلوبولین 

 Gایمونوگلوبولین  گرم 411تا  011ها حداقل درصد گوساله 01

 ,.Shivley et al)یابد  انتقالبالفاصله پس از تولد به گوساله 

(. اما برای انتقال غیرفعال عالی، که بعداً در این مقاله ارائه 2018

 ه تولیدکنندگان بایدزنند کخواهد شد، نویسندگان تخمین می

را در مدت کوتاهی پس از  Gایمونوگلوبولین  گرم 311بیشتر از 

 دهند.  انتقالتولد به گوساله 

ایمونوگلوبولین مصرفی، کیفیت  دو عامل اصلی مؤثر بر توده

 هایو حجم آغوز تغذیه شده است. عوامل مؤثر بر جذب مولکول

ن تغذیه آغوز سرعت اولی شاملایمونوگلوبولین در گردش خون 

 پس از تولد، آلودگی باکتریایی آغوز و وضعیت متابولیک گوساله

 (.Godden et al., 2019) هستند

 عوامل مرتبط با کیفیت و عملکرد آغوز

ای اگرچه مشخص شده است که آغوز دارای طیف گسترده

ایمونوگلوبولین  ای است، اما غلظتاز اجزای مهم ایمنی و تغذیه

G ای برای ارزیابی کیفیتدر آغوز به طور سنتی به عنوان نشانه 

 شود و آغوز با کیفیت دارای سطحآغوز در نظر گرفته می

گرم در لیتر است. سطح  11بیش از  Gایمونوگلوبولین 

تواند به طور چشمگیری در بین گاوها آغوز می Gایمونوگلوبولین 

مزرعه  012آغوز را از نمونه  4413ای که متفاوت باشد. در مطالعه

ایالت مورد آزمایش قرار داد، میانگین سطح  03در 

 2/55گرم در لیتر بود. در مجموع  4/52آغوز  Gایمونوگلوبولین 

گرم  11بیشتر از  Gها دارای سطح ایمونوگلوبولین درصد نمونه

 (.Shivley et al., 2018در لیتر بودند )

 نژاد

تواند یک ه نژاد میاند کمطالعات تطبیقی گزارش کرده

در یک  (.Guy et al., 1994عامل مؤثر بر کیفیت آغوز باشد )

ایمونوگلوبولین کل  مطالعه، گاوهای هلشتاین آغوزی با محتوای

 3/6درصد( تولید کردند که کمتر از گاوهای نژاد گرنزی ) 6/1)

درصد( بود  1/0درصد( یا جرسی ) 6/6) درصد(، براون سوئیس

(Muller et al., 1981.) 

 

 سن

اکثر مطالعات تولید آغوز با کیفیت باال را در گاوهای مسن 

حیوانات  ندهند و دلیل آن احتماالً بخاطر قرار گرفتگزارش می

های خاص تری در معرض پاتوژنمسن در مدت زمان طوالنی

و شیولی  ای توسطدر مطالعه (.Morin et al., 2001مزرعه باشد )

آغوز گاوهای شکم اول و دوم کیفیت آغوز  (،4104همکاران )

(، Gگرم در لیتر ایمونوگلوبولین  5/50و  4/53مشابهی داشتند )

تر کیفیت در حالی که آغوز گاوهای شکم سوم و گاوهای مسن

 (. Gگرم در لیتر ایمونوگلوبولین  3/43) باالتری داشتند

 تغذیه در دوره قبل از زایش

 اند که محتوایهمطالعات به طور کلی گزارش کرد

ایمونوگلوبولین آغوز تا حد زیادی تحت تأثیر محدود کردن تغذیه 

مان و . (Nowak et al., 2012گیرد )گاو قبل از زایش قرار نمی

ای که در طول ( گزارش کردند که تغذیه با جیره4106همکاران )

کند، اما از آن فراتر خشکی نیازهای انرژی را برآورده می ۀدور

 G، ایمونوگلوبولین تردر مقایسه با جیره حاوی انرژی باال رودنمی

. گذارددهد اما بر عملکرد آغوز تأثیری نمیآغوز را افزایش می

گاوهایی که سلنیوم و ( گزارش کردند 0006و همکاران )الکترا 

به صورت تزریقی دریافت کردند در مقایسه با گاوهایی  Eویتامین 

نداشتند، حجم بیشتری از آغوز  Eکه دریافت سلنیوم و ویتامین 

( گزارش 4106. همچنین آراگونا و همکاران )را تولید کردند

هفته قبل از زایش  2به مدت  نیکوتینیک اسیدکردند که مکمل 

 4/46به  4/53در آغوز از  G باعث افزایش غلظت ایمونوگلوبولین

تحقیقات بیشتری برای بررسی اینکه آیا و  .گرم در لیتر شد

قبل از زایش ممکن است بر عملکرد  ۀتغذیه در طول دور چگونه

اید بدهندگان پرورشو کیفیت آغوز تأثیر بگذارد، مورد نیاز است. 

 4140های شورای ملی تحقیقات ها را مطابق با دستورالعملجیره

 (.NASEM, 2021فرموله کنند )

 فصل زایمان

رابطه بین فصل و کیفیت یا حجم آغوز نامشخص است. 

اند که قرار گرفتن در چه برخی از مطالعات گزارش کردهاگر

ر تمعرض دمای باالی محیط در اواخر آبستنی با ترکیب پایین

آغوز A و ایمونوگلوبولین  Gآغوز از جمله غلظت ایمونوگلوبولین 

(، اما سایر مطالعات عکس آن Morin et al., 2001) مرتبط است

شده است که  گزارش (.Shivley et al., 2018اند )را گزارش کرده

تأثیر منفی استرس گرمایی بر کیفیت آغوز ممکن است با کاهش 

مصرف ماده خشک یا کاهش جریان خون پستان مرتبط باشد که 
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و مواد مغذی به  Gایمونوگلوبولین  منجر به اختالل در انتقال

 (.Nardone et al., 1997شود )پستان می

عملکرد آغوز تأثیر بگذارد، اگرچه فصل نیز ممکن است بر  

ای یک ساله بر این موضوع کمتر بررسی شده است. در مطالعه

گاو جرسی در تگزاس، عملکرد آغوز در ماه ژوئن  4111روی 

های پاییز و زمستان کاهش یافت باالترین میزان بود، اما در ماه

(Gavin et al., 2018.)  شاخص رطوبت در دمای پایین و دوره

ماه قبل و در زمان زایش هر دو ارتباط زیادی با  0کوتاه  نوری

کاهش عملکرد آغوز داشتند. محققان فرض کردند که دوره نوری 

کوتاه ممکن است تولید آغوز را به دلیل تأثیر آن بر مالتونین و 

هایی که در کلستروژنز نقش دارند، کاهش پروالکتین، هورمون

ای که دوره نوری حال، مطالعه (. با اینMorin et al., 2010دهد )

طور تجربی القا کرده بود، هیچ تأثیری از دوره نوری در طول را به

 مشاهده نشده استدوره خشکی بر کیفیت یا عملکرد آغوز 

(Gavin et al., 2018.) های کاهش تولیدکنندگان باید استراتژی

آنها  ههای قبل از زایش اتخاذ کنند و بگرما را برای گاوها و تلیسه

شود که آغوز منجمد را برای رفع نیازها در طول توصیه می

 (. et al.,Godden 2019مصرف کنند ) ترهای تولید آغوز کمماه

 نظارت در مزرعه برای انتقال غیرفعال

برنامه مدیریت آغوز یک گاوداری شیری یکی از معدود 

فرآیندها در دنیای سالمت حیوانات است که به راحتی قابل 

 .ارزیابی است و باید به طور معمول توسط دامپزشکان بررسی شود

گیری شده از طریق روش سرم اندازه G اگرچه ایمونوگلوبولین

استاندارد طالیی برای ارزیابی  (RID) ایمونودیفیوژن شعاعی

 شود، اما گرانها در نظر گرفته میانتقال غیرفعال در گوساله

ها در آزمایشگاه آزمایش نمونهقیمت است و به طور کلی نیاز به 

مانند پروتئین کل  پارامترها،سایر . (Weaver et al., 2000دارد )

اند و به راحتی در سطح مزرعه سرم، به طور گسترده تایید شده

ی گیرتر از اندازهشوند، همچنین مقرون به صرفهگیری میاندازه

 (.Elsohaby et al., 2019هستند ) G مستقیم ایمونوگلوبولین

 های سالم درپروتئین کل سرم از نمونه خون گوساله سطح 

روزگی ارزیابی  01ساعت پس از اولین تغذیه با آغوز تا سن  42

برداری ها زودتر نمونه(. هرچه نمونهWilm et al., 2018شود )می

 کننده جذبآوری شوند، نتایج با دقت بیشتری منعکسو جمع

تند. استفاده از یک رفرکتومتر نوری هس Gواقعی ایمونوگلوبولین 

گیری پروتئین کل سرم یا یک رفرکتومتر استاندارد برای اندازه

ها مناسب هستند، رایج است. دیجیتالی بریکس، که هر دوی آن

گرم در دسی لیتر و قرائت  1/1تا  1مقادیر رفرکتومتر نوری 

ری جلوگیدرصد به عنوان استاندارد برای  1/4تا  0/4بریکس از 

 Hernandez etشکست انتقال غیرفعال استفاده شده است )از 

al., 2016.)  

 کلی گیرینتیجه

مدیریت آغوز مهمترین عامل مدیریتی در تعیین سالمت و 

سال گذشته  41های خوبی در بقای گوساله است. اگرچه پیشرفت

انجام شده است، اما فرصت قابل توجهی برای بسیاری از 

های مدیریت آغوز شیری وجود دارد تا شیوهتولیدکنندگان گاو 

خود را بهبود بخشند و در نتیجه سالمت و عملکرد حیوانات را 

د بای دهندگانپرورشدر کوتاه مدت و بلند مدت بهبود بخشند. 

در چند ساعت اول زندگی، حجم کافی آغوز تمیز و با کیفیت را 

ائه با ارممکن است  نتایج چشمگیرها فراهم کنند. برای گوساله

چندین دفعه تغذیه و تغذیه طوالنی مدت از آغوز یا شیر انتقالی 

دست آید. اگر آغوز تمیز و باکیفیت ه پس از بسته شدن روده ب

های آغوز ابزار مفیدی مادری در دسترس نباشد، جایگزین

کند تا کمک می دهندگانپرورشهستند. نظارت مداوم به 

ریت آغوز شناسایی و اصالح تر مشکالت را در برنامه مدیسریع

 کنند.
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Abstract  

Achieving early and adequate intake of high-quality colostrum is widely recognized as 

the single most important management factor in determining the health and survival of 

neonatal calves. Bovine colostrum consists of a mixture of lacteal secretions and 

constituents of blood serum, most notably Ig and other serum proteins, which accumulate 

in the mammary gland during the prepartum dry period. Colostrum management is the 

single most important management factor in determining calf health and survival. 

Unfortunately, a significant proportion of dairy calves suffer from failure of passive transfer 

of antibodies from colostrum, contributing to excessively high preweaning mortality rates 

and other short- and long-term losses associated with animal health, welfare, and 

productivity. A successful colostrum management program requires producers to 

consistently provide calves with a sufficient volume of clean, high-quality colostrum within 

the first 24 hours of life. In order to achieve acceptable passive transfer in greater than or 

equal to 90% of calves fed, it has been estimated that a minimum of 150 to 200 g of IgG 

needs to be delivered to the calf shortly after birth. This article reviews the important 

components of colostrum and factors associated with colostrum quality and yield. The key 

components of delivering and monitoring a successful colostrum management program are 

discussed. 
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 هاآن سالمت وضعیت و عملکرد بر گوشتی هایجوجه پرورش تراکم اثر

 3غفوری فرزاد و 2زادهقلی محسن ،*1فرداسماعیلی مهدی سید

 چکیده

 طور به هاآن مطلوب محیطی شرایط تا است الزم گوشتی، هایجوجه ژنتیکی پتانسیل حداکثر به دستیابی منظور به

 نگهداری تراکم. شود عملکرد کاهش به منجر تواندمی مطلوب شرایط کردن فراهم در کوتاهی گونه هر. گردد فراهم کامل

 سودآوری متعاقبا   یابد، افزایش سطح واحد در پرنده تعداد چه هر زیرا است؛ برخوردار بسزایی اهمیت از طیور صنعت در

 قرار استفاده مورد گوشتی مرغ پرورش تجاری واحدهای در که هاییتراکم ابتدا، در. شد خواهد بیشتر نیز پرورشی واحد

 از شبی هایتراکم از استفاده که است حالی در این شدند؛می تعیین درآمد -هزینه سادۀ معادلۀ اساس بر عمدتا  گرفتندمی

 دنبال هب رانیز  هاهزینه افزایش نهایت در و پرنده سالمتی و عملکرد کاهش بلکه نشده، سودآوری افزایش موجب تنها نه حد،

 راهبردها تاس ضروری و بوده متغیر بسیار گوشتی مرغ مختلف هایسویه تولیدکنندگان توسط شده پیشنهاد هایتراکم. دارد

 و ملکردع که دادند نشان یکدیگر، با توافق در شده، منتشر تحقیقات. شوند تدوین علمی هاییافته بر تکیه با هاراهکار و

-24  محدودۀ) برسد مربع متر 1220/1-10/1 زیر به پرنده هر برای الزم فضای که صورتی در گوشتی هایجوجه سالمت

 نتایج و افتاده خطر به ،(کیلوگرم 0/2 نهایی وزن با مربع متر هر در پرنده 04-00 معادل مربع، متر بر محصول کیلوگرم 28

 ا،پ بالِشتَکِ  ورم شیوع مانند هاییآسیب تر،نامناسب شرایط در و خوراک مصرف کاهش نهایی، وزن کاهش شامل آن منفی

 در. باشدمی میر و مرگ نهایت در و فیزیولوژیک هایتنش نی، درشت دیسکوندروپالزی ضعیف، پَردرآوری کبودی، خارش،

 و متسال عملکرد، به جدی آسیب به منجر محیطی عوامل روی بر کافی کنترل بدون محدودکننده و باال هایتراکم نتیجه،

 رشد دعملکر مختلف هایجنبه بر نگهداری تراکم اثر تا است شده تالش ترویجی -علمی مطالعه این در. گرددمی پرنده رفاه

 .گیرد قرار بررسی مورد گوشتی هایجوجه سالمت و

 عملکرد رفاه، و سالمتی گوشتی، جوجه نگهداری، تراکم :کلیدی کلمات

 22-22پیاپی(:  22)شماره  1، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_88522.html 
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 مقدمه

را قادر  دکنندگانیتول ،وریپرورش طهای مدرن سالن

داشته  هاگاهیجا یطیمح طیشرا یرو ییسازد تا کنترل باالیم

دما،  از لحاظ یمناسب یطیمح طیشرابتوان که  یباشند. در صورت

توان در یم نمود،فراهم  های گوشتیجوجه یو رطوبت برا هیتهو

در  .به پرورش این پرندگان پرداخت تر نیزباالنسبتاً  یهاتراکم

 نیبه همراه کمتر دیتول رساندنبه حداکثر  هدفپرورش تجاری، 

این در حالی است که . گله است ادیاز تراکم ز یصدمات ناش

مدعی هستند که با توجه به  واناتیح حامی حقوق یهاگروه

های پرورش در سیستم یو رفتار یکیولوژیزیف یهااسترس

 در نظر یگوشت یهاجوجه یرا برا یشتریب یفضاتجاری باید 

عمل  ینوعدر واقع  تراکم شی. افزا(Fairchild, 2009) گرفت

افزایش سوددهی و شود که به منظور یمحسوب م یتیریمد

سوخت و  گاه،یجا ،یکارگر یهانهیهز متعاقب آن پائین آمدن

به  تواندیم گله تراکم شی. البته افزاگیردصورت می زاتیتجه

. استفاده از (Shanawany, 1988) شود یمنته زیکاهش عملکرد ن

 وریعمل متداول در صنعت ط کدر شرایط تجاری یباال  یهاتراکم

واحد  یبه ازا هیبازگشت سرماتوان زیرا از این طریق می است،

هر  یدرآمد به ازا زانی. البته در اغلب موارد مداد شیافزا راسطح 

کاهش کیفیت کاهش نرخ رشد،  بنابه دالیلی همچونمتر مربع 

؛ ابدییبا سالمت پرنده، کاهش م مرتبطمشکالت  شیو افزا الشه

پرورش نامناسب  یطیمح شرایطدر که  یگوشت یهاجوجهزیرا 

د نخواهنخود را  یکیژنت لیبروز پتانس ییتواناشوند، داده می

  .(Estevez, 2007)داشت 

تواند تراکم باالی گله با اثرگذاری روی چند عامل، می

عملکرد را کاهش دهد. یکی از این عوامل مؤثر، دمای محیط جزء 

(Micro-Environmentمی )های باال جریان هوا در باشد. در تراکم

سطح پرنده کاهش یافته و در نتیجه دفع حرارت از بدن پرنده به 

یابد. از عوامل دیگری که در اثر افزایش محیط نیز کاهش می

های گوشتی را کاهش دهد، تراکم ممکن است عملکرد جوجه

به ویژه ) کیفیت پایین هوا به علت تهویه ناکافی، افزایش آمونیاک

باشد در سنین باالتر( و کاهش دسترسی به آب و خوراک می

(Bailie et al., 2018). 

واند تهای گوشتی میبه طور کلی تراکم باالی گله در جوجه

سبب کاهش نرخ رشد، کاهش وزن نهایی، کاهش بازده خوراک، 

مانی و در برخی موارد، کاهش کیفیت الشه کاهش قدرت زنده

. (Puron et al., 1995; Goo et al., 2019; Li et al., 2019)گردد 

تواند موجب شیوع ورم همچنین تراکم باال در شرایط حاد می

(، کبودی، پَردرآوری ضعیف و در Scratchingبالِشتَکِ پا، خارش )

نهایت تلف شدن جوجه شود. تعداد کمتری از مطالعات نیز 

 افزایش وقوع مرگ و میر، دیسکوندروپالزی استخوان درشت نی

 ,.Sørensen et al)اند های فیزیولوژیک را گزارش کردهو تنش

2000; Sanotra et al., 2001; Dozier et al., 2005; Bailie et 

al., 2018) دهد که افزایش تراکم با این فرض نشان می 1. شکل

د توانهای گوشتی نداشته باشد، میجهکه اثری روی عملکرد جو

سبب افزایش سودآوری به ازای هر کیلوگرم تولید الشه گردد 

(Feddes et al., 2002). 

 
 ,.Feddes et al)ها رخ ندهد های گوشتی با فرض اینکه هیچ گونه کاهشی در عملکرد آنتولید کل نسبت به تراکم جوجه تغییرات هزینة -1شکل 

2002). 
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در صورتی که قرار بر این باشد تا راهکارهایی جهت تعیین 

تراکم بهینه گله تدوین گردد، باید تمام پیشنهادها بر پایة 

مطالعات علمی استوار باشند. اگرچه در ابتدا محدود کردن تراکم 

رسد، های عملی، کار نسبتاً آسانی به نظر میگله، با توجه به یافته

مکن است نتایج بطور اساسی متفاوت با نتایجی امّا به دالیل زیر م

( کاهش 1شود: باشد که تحت شرایط اقتصادی حاصل می

تصاعدی در وضعیت سالمتی و رفاه پرنده نسبت به افزایش تراکم، 

ای که برای ( محدودیت ممکن است تا حد زیادی به برنامه2

، دشود بستگی داشته باشسالمتی و رفاه پرنده در نظر گرفته می

( شرایط نگهداری و مدیریت تأثیر زیادی روی سالمت طیور 3

وند شدارند، پرندگانی که در شرایط تراکمی یکسان نگهداری می

ممکن است از لحاظ سالمتی و رفاه بسیار با هم متفاوت باشند، 

( ممکن 5های مختلف، ای الین( تفاوت در احتیاجات تغذیه4

یین این محدودیت موجود است مطالعات علمی کافی به منظور تع

نباشد و یا چون اکثر این مطالعات در شرایط آزمایش انجام 

اند قابل تعمیم به شرایط تجاری نباشند. با توجه به مشکالت شده

اشاره شده تعیین یک نقطة مشخص برای حداکثر تراکم مطلوب 

رسد و همچنین به دلیل عدم وجود در گله مشکل به نظر می

ة هایی شود که نتیجتواند باعث شروع بحثت، میتوافق در مطالعا

های آن چیزی جز سردرگمی مخاطبان این پژوهش و پژوهش

 نخواهد بود. -دهندگان هستندکه همان پرورش-مشابه 

برای مثال، بر اساس راهنمای پرورشی منتشر شده از سوی  

در سال   (NCC: National Chicken Council)انجمن ملی طیور

 00/0پوند بر فوت مربع )معادل  5/6کمی در حدود ، ترا2005

متر مربع به ازای هر پرنده( را برای پرندگان سبک وزن )وزن 

پوند( پیشنهاد شده است، در حالی که امروزه  5/4نهایی کمتر از 

 3/30پوند بر فوت مربع )معادل  4/0هایبطور میانگین از تراکم

پوند بر فوت مربع )معادل  1/6کیلوگرم بر متر مربع( در زمستان و 

اده های تجاری استفکیلوگرم بر متر مربع( در تابستان در گله 30

ای های زنجیرهشود. انجمن تجارت غذا و انجمن ملی رستورانمی

(FMI-NCCR, 2003: Food Market Institute and National 

Council of Chain Restaurants)  محدودیت  2003در سال

کیلوگرم بر متر مربع  30بر فوت مربع که برابر با  پوند 6تراکم 

ها مشابه با توصیة انجمن اند. این توصیهاست را توصیه کرده

است.  2002سلطنتی جلوگیری از آزار و اذیتِ حیوانات در سال 

های منتشر شده از انجمن علمی سالمت و رفاه بر اساس گزارش

 RSPCA, 2002: Royal Society for the Prevention of)طیور 

Cruelty to Animals)  بیشترین تراکم تعیین شده  2002در سال

/ متر 003کیلوگرم بر متر مربع است )معادل  30در اتحادیة اروپا 

مربع به ازای هر پرنده(. البته در حال حاضر تراکمی که در عمل 

ای بین شود در محدودهو در صنعت طیور در اروپا مشاهده می

 ;Sørensen et al., 2000)رم بر متر مربع است کیلوگ 54-45

Sanotra et al., 2001; Dozier et al., 2005; Estevez, 2007) .

شود فاصلة زیادی بین اعداد توصیه همان طور که مشاهده می

های پرورش و نیز آنچه که در عمل شده توسط راهنماها و کتابچه

از این  شود وجود دارد. سؤال این است که آیا هر یکاستفاده می

توانند توسط اطالعات علمی موجود تأیید شوند یا ها میتوصیه

 خیر؟

 اثر تراکم بر رشد، عملکرد و سودآوری گله

نتایج تحقیقات اولیه و مطالعات اخیر، به طور هماهنگ 

هایی مانند وزن دهند که با افزایش تراکم گله، شاخصنشان می

 Tomhave)یابد های گوشتی کاهش میبدن و عملکرد جوجه

and Seeger, 1945; Heishman et al., 1952; Goo et al., 2019; 

Li et al., 2019) ابتدا تصور بر این بود که این کاهش با ناکافی . در

 Hansen and Beckerخوری مرتبط است، اما بودن فضای دان

وری خثابت کردند که حتی با ثابت نگه داشتن فضای دان (1960)

به ازای هر پرنده اثر منفی تراکم گله بر وزن نهایی وجود خواهد 

تر م 116/0و  002/0، 060/0،  046/0داشت )محدوده تراکم 

مربع به ازای هر پرنده(. به طور مشابه، مطالعات اخیر نیز اثر منفی 

تراکم گله بر وزن بدن، صدمات الشه و مرگ و میر را گزارش 

هفته و با  8های گوشتی پرورش یافته طی کردند. برای جوجه

متر مربع به ازای هر پرنده،  003/0تا  040/0تراکمی در محدودة 

در تیمارها گزارش نشد، ولی اثر تراکم در تفاوتی بین وزن پایانی 

. بلعکس، (Bolton et al., 1972)دار بود هفتگی معنی 10سن 

Proudfoot et al., (1979)  تراکم باال )محدوده نشان دادند که

متر مربع به ازای هر پرنده(  0020/0و  004/0،  055/0،  030/0

نتایجی همچون وزن نهایی کمتر، افزایش خسارت و صدمات 

الشه، پَر درآوری ضعیف و کاهش خطی کیفیت الشه مرتبط با 

 آبله در عضله سینه را در بر دارد.

ن در برخی از مطالعات گزارش شده است که کاهش وز

 066/0دهد که فضا به ازای هر پرنده به زیر بدن، زمانی رخ می

پرنده به ازای  15-16متر مربع برسد؛ یعنی، تقریباً  0625/0یا 
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 ;Deaton et al., 1967; Estevez et al., 1997)هر یک متر مربع 

Sørensen et al., 2000)ها با نتایج بدست آمده توسط . این یافته

Cravener et al., (1992)  مشابه بود و از همین رو پیشنهاد شد

 14متر مربع به ازای هر پرنده )معادل  00/0فضای کمتر از  که

پرنده به ازای هر متر مربع( رفاه و آسایش طیور را تحت تأثیر 

دهد که نهایتاً آثار آن در عملکرد و صدمات الشه منعکس قرار می

 خواهد شد. 

نشان دادند که تراکم  Dozier et al., (2005)همچنین، 

کیلوگرم بر متر مربع باعث کاهش وزن به دلیل کاهش  30بیش از 

شود. شیوع زخم بالِشتَکِ پا و خارش می مصرف خوراک، افزایش

کیلوگرم بر متر مربع  30های باالتر از های با تراکمتلفات برای گله

های با تراکم درصد در گله 5/3درصد در مقابل  5/0بیشتر بود )

 داری متفاوتکیلوگرم بر متر مربع(، امّا به طور معنی 30کمتر از 

ت های باال بازگشرچه در تراکمنبود. البته باید توجه داشت که اگ

کند، امّا سرمایه و سودآوری به ازای هر پرنده کاهش پیدا می

 ,.Proudfoot et al)تولید کل به ازای هر متر مربع افزایش یافته 

1979; Shanawany, 1988; Cravener et al., 1992)  و در نهایت

 ,.Puron et alآوری گله بیشتر خواهد شد. عالوه بر این، سود

با مطالعه بر روی جوجة گوشتی نشان دادند که اگر چه  (1995)

ید شده در هر متر مربع با افزایش تراکم کیلوگرم الشة زندة تول

یابد، امّا ارتباط بین تراکم و بازگشت سرمایه گله افزایش می

گان در ادامه نشان )سودآوری( یک ارتباط خطی نیست. نویسنده

دادند که این ارتباط تا مقادیر مشخصی از تراکم پرنده در واحد 

 در صورت های گوشتیسطح قابل قبول است، زیرا عملکرد جوجه

یابد و در نتیجه میزان تولید بیش از حد بودن تراکم کاهش می

های ها، مشابه با عملکرد جوجهبه ازای واحد سطح در این گله

های کمتر خواهد بود. این های با تراکمپرورش یافته در سالن

، پرنده 10مقدار مشخص از تراکم در واحد سطح برای پرندگان نر 

، پرنده در هر متر مربع 10در هر متر مربع و برای پرندگان ماده 

های دهد که سودآوری و رفاه جوجهاست. این نتایج نشان می

شده گوشتی در صورت باالتر بودن تراکم از آستانة مشخص 

 صدمه خواهد دید. 

 اثر تراکم بر مصرف آب، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

های ، با استفاده از تراکمPuron et al., (1995)در مطالعة 

 پرنده در هر متر مربع، یک کاهش خطی بین وزن بدن  20-10

های گوشتی مشاهده و مقدار خوراک مصرفی در جوجه خروس

شد؛ با این حال، تفاوتی در ضریب تبدیل خوراک و مرگ و میر 

هفته مشاهده نشد. در مطالعة دیگری که توسط  0در طی 

Shanawany, (1988)  انجام شد، محققان گزارش کردند که هر

 یابد و علتچه تراکم گله افزایش یابد، مصرف خوراک کاهش می

تواند ناشی از کاهش دسترسی فیزیکی پرنده به آب و آن می

 ,.Feddes et alخوراک باشد. همچنین در پژوهشی که توسط 

انجام شد، مشخص شد که افزایش تراکم گله باعث  (2002)

شود. البته این محققان اضافه کردند کاهش مصرف خوراک نمی

ه که زمانی که پرنده ناچار باشد مسافتی را برای رسیدن ب

خوری محدود باشد، در این خوری طی کند یا فضای داندان

حالت ممکن است افزایش تراکم تأثیر منفی بر روی مصرف 

-Lópezای که اخیراً توسط خوراک داشته باشد. در مطالعه

López et al., (2021)  انجام شده است، اثر تراکم بر مصرف

دار اعالم شد و اشاره شد که تراکم باال سبب کاهش خوراک معنی

 شود.یمصرف خوراک م

 3/14، 0/10، 8/23در مطالعة دیگری، چهار سطح تراکم 

پرنده در هر متر مربع مورد آزمایش قرار گرفت. در هر  0/11و 

پرنده به ازای  20و  15، 10، 5پِن تراکم آبخوری نیپل به صورت 

هر آبخوری بود. نتایج پژوهش مذکور نشان داد که تراکم آبخوری 

. تی و کیفیت الشه نداشتهای گوشهیچ تأثیری بر عملکرد جوجه

پرنده در هر متر مربع 8/23پرندگان نگهداری شده در تراکم 

گرم( 1333گرم( و کمترین وزن الشه )1808کمترین وزن بدن )

 3/14را نشان دادند، در حالی که پرندگان پرورش یافته در تراکم 

گرم( و بیشترین 1085پرنده در هر متر مربع بیشترین وزن بدن )

گرم( را داشتند. اگر چه پرندگان در تیمار  1432)وزن الشه 

پرنده در هر متر مربع کمترین وزن بدن را نشان دادند، امّا  8/23

میزان کل محصول تولیدی به ازای واحد سطح در این گروه 

پرنده در هر متر  3/14آزمایشی بیشتر بود. پرندگان در تیمار 

د و ا مصرف کردنمربع بیشترین خوراک را نسبت به سایر تیماره

این افزیش در مصرف خوراک احتماالً در پاسخ به افزایش رشد 

صورت گرفته است. این در حالی بوده است که اثر تراکم روی 

. به طور (Feddes et al., 2002)دار نشد ضریب تبدیل معنی

نیز گزارش کردند که ضریب  Cravener et al., (1992)مشابه، 

 گیرد.تبدیل خوراک تحت تأثیر تراکم قرار نمی
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  (Feddes et al., 2002)اثر تراکم بر عملکرد در واحد سطح، وزن بدن و ضریب تبدیل  -1جدول 

 (Kgتبدیل ) بیضر  (g) وزن زنده  (2Kg/m) واحد سطحمحصول در  * تراکم

 
آزمایش 

1** 

 2آزمایش 
*** 

ترکیب دو 

 آزمایش
 2آزمایش  1آزمایش  

ترکیب دو 

  آزمایش
 2آزمایش  1آزمایش 

ترکیب 

دو 

 آزمایش

23.8 a47.5 a46.3 a46.9  b1911 1884 b1898 1.72 1.72 1.72 

17.9 b34.9 b34.4 b34.6  b1943 1917 b1931  1.73 1.72 1.72 

14.3 c28.8 c28.5 c28.6  a2004 1985 a1995  1.73 1.73 1.73 

11.9 d22.9 d22.9 d22.9  b1917 1912 b1915  1.71 1.68 1.70 

 --- 1.71 1.72  --- 1924 1944  --- 33.5 33.5 میانگین

سطح 

 داریمعنی
0.0001 0.0001 0.0001  0.008 0.0685 0.0006  0.3839 0.2805 0.092 

 روز بود. 42، 2روز بود. *** مدت زمان آزمایش  30، 1باشد. ** مدت زمان آزمایش * واحد تعداد پرنده در متر مربع می

، اثر تراکم گله بر Feddes et al., (2002)طبق مطالعة 

های باالتر مصرف آب گله کند که در تراکممصرف آب ثابت می

یابد. نسبت آب مصرفی به خوراک مصرفی به وضوح افزایش می

کند که هر چه تراکم گله افزایش یابد، متعاقب آن مشخص می

یابد. عالوه بر این، اثر تراکم مصرف آب نیز افزایش می

دار گزارش نشده و عنوان های نیپل بر مصرف آب معنیآبخوری

نده کافی بوده پر 30شده است که یک آبخوری نیپل به ازای هر 

های این و در این صورت مصرف آب محدود نخواهد شد. یافته

مطالعه نشان داد که بیشترین ضریب تغییرات برای وزن بدن 

دهندة ( که نشانCV= 15.3مربوط به تیمار با کمترین تراکم بود )

یکنواختی کمتر این تیمار بوده است. این در حالی بود که در سه 

 13-6/13تغییرات وزن بدن در محدودة تیمار دیگر ضریب 

متغییر بود. تنوع بیشتر وزن بدن در پرندگان نگهداری شده در 

پرنده در هر متر مربع، ممکن است به دلیل فضای  0/11تراکم 

بیشتر باشد که این اجازه را به پرندگان دارای سرعت رشد بیشتر 

ند، شدهد که به اندازة پتانسیل ژنتیکی خود رشد داشته بامی

ایر داری با سالبته میانگین وزن بدن در این تیمار تفاوت معنی

 .(Feddes et al., 2002)تیمارهای آزمایشی نداشت 

 اثر تراکم بر کیفیت الشه 

داری در کیفیت اثر معنی Feddes et al., (2002)در مطالعة 

و  3/14، 0/10، 8/23 هایتراکمالشه بین تیمارهای آزمایشی )

 ,.Proudfoot et al( مشاهده نشد، امّا این نتایج با نتایج 0/11

دند که با افزایش تراکم ها گزارش کردر توافق نبود. آن (1979)

یابد. این اختالف ممکن است نگهداری، کیفیت الشه کاهش می

لیتر در ثانیه به ازای هر پرنده( در  6/5به دلیل میزان تهویه باال )

 باشد. Feddes et al., (2002)آزمایش 

 بستر یکروبیبار ماثر تراکم بر 

تا حد  های گوشتیجوجهپرورش  گاهیجا باالی تیفیک

 رشد و یبستر برا طیدارد. مح یبستگآن بستر  تیفیبه ک یادیز

 املیعمناسب است. دو  اریبس اکیآمون دیها و تولیباکتر ریتکث

 فضوالت() بستر دارند، کود وضعیت یروبر را  ریتأث نیشتریکه ب

داری بین افزایش تراکم گله و ارتباط معنیاشند. بیم و رطوبت

 ,.López-López et al)افزایش رطوبت بستر گزارش شده است 

خارج از کنترل  یادیط مدفوع در بستر تا حد زیشرا. (2021

است رطوبت قابل کنترل  ، در حالیکهدهندگان استشپرور

(Ritz et al., 2009) .ممکن است باعث  ،ها در بستریباکتر حضور

بار  شیافزا علت آن که شود گاهکشتار در هاآلوده کردن الشه

تواند به یم همچنین در مواردی است.پوست و پرها  یکروبیم

 ییباال یهاآلوده کردن بخش یبرا یمنبع آلودگ کیعنوان 

ها در پایان جوجه قطع خوراک نیدر فاصله ب یگوارش ستمیس

 . (Bennett et al., 2003)کند تا کشتار عمل  دورة پرورش

 یطیمح راتیی، تغگله تراکم شیمهم افزا یامدهایاز پ یکی

 شیبه طور معمول افزا دهد.یپرورش رخ م گاهیاست که در جا

بن کردیاکسیدما، رطوبت، د شیچون افزاهم یجینتا گله تراکم

 یخواهد داشت. سطوح باال یرا در پ اکیسطح آمون شیو افزا

( رشد را کاهش ونیلیقسمت در م 20-25از  شتری)ب اکیآمون
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دهد. یم شیرا افزا ییهوا یهاسهیداده و وقوع التهاب در ک

و ورم  ران یسوختگ نه،یرطوبت باال و بستر مرطوب، وقوع آبله س

 فنی عواملاثرات به  نیا ةدهد. البته دامنیم شیپا را افزا کِشتَبالِ

 یتیریمد عواملکننده( و خنک ستمیو س هیتهو تیفی)مانند ک

بدان  مطلب نیدارد. ا ی( بستگیو برنامه نور سترب طی)مانند شرا

 یکه به خوب یگاهیدر جا هاجوجهتعداد  شیاست که افزا معنی

ساختمان فرسوده  یکه دارا یگاهیآماده شده است نسبت به جا

 به دنبالرا  یکمتر ی، اثرات منفاستنامناسب  فنی طیو شرا

. (Estevez, 1999; Yardimci and Kenar, 2008)خواهد داشت 

 ةرابط ،انجام شد Thaxton et al., (2003)که توسط  ایمطالعهدر 

مورد  مختلف هایبا تراکم یهابستر در گله یکروبیم تیجمع نیب

 ،یهوازیو ب یهواز یهایها تعداد باکترآن .قرار گرفت یبررس

دند. کر بررسیرا  انیها و آغاز، قارچلوکوکوسیها، استاففورمیکل

گله و بار تراکم  نیب یهمبستگ چیه این محققان در پایان،

 Coenenی همچنین در مطالعه نکردند. گزارشبستر  یکروبیم

et al., (1996) در اثربستر  تیفیدر ک یامالحظه بهبود قابل 

 نشد.مشاهده  گله کاهش تراکم

 کیولوژیزیف هایاسترساثر تراکم بر 

 یهااسترس بر گله تراکم اتاثر محققان،از  یبرخ

دست  به جیاز نتا کی چی. هقرار دادند یبررسرا مورد  کیولوژیزیف

 ,.Bolton et al) آدرنال ةوزن غدبر اثر تراکم در ارتباط با آمده 

 یاهدر تراکم تیفوسنبه ل تینسبت هتروس نیو همچن (1972

 بروز در ارتباط با ی، مدارک(Cravener et al., 1992) مختلف

. نکردنده ارائ گله را تراکم شیمرتبط با افزا یکیولوژیزیاسترس ف

 ,.Thaxton et alو  Dozier et al., (2006)ی، به طور مشابه

بر سطوح  گله در رابطه با تراکم داریاثر معنی زین (2006)

که  یگوشت یهاگلوکز و کلسترول خون جوجه سترون،وکیکورت

 20-55هر پرنده ) یمتر مربع به ازا 14/0تا  05/0ی هادر تراکم

 درمشاهده نکردند. ، بودند کردهرشد  بر متر مربع( لوگرمیک

 Jones et al., (2005)و  Dawkins et al., (2004)های پژوهش

 یگوشت یهاجوجه سترونوکیدر سطح کورتدار ی معنیهاتفاوت

ها مربوط به تنوع موجود در تفاوت این البته شد.مشاهده 

شد. ینم گله مرتبطبه تراکم  ماًیبود و مستق یطیمح هایشاخص

 غدةدر وزن  یداریکاهش معن Heckert et al., (2002) ی،از طرف

و نسبت وزن بورس به  (Bursa of Fabricius) وسیسیفابر بورس

 بهمتر مربع  05/0تا  1/0 ة)محدود گله تراکم شیوزن بدن با افزا

 شنهادیپبر این اساس، محققان  .مشاهده کردند هر پرنده( یازار

پرنده به  15متر مربع ) 066/0باالتر از  یهاکه در تراکم کردند

 های فیزیولوژیکاسترس باالتری ازدرجات  هر متر مربع( یازا

 هومورال بر یمنیپارامترها مانند پاسخ ا ریافتد. سایاتفاق م

، (SRBC: Sheep Red Blood Cells)های قرمز گوسفند گلبول

در  یتفاوت هاتیلنفوس ریتکث ایو  تیبه لنفوس تینسبت هتروس

  .(Heckert et al., 2002) نداشتندمختلف  یهاتراکم

 راه رفتن ییسالمت پا و توانااثر تراکم بر 

های خوبی برای رفتن، شاخصسالمتی پا و توانایی راه 

باشند های گوشتی میآگاهی از وضعیت سالمتی کلی جوجه

(Wong-Valle et al., 1993; Sanotra et al., 2002) شاخص گام .

(Gait scoreیک پارامت ) ر مناسب به منظور ارزیابی توانایی راه

. (Kestin et al., 1992; Garner et al., 2002)باشد رفتن می

توانایی راه رفتن با افزایش تراکم نگهداری تا حد زیادی کاهش 

 5و  4ها با شاخص گام ای تعداد جوجهیابد. به طور ویژهمی

)توانایی راه رفتن ضعیف(، زمانی که فضای در دسترس برابر یا 

متر مربع به ازای هر پرنده باشد، به طور  0625/0کمتر از 

یابد. های کمتر افزایش میداری در مقایسه با تراکممعنی

 یهاهای باال در جوجههمچنین شیوع سوختگی پا و ران در تراکم

ای که هر دو پارامتر با شاخص یابد، به گونهگوشتی افزایش می

 ;Sørensen et al., 2000)گام ضعیف دارای همبستگی هستند 

Sanotra et al., 2001; Arnould and Faure, 2003; Dozier et 

al., 2005)تر ممکن است در ارتباط با های ضعیف. شاخص گام

های باال به دلیل عدم کاهش تحرک پرنده باشند که در تراکم

به علت کاهش وجود فضای کافی اتفاق افتاده و یا ممکن است 

 های باال باشد که به عنوان یک عاملسریع کیفیت بستر در تراکم

 ;Estevez et al., 1997)شود مؤثر در سالمت پا شناخته می

Sørensen et al., 2000; Škrbić et al., 2009) معموالً ترکیبی از .

هر دو عامل )عدم وجود فضای کافی و کاهش سریع کیفیت بستر 

 باال( تأثیرگذار است.  به علت تراکم

 TD: Tibial)دیسکوندروپالزی درشت نی 

Dyschondroplasia)  های مربوط به سالمت یکی دیگر از شاخص

های مربوط به رفاه و آسایش پا است که به طور متداول با بررسی

های گوشتی همراه است. دیسکوندروپالزی درشت نی جوجه

های گوشتی رخ نوعی عارضه است که به طور مکرر در جوجه

دهد. البته به علت پایة ژنتیکی قوی این عارضه و انتخاب علیه می
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 ;Zhang et al., 1995)آن، امروزه شیوع آن روبه کاهش است 

Tablante et al., 2003; Karaarslan and Nazlıgül, 2018) .

های نسبتاً باال )تراکم های های پایین با تراکممقایسه تراکم

متر مربع به ازای هر پرنده( نشان داده است که  045/0-1/0

 ;Sørensen et al., 2000)شیوع این عارضه ارتباطی با تراکم ندارد 

Tablante et al., 2003) مغایر با این نتایج .Sanotra et al., 

را در  وع دیسکوندروپالزی درشت نیسطوح باالی وق (2001)

درصد از پرندگان عالئم  20های باال گزارش کردند. حدود تراکم

متر  033/0های را در تراکم شدید دیسکوندروپالزی درشت نی

پرنده در متر مربع( نشان دادند. بدون  30مربع به ازای هر پرنده )

های شک نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که تراکم

ا و دهند، بلکه سالمت پباال نه تنها عملکرد را تحت تأثیر قرار می

  سازند.های گوشتی را نیز متأثر میرفاه و آسایش کلی جوجه

 پرورش طیو مح یتجار طیشرا

ها در آنند که اهمنتشر شد یمطالعات اخیر یهاسال در

 های مهمگله بر برخی از شاخص اثر تراکممحققان به بررسی 

 Hall, (2001)، مثال به عنوان اند.پرداخته یتجار طیتحت شرا

 یهارا در تراکم یگوشت یهاو رفاه جوجه یرفتار یهایژگیو

 لوگرمیک 40و  34هر پرنده ) یمتر مربع به ازا 046/0و  055/0

 ار داد.قر یمورد بررس تانانگلس یتجار طیمربع( تحت شرا در متر

گروه پرندگان روازنه در  )تلفات( ریمطالعه مرگ و م نیدر ا

دوره پرورش به طور  یتراکم باال تا انتها درنگهداری شده 

 یتفاوت ، امّابود شتریبتر نسبت به تیمار با تراکم پایین یداریمعن

 .وجود نداشت های آزمایشیی بین گروهکل ریم مرگ و نرخ در

تاول در  ،(درصد 00/0در مقابل درصد  46/0)الشه  یکبود البته،

 250/0خارش ) ،(ددرص41/0در مقابل  درصد 24/0) نهیس ةعضل

 درصد 000/0ران ) ی( و سوختگدرصد 510/0در مقابل  درصد

 .بود هافتی شیافزادر تیمار با تراکم باالتر  (درصد 350/2در مقابل 

در  Nijdam et al., (2004) توسط ی کهامطالعهدر  نیهمچن

مرگ و  شیافزاه بود، هلند و آلمان صورت گرفت یتجار یهاگله

 .شده استگزارش  گله تراکم در اثر افزایش ریم

در  مختلف گله 50 یکه بر رو یامطالعه یط ی،طرف از

مشخص انجام شد،  Martrenchar et al., (2002) فرانسه توسط

 اریسبدر تیمارهای با تراکم باالتر  کِ پاشتَوقوع زخم بالِشد که 

اهده مش گله تراکم افزایش ازناشی  توجهیبود و اثر قابل  زیناچ

کی ی ف،یضع یةکه تهو اظهار داشتند این محققان همچنیننشد. 

 هایافته نی. ااستپا  کِشتَزخم بالِضة عاردر وقوع  از عوامل اصلی

 ,.Jones et alو  Dawkins et al., (2004)ات بعدی مطالع جیبا نتا

 Martrenchar et al., (2002)عالوه بر این  در توافق است. (2005)

 یبر رو یخود اثر اندک یبه خود یکه تراکم نگهدار افتندیدر

شان ن این مطالعات جینتا. دارند یگوشت یهاو رفاه جوجه یسالمت

 003/0مربع ) در متر لوگرمیک 46تا  30تراکم  ةمحدود درداد که 

 یهاو رفاه جوجه ی( سالمتجوجههر  یمتر مربع به ازا 040/0تا 

 اردد یبستگ پرورش طیمح تیفیبه ک یادیتا حد ز یگوشت

 پرورش یراهنما درشده  هیکه رطوبت توص یزمان )خصوصاً تا

مطالعات (. این شود تیرعا یدر سالن پرورش سویة مربوطه

در ارتباط با اثرات افزایش تراکم، به علت تفاوت  یادیز یهاتفاوت

این محققان، مختلف مشاهده شد.  یهاشرکت تیریمد ةنحو در

 یگوشت یهاو رفاه جوجه یسالمتسطح به منظور باال بردن 

پا، سطوح  طیشرا ف،یضع شاخص گامچون وقوع هم هاییشاخص

ر نظ مد را ریفت الشه و مرگ و م، رفتار، درصد اُکوسترونیکورت

ا ب یگوشت یهاتنها نسبت جوجهبه عنوان نتیجه، . دادندقرار 

(، نرخ رشد و پا مناسب طیشرا ةدهندصفر )نشان شاخص گام

 نیقرار گرفتند. با ا گله تراکم ریدرصد رطوبت بستر تحت تأث

 یِ پا ،آسیب دیده یپا کِشتَبا بالِ های گوشتیجوجهنسبت  ،وجود

 دما، رییبا تغ کوسترونیسطوح کورتهمچنین و  افتهیحالت  رییتغ

ه این ها بآن. افتی رییتغ )به علت افزایش تراکم( و رطوبت هیتهو

ل بدون کنتر ،کننده ودباال و محد یهاتراکم رسیدند کهنتیجه 

منجر به آسیب جدی به عملکرد،  ی،طیعوامل مح یبر رو یکاف

 .گرددسالمت و رفاه و آسایش پرنده می

 ةارائ یبرا یادیز بسیار مطالعات ارزش نیا یچه تمام اگر

 ،فتدایاتفاق م یتجار طیواضح و روشن از آنچه در شرا ریتصو کی

ژه ویمطالعات در اروپا و به  نیکه ا به خاطر داشت دیبا؛ امّا، دارند

هم مبنابراین،  .ه بودندانجام شدو فرانسه انگلستان دو کشور  در

و  رهیج یها، اجزاتفاوت و تنوع موجود در ساختمان که از است

، گذاردب ریتأث جیبر نتابطور بالقوه ممکن است که  تیریمدنحوة 

 .مطلع باشیم

 محدودیت را کجا قرار دهیم؟

مطالعات اخیر در توافق با مطالعات گذشته مدارک روشنی 

دهند. مبنی بر اثرات منفی تراکم بیش از حد گله نشان می

مقایسة نتایج گزارش شده برای اثرات تراکم گله، که در مطالعات 

ای مشکل است. این امر مختلف به دست آمده است، تا اندازه
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 ؛ همکارانو فرد اسماعیلی

 هاآن سالمت وضعیت و عملکرد بر گوشتی هایجوجه پرورش تراکم اثر

 1041  بهار، (پیاپی و دو بیست شماره) یک شماره ،و دو بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

( هر یک از آزمایشات با امکانات 1ل این عوامل است: عمدتاً به دلی

های ژنتیکی و یا به ( با استفاده از الین2مختلفی انجام شدند، 

زمان  هایی با مدتهای مختلف و طی دورهعبارت بهتر سویه

های نهایی ( با تفاوت در وزن3مختلف انجام شدند، و همچنین 

کیلوگرم بر  30محصول  اند. برای مثال، میزانمختلف انجام شده

پرنده در هر متر مربع  32/0ای بین تواند در محدودهمتر مربع می

(Dozier et al., (2005) تا   2/3، وزن نهایی )15/16کیلوگرم 

 8/1، وزن نهایی Dozier et al., (2006)پرنده در هر متر مربع )

کیلوگرم( تغییر کند. عنوان شده است که بیشترین اثرات ناشی 

افتد که فضای در دسترس به از تراکم زیاد گله زمانی اتفاق می

متر مربع به ازای هر  0625/0با  00/0ازای هر پرنده به کمتر از 

پرنده در هر  14-15اهش یابد. این مقدار تقریباً معادل پرنده ک

 ;Deaton et al., 1967)کیلوگرم است  5/2متر مربع با وزن نهایی 

Sørensen et al., 2000; Pettit-Riley and Estevez, 2001; 

Dawkins et al., 2004). 

کیلوگرم گوشت تولید شده در هر متر مربع به ازای تراکم 

ای که کند تا نقطهپیروی می 2گله از الگوی معادلة درجه 

کردن بیشتر تراکم گله منجر به محصول بیشتر در واحد اضافه

سطح نخواهد شد، بلکه برعکس نتیجة آن کاهش عملکرد 

ط ت مرتبهای گوشتی با افزایش تراکم خواهد بود و مشکالجوجه

های گوشتی به صورت نمایی افزایش با سالمتی و رفاه جوجه

خواهد یافت. این در حالی است که حداکثر تولید با کمترین 

یابد که میزان محصول در واحد مشکالت رفاهی تا جایی ادامه می

نشان داده شده  I، با 2کند )در شکل سطح شروع به کاهش می

  است(.

 گیری کلینتیجه

های مرتبط تمام نتایج و مدارک حاصل از بررسی پژوهش

 ای کهبا تراکم گله، به ویژه نتایج به دست آمده از دو مطالعه

در شرایط  Jones et al., (2005)و  Dawkins et al., (2004)توسط 

اند، به طور همسو بر اثرات بسیار زیاد شرایط تجاری انجام شده

های گوشتی تأکید محیطی بر عملکرد، سالمتی و رفاه جوجه

توان نتیجه گرفت که سالمتی و رفاه دارند. بر این اساس، می

ها، در محدودة های گوشتی و همچنین عملکرد مناسب آنجوجه

پرنده در  14-15ر مربع، معادل کیلوگرم محصول بر مت 38-34

تواند به دست آید. کیلوگرم می 5/2هر متر مربع با وزن نهایی 

ها و این مهم زمانی قابل دسترس است که شرکت

دهندگان طیور تجاری اطالعات بیشتری را در این زمینه پرورش

کسب کنند و اثرات کیفیت محیط را بر روی سالمتی و رفاه 

 سند و آن را رعایت کنند.های گوشتی بشناجوجه

 
 Puron et al., (1995)مدل حداکثر تولید با توجه به تراکم. مدلی که به منظور ایجاد تعادل بین حداکثر تولید و رفاه طیور براساس نتایج  -2شکل 

دهندة میزان سالمت ( نشانDashed linesخط )چین و پارهبه دست آمده است. خط کامل نشان دهندة میزان تراکم است. خطوط رسم شده با نقطه

 باشند.و رفاه پرنده به عنوان تابعی از شرایط محیطی، می
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Abstract  

To maximize the genetic growth potential of broiler chickens, optimal environmental conditions 

should be provided. In this regard, any failure to provide optimal conditions may negatively affect 

birds' performance. Stocking density has critical implications in the broiler industry since higher 

returns can be obtained as the number of birds per unit of space increases. Previously, stocking 

densities were determined by a simple cost-benefit analysis in commercial broiler farms; however, 

it has been proved that excessive densities did not only result in lower economic profits, but also 

reduced bird performance, health, and welfare. Currently recommended densities by producers are 

rather variable, and therefore, it is necessary to establish management guidelines based on practical 

and scientific outcomes. Recent studies, in agreement, indicated that the broiler chickens’ 

performance, health, and welfare are compromised when the stocking density alleviates to less than 

0.0625 to 0.07 m2/bird (equivalent to about 34 to 38 kg/m2 ~14-15 birds/m2 for 2.5 kg final body 

weight). In this context, negative consequences include a reduction in both feed intake and final 

body weight, and in severe cases, foot-pad dermatitis, scratches, bruising, poor feathering, tibial 

dyschondroplasia, physiological stress, and mortality have been well documented. In conclusion, it 

can be stated that a high and limited stocking density without sufficient control over environmental 

factors may lead to serious damage to the growth performance, health, and welfare status of the 

broiler chickens. In this review study, attempts have been made to establish the effect of various 

stocking densities in broiler farms on their growth performance, feed and water intake, carcass 

quality, leg weakness, litter microbial load, physiological stress, and immune status. 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 1041بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 ramyar.gharedaghi@gmail.com نویسنده مسئول:*

 مدل: ترویجی زبان به ریزماهواره نشانگرهای بر مبتنی والدین آزمون تئوریک مبانی. جوانمرد، آنصیری، م.، ر.، مالپیری، م.، ، قره داغیدهی: رفرنس

 .99-93(: 0)22 ؛0410 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. بزسانن مطالعه مورد حیوانی

  مرجان ازغندی :دبیر تخصصی       ورطی نژاد دام وژنتیک و اصالح :بخش

 

 

 

: جیتروی زبان به ریزماهواره نشانگرهای بر مبتنی والدین آزمون تئوریک مبانی

 بزسانن مطالعه مورد حیوانی مدل

 2جوانمرد آرش و 1نصیری متین ،1مالپیری محمد ،*1داغی قره رامیار

 چکیده

 در موجود ژنتیکی روابط و شجره دقیق ثبت ضرورت و اهمیت ژنتیک، محققان و مجرب دامداران اکثر برای امروزه،

 هادام بین روابط ثبت در خطا و شجره خطاهای دادن رخ برای مختلفی دالیل. است آشکار امری دامی جمعیت و گله یک

 راهکارهای از یکی. است شده گرفته قرار گفتگو و بحث مورد عوامل این از ایخالصه مجموعه این در که دارد وجود مزرعه در

 سیارب نشانگرهای. است مولکولی نشانگرهای دیدگاه از استفاده شجره ثبت در داده رخ اشتباهات شناسایی در پیشنهادی

 روش، بودن صرفه به مقرون اهمیت و هاهزینه وضعیت به توجه با اّما دارد؛ وجود حاضر حال در مهم هدف این برای متنوعی

 یقاتی،تحق انگیزۀ این با. است شده گرفته نظر در والدین آزمون برای میکروستالیت مارکرهای کاربری صرفاً مقاله این در

 بانز به ماهواره ریز نشانگرهای بر مبتنی والدین آزمون تئوریک مبانی خصوص در تجربه انتقال حاضر، مروری مقالۀ هدف

 یکژنت دیدگاه لحاظ از مواقعی چنین در. باشدمی مطالعه، مورد حیوانی مدل عنوان به سانن نژاد بز از استفاده با ترویجی

 هایآزمایش از استفاده با را نظر مورد اطالعات صحت DNA از خاصی توالی روی از توانندمی مولکولی نشانگرهای مولکولی،

 صنوعیم همانندسازی و تکثیر و ژنوم کل استخراج و گیریخون اول قدم در هدف، این به دستیابی برای. کنند تأیید مختلف

 توانمی الکتروفورزی الگوهای مقایسۀ با و انجام والدین این به متعلق احتمالی نتاج و مشکوک والدین بین میکروستالیت

 حاکم قوانین این از بخشی دارد سعی ترویجی -مطالعه علمی این. کرد علمی اثبات را شجره اطالعات ثبت این دقت و اعتبار

 .دهد انتقال ترویجی زبان به و کشیده تصویر به ذینفع مندانعالقه و خوانندگان برای را نتایج تفسیر نحوۀ و

 خروجی تفسیر میکروستالیت، مولکولی، ژنتیک والدین، آزمون :کلیدی کلمات

 99-93پیاپی(:  22)شماره  1، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_88523.html 
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 مقدمه

 نتخمی واقع در صفتی هر اصالح در اولیه قدم که آنجایی از

 ژنتیک اثرات سهم و صفت ژنتیکی معماری و پذیریوراثت

 ذیریپ وراثت پارامتر محاسبۀ برای است، افزایشی غیر و افزایشی

 ژنتیکی کواریانس و خویشاوندی روابط و دقیق شجرۀ وجود

 که هاییروش لذا است؛ شرط پیش و الزم نتاج، و والدین

 انجام را شجره دقیق ثبت و صحت خصوص در آزماییراستی

 پیشین هایپژوهش بود. در خواهند ارزشمند و مطلوب دهند

 ؛است شده رخ دادن خطاهای شجره اشاره برای مختلفی دالیل

 کاربرد بیشترین (BLUP) خطی نااریب بینیپیش روش بهترین

 تاس داشته حیوانات در ژنتیکی شایستگی بینیپیش در را

(Mrode, 1996)اساس بر انتخاب . تصمیمات BLUP هنگام 

 ت؛اس ترتر و صحیحدقیق پدر و مادر ایشجره اطالعات از استفاده

و روابط خویشاوندی و ژنتیکی  موجود اطالعات تمام BLUP زیرا

مام بر اساس ت یوانیدر مدل ح یکیژنت یابی. ارزردیگیم نظر در را

 موجود در شجره صورت واناتیح نیشناخته شده ب یکیروابط ژنت

 همۀ که کندمی فرض . این مدل(Henderson, 1975). ردیگیم

 اطالعات. اندشده ثبت یدرست به روابط و هانامهشجره

 و ترو صحیح ترقیدق ژنتیکی را یهایابیارز نتیجۀ خویشاوندان

با این حال، با افزایش  دهد؛را افزایش می ژنتیکی پیشرفت

اشتباهات ناشی از رکوردهای دارای خطا در شجره، منجر به اریب 

 Van Velckشود )پذیری و ارزیابی ژنتیکی میدر تخمین وراثت

1970 a, b .)امهبرن یک نیازپیش صحیح، ثبت شجرۀ ،نیبنابرا 

 بز جمله از اهلی حیوانی هایگونه تمامی در کارآمد اصالحی

 مختلفی از جمله تواند دالیلدر ثبت شجره می خطا بروز. است

 اسپرم در مؤسسات و ثبت شماره پایوت زنی برچسب در اشتباه

مادۀ آبستن به علت عالیم  بزهای تلقیح مجدد مصنوعی، تلقیح

 قیح،تل پرونده در والدین شماره ثبت هنگام اشتباه کاذب فحلی،

 نر زب ورود هنگام پدر شناسایی در پدران، اشتباهاشتباه در ثبت 

 اب حصارهای داخل به نر بزهای نشدۀ کنترل جاییجابه گله، به

 در سردرگمی و گوش پالک افتادن و شده حبس مادۀ بزهای

 وقوع (.Christensen et al., 1982) هاشماره همان مجدد تجدید

 آن پیامد وشده  نادرست هایداده ثبت به منجر هاپدیده این

 نیمبت ژنتیکی پارامترهای و همخونی ضریب اشتباه در محاسبۀ

اهش ک و پذیریوراثت ضریب تخمین اشتباه نهایت در و شجره بر

 است. یکیژنت پیشرفت

کوتاه  هم سر پشت تکرارهای عنوانبه  که هاریزماهواره

 هایمکان یا  (SSR) کوتاه توالی تکرارهای ،(STR) (۱)شکل 

 شوند،می شناخته نیز (STMS)برچسب توالی  با ایریزماهواره

 هستند نوکلئوتید ۶ تا ۲ از متشکل تکراری هایتوالی حاوی

(Nyakaana and Arctander 1998; Comstock et al. 2000, 

2002; Eggert et al,. 2000). ها ها که آنهای ریزماهوارهویژگی

سازد، شامل سطح باالیی از را نشانگرهای مولکولی ترجیحی می

راحتی قابل تجزیه و تحلیل است، توارث مشترک تنوع آللی که به

 ,Girish and Barbuddhe)باشد پذیری کاربردی میو تطبیق

تواند بسیار ها در آزمون انساب میرو، استفاده از آناین ؛ از (2020

  کننده باشد.کمک

 
ماهواره(: ناحیۀ تکرار کوتاه )ریز هم سر پشتتکرارهای  -۱شکل 

 ها تنوع دارد.نمونه بین

 ،در آن باند ثابت هستند PCR یهارآغازگکه  یدر حال

خاص پشت سر هم منحصر به فرد  یهایتوال نیا یتعداد تکرارها

 یبه عنوان مثال، اگر والد ؛شودیبوده و از والد به فرزند منتقل م

 یکیفرزند حتماً  رودیباشد؛ انتظار م 0۱4و  044باند  دارای دو

  (.Academic press, 2002داشته باشد ) ار دو باند نیاز ا

 
یک پدیده آشکار از علل اشتباه در ثبت شجره، جویدن  -2 شکل

 پالک پالستیکی توسط بزهای دیگر 

 DNA استخراج ی و روشریگخوننحوۀ 

گیرد گیری از حیوان از طریق وردید وداجی صورت میخون

فریز  ضدانعقاددارای مادۀ  خألهای حاوی و نمونۀ خون در لوله

شود. سپس با استفاده از شده و به آزمایشگاه انتقال داده می

دستورالعمل خاصی ماده ژنومی هر حیوان را استخراج کرده و در 

 .کنندنگهداری می زریفر
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 ؛ همکارانو  قره داغی

 ... ترویجی زبان به ریزماهواره نشانگرهای بر مبتنی والدین آزمون تئوریک مبانی

 ۱04۱  بهار، (پیاپی و دو بیست شماره) یک شماره ،و دو بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 
 هاها جهت مشاهده الگوی باندی آنی نمونهسازآمادهنحوۀ انجام مراحل آزمایشگاهی و  -3شکل 

 شیآزما لولهمیکروستالیت و همانندسازی مصنوعی در 

به وسیلۀ جفریس و  ۱891 سال در ریزماهواره واژۀ

 دارند. در ژنوم وسیعی توزیع هاریزماهواره گردید. مطرح همکاران

دی دونوکلئوتی تکرارهای پستانداران، ژنوم در تکرارها ترینمعمول

. باشندمی n(AG) ،n(CT) ،n(CA))به صورت یک موتیف دوتایی( 

 سه، دو، است ممکن شونده تکرار ردیف هر در موجود باز تعداد

 این خود از آغازگر نیز طراحی باشد؛ برایبیشتر  حتی یا چهار

 .شودمی استفاده تکراری نوکلئوتیدهای

 
 نحوه تفسیر تست والدینی -0شکل 

 PCRرد باال به راحتی شکلی به علت چند هامیکروستالیت

 مانند اییهگونه در مارکر این با ژن یابینقشه. هستند قابل ردیابی

 ترسریع دارد، شدهشناخته میکروستالیت 044 از بیش که گاو

براساس گزارش بادبرین و همکاران  گرفت. خواهد صورت

 دارند، بارزهم ها توارثریزماهواره که جا آن ( از۱988)

 یا یک مشاهده به با توجه فرد هر بودن هتروزیگوت و هموزیگوت

 اشتباهات کشف برای میکروستالیت گردد. ازمی مشخص باند دو

 نژاد استفاده اصالح مراکز در نتاج برای والدین ثبت در موجود

. شودمی گرفته به کار اصالحی هایارزش بینیپیش در و شودمی

 -۱ اند از:ها عبارتاز ریزماهواره استفاده مشکالت از بعضی

 طراحی ها،آن بازی توالی تعیین ها،ریزماهواره شناسایی عملیات

 و هبود پیچیده بسیار ژنتیکی نقشۀ تهیه و آغازگرها ساخت و

 علت به -۲. است العادهفوق هزینۀ و وقت صرف مستلزم

 در فقط هاآن کاربرد هاریزماهواره حد از چندشکلی زیادتر

  گردد.می پیشنهاد ایگونهدرون  هایبندیرده

 هاریزماهواره انواع

 ناقص و ناب یا کامل دسته دو به توانمی را هاریزماهواره

 ار تکرار تک یک تنها کالسیک هایریزماهواره. کرد بندیطبقه

 ناب هایریزماهواره این(. Bقسمت  ،1 شکل) گردندمی شامل

 تشکیل را ژنوم هایریزماهواره تمامی از کوچکی بخش تنها

 1 شکل در ناب هایریزماهواره این معمول مشتقات. دهندمی

 را هاآن توانمی که( Dو  A ،C قسمت) است شده داده نشان

 واحد هاآن در که را هاییریزماهواره. دانست ناقص هایریزماهواره

 است، شده قطع بازهایی جایگزینی به خاطر تکرارشونده

 ترینساده(. Aقسمت  ،1شکل ) گویند گسسته هایریزماهواره
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 که است هم مجاور تکرار دو شامل مرکب هایماهواره ریز شکل

 ،1 شکل) اندمتفاوت تکرارشونده واحد ردیف و اندازه نظر از

 از هیچ یک در که دارند وجود نیز متعددی تکرارهای(. C قسمت

 مبهم هایریزماهواره را گروه این. گیرندنمی قرار گروه سه این

 متعددی هایگسست ولی اندریزماهواره یک شبیه هاآن. نامندمی

 شدناضافه صورت به هاگسست این. دارد وجود هاآن در

 (. Dقسمت  ،1شکل) باشندمی معدودی متفاوت واحدهای

 
( B) ناگسسته، ریزماهواره( A) ها:ریزماهواره انواع -5شکل 

 ساده هایردیف( D)مرکب،  ریزماهواره( C) گسسته، ریزماهواره

 مبهم

  ایریزماهواره هایآلل تشخیص

 از ،PCR بر مبتنی نشانگرهای سایر همانند نیز نشانگر این

سپس الکتروفورز محصول  و PCRدر واکنش  تکثیر طریق این

PCR از دهاستفا با نظر مورد ناحیۀ تکثیر. شودمی داده تشخیص 

 ند،باشمی مورد نظر توالی از قسمتی مکمل که آغازگر جفت یک

به طوری که تنها قسمت تکرار شونده که مد . گیردمی صورت

 واحد تعداد با مطابق PCR فرآوردۀ طول شود.نظر است، تکثیر می

 ایونهگ به باید الکتروفورز. است متفاوت محل آن در تکرارشونده

تفاوت م باز یک به اندازۀ تنها که باندهایی تمییز امکان که باشد

 شودمی موجب آغازگرها بودن اختصاصی. آورد به وجود را هستند

 و باند دو هتروزیگوت فرد در) باند دو یا یک تنها فرد هر در که

 آید. به دست( باند یک هموزیگوت فرد در

 هاریزماهواره چندشکلی

 ریزماهوارها، در تکرارشونده واحدهای تعداد تنوع 

 خود تنوع این. است شده موجب را هاآن زیاد بسیار چندشکلی

 جهش میزان این. نشانگرهاست این در جهش باالی نرخ از ناشی

 تا ۱4-8 بین و ستا باال بسیار اینقطه جهش نرخ با مقایسه در
 در جهش ۱4-9 حدود نرخی انسان در هابررسی. باشدمی ۱4-۱4

 مگس در نرخ این ولی است، داده نشان را نسل هر در جایگاه هر

 همچون عواملی. باشدمی ۶×  ۱4-۶ حدود و پایین نسبتاً سرکه

 جهش میزان بر نوترکیبی و کناری ردیف تکرار، نوع و تعداد

  (.۱99۲مؤثراند )عرفانی مقدم،  ایریزماهواره

 تفسیر نتایج و تطبیق باند و نحوۀ شناسایی اشتباه

 
 الگوی باندی نمونه برای تجزیه و تحلیل الگوی باندی -۶شکل 

به منظور آشنایی با مبانی تست انساب مبتنی بر 

میکروستالیت درک دو اصل علمی ژنتیک ضروری است. اول این 

که در طی تولیدمثل هر والد در طی گامتوزنژ نصف ژنوم خود را 

گذارد. دوم، هر دام در ژنوم خود دارای تعداد به اشتراک می

ناخته کروموزوم ثابت است که هر کروموزوم دارای تعداد ش

ای میکروستالیت هستند که اندازۀ باند و نوع توالی خاص شده

تکرار شوندۀ پایۀ آن، شناخته شده است. متخصصان ژنتیک به 

منظور شناسایی الگوی توارث و توالی خاص هر میکروستالیت در 

فرد را همراه با نواحی به هر  هر فرد، باید توالی خاص منحصر

 تکثیر کنند. ( Flanking region)محافظت شده 

مشخص است، پنج حیوان از یک  ۶طور که در شکل همان

مزرعۀ پرورش بز سانن انتخاب شده است. با توجه به اینکه حیوان 

باشد، ارتباط ( می1( و )0(، )9( مادر حیوانات شمارۀ )۲شمارۀ )

( 1( و )0(، )9( با سه حیوان شمارۀ )۱ژنتیکی حیوان شماره )

گرفته است. با توجه به الگوی باندی استانداردی مورد آزمون قرار 

نام دارد،  Ladderگیرد و که در الکتروفورز مورد استفاده قرار می

( ۱( با هر دو الگوی باندی حیوان )9الگوی باندی حیوان شمارۀ )

و  ۱فرزند قطعی  9( متناسب بوده و بنابراین، در این شکل ۲و )

 باشند. برای این که دقتیگر میها از پدری داست و بقیه بزغاله ۲

این مطالعات حداکثر شود، متخصصان ژنتیک معموالً به یک 

جایگاه در  ۱۲کنند و وجود جایگاه برای الگوسنجی اکتفا نمی

 تواند خطا و احتمال تصمیم اشتباه را به صفر برساند.بررسی می
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 ؛ همکارانو  قره داغی

 ... ترویجی زبان به ریزماهواره نشانگرهای بر مبتنی والدین آزمون تئوریک مبانی

 ۱04۱  بهار، (پیاپی و دو بیست شماره) یک شماره ،و دو بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 کاندید نتاج به عنوان پدر دیکاندبز نر دو  میکروستالیت برای انتسابنحوۀ تفسیر نتایج  -۱ جدول

جایگاه  7، یک مثال از تست انساب از ۱جدول 

ن ها و والدیباشد و هر دو باند مربوط به بزغالهمیکروستالیت می

گیرد. با توجه به اصل اول که در این آزمون مورد مقایسه قرار می

قبالً ذکر شد، بزغاله منتسب باید حتماً دارای باندهای یکسان از 

نظر طول توالی حداقل با یکی از باندهای والدین باشد تا بتوان 

ر که طوآنها را از نظر قرابت ژنتیکی به یکدیگر ارتباط داد. همان

ابق ه به عدم تطشود، بزغاله منتسب به بز نر دو با توجمشاهده می

طول باندی آن در جایگاه مورد نظر، حداقل با یکی از باندهای 

 مادر مشکوک، با آن قرابت ژنتیکی ندارد. 

 گیری کلینتیجه

ای شجره کنترل و های مورد نظرفردی حیوان شناسایی

 دهندگان در اهداف تجاری واز پرورش حمایت برای والدین

بنابراین، اجرای . است وریضر جمعیت حیوانی کارآمدِ مدیریت

یک برنامۀ اصالحی، مستلزم در اختیار داشتن روابط صحیح 

-ای تمامی حیوانات موجود در جمعیت مورد مطالعه میشجره

ای هدر سال حیوانی که پرکاربردترین مدل ارزیابی باشد. در مدل

 ژنتیکی روابط تمام اساس ها برباشد، ارزیابی داممعاصر می

 .گیردصورت می جمعیت مورد مطالعه در حیوانات شدۀ شناخته

ای حیوانات به طبق فرض این مدل، باید تمام روابط شجره

درستی ثبت شده باشد. در نتیجۀ ثبتِ شجرۀ اشتباه یا شجرۀ 

های ژنتیکی دارای اریب بوده و پیشرفت ژنتیکی ناقص، ارزیابی

ی های مولکولکل و ساالنه نیز کاهش خواهد یافت. نشانگر

توانند در تصحیح و شناسایی اشتباهات شجره راهگشا باشند. می

توانند برای این مهم به کار روند که از نشانگرهای مختلفی می

توان به استفاده ها برای آزمون والدین میترین روشارزان قیمت

توان با بررسی الگوی از مارکرهای میکروستالیت اشاره نمود. می

موجود بین ژنوتیپ والدین و نتایج  توارثی توالی اختصاصی

انتساب درست را رقم زد و خطای شجره را به حداقل رساند. این 

روش طی مقاالت متعدد و اسناد علمی قبلی کارآیی و دقت خود 

 را به اثبات رسانده است.
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Abstract  

Today, for most experienced ranchers and genetic researchers, the importance and 

necessity of accurately recording the pedigree and relationships of a herd and livestock 

population are obvious. There are various reasons for the occurrence of errors in the 

pedigree and registration of relationships between livestock on the farm, which in this text 

are summarized and discussed. One of the proposed solutions in identifying the errors that 

occurred in the registration of the pedigree is to use the perspective of molecular markers. 

There are a wide variety of indicators for this important goal right now; however, due to the 

cost situation and the importance of cost-effectiveness of the method, in this article, only 

the use of microsatellite markers for parental testing is considered. With this research 

motivation, the present review article aims to transfer the experience regarding the 

theoretical foundations of the parent test based on microsatellite markers in promotional 

language using goat and saanan as the animal model studied. In such cases, from a molecular 

genetic point of view, molecular markers can confirm the accuracy of the information from 

a specific DNA sequence using various experiments. To achieve this goal, in the first step, 

blood sampling and extraction of the whole genome and artificial reproduction and artificial 

replication of microsatellites between suspicious parents and possible offspring belonging 

to these parents can be done. This manuscript tries to portray some of these governing rules 

and how to interpret the results to readers and interested parties and convey them in 

advertising language. 
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 مقدمه

کنندگان در رابطه با های مصرفامروزه به دلیل نگرانی

های شیمایی در برخی از افزودنی سالمت غذایی، استفاده از

ها یا خوراک طیور محدود شده است. با توجه به اینکه افزودنی

ها یا داروهای شیمیایی داروهای گیاهی در مقایسه با افزودنی

ها کنندگان محصوالت آنعوارض جانبی کمتری بر طیور و مصرف

ا هاند. بیشتر این افزودنیدارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته

اکسیدانی و ضد باکتریایی بوده و در برخی از دارای خاصیت آنتی

شوند. استفاده از های تولیدی طیور، به جیره افزوده میفارم

ها )که تحت عنوان گیاهان دارویی و مشتقات حاصل از آن

شوند( عالوه بر بهبود عملکرد و سالمتی فیتوژنیک شناخته می

شوند. ها نیز میحصوالت آنطیور، باعث افزایش ماندگاری م

های گیاهی بیش از هزاران سال است که در غذا، اسانس و عصاره

عنوان مکمل مورد استفاده قرار  های طبیعی و بهداروها و درمان

های گیاهی منابع جدیدی عصاره(. Joshi et al., 2009گیرد )می

و  تندهسهای پاتوژن از ترکیبات ضدباکتریایی در برابر باکتری

گیاهی بر توقف رشد  هایمطالعات آزمایشگاهی اثر عصاره

توان این اثر را تحت که می طوری به اندرا نشان دادهها باکتری

 ,.Joshi et alبندی کرد ) طبقه سه عنوان قوی، متوسط و ضعیف

دن بوهای گیاهی مربوط به آبگریز یک ویژگی مهم عصاره(. 2009

سازد تا با پیوند روی قادر می که عصاره گیاهی را ها استآن

اعث ها بها و میتوکندری آنی لیپیدی غشاء سلولی باکتریالیه

های مهم ها و یونپاره شدن غشاء سلولی و خروج مولکول

گردد  هابه خارج از سلول و در نهایت مرگ باکتری هاباکتری

(Joshi et al., 2009 .)محصوالت گیاهی دارای خواص ضد 

و عوارض  آسان، قیمت مناسبعلت دسترسی  به باکتریایی،

های سنتتیک مطرح بیوتیکعنوان جایگزین آنتی اندک، به

 ترین گیاهانشیرین بیان یکی از مهمترین و با ارزشهستند. 

 بیوتیکی قوی بوده واکسیدانی و آنتیدارویی دارای خواص آنتی

ی وراکهای هضمی، به هضم مواد ختواند با تحریک ترشح آنزیممی

 (.2018et al.,  Tiwari) در دستگاه گوارش کمک کند

 شیرین بیان

از خانواده ( Glycyrrhiza glabraن )گیاه شیرین بیا

 0444گیاهان دارویی است که از  مهمترینلگومیناسه است و از 

 ها استفاده شده استسال پیش برای درمان بسیاری از بیماری

(Pastorino et al., 2018 .)در حال حاضر  شیرین بیانای جزا

گیرند. جنس معموالً به عنوان خوراک و غذا مورد استفاده قرار می

ریشه( ) rhizaشیرین( و ) glykosاز کلمات یونانی  شیرین بیان

فته گ چوب شیرین و گرفته شده است. همچنین به آن گلیسیریزه

ند، ای است، اما اکنون در هبومی مناطق مدیترانه ۀشود. گونمی

روسیه و چین نیز وجود دارد. عصاره آن در حال حاضر در صنایع 

دارویی و غذایی و همچنین در تولید غذاهای کاربردی و مواد 

(.  Sudo, 2009and Hayashiشوند )افزودنی غذایی استفاده می

ای هدر واقع، مهمترین کاربرد صنعتی شیرین بیان تولید افزودنی

و مواد شیرین کننده است ها غذایی مانند طعم دهنده

(Panja, 2008and Mukhopadhyay  .) از ریشه آن به همچنین

عنوان طعم دهنده برای تنباکو نوع آمریکایی، آدامس، آب نبات، 

 Rizzatoشود )محصوالت پخته شده، بستنی و نوشابه استفاده می

et al., 2017ریشه ۀهای آتش نشانی، عصار(. در آبجوها و کپسول 

الی شوند، در حکننده استفاده میبه عنوان مواد کف شیرین بیان

پس از حذف ترکیبات دارویی و طعم  آن که فیبرهای ریشه

شوند. در پوش و مقوا استفاده می دهنده، در عایق کاری، دیوار

زمینه لوازم آرایشی، شیرین بیان به عنوان یک عامل رنگ آمیزی 

ظور در محصوالت موضعی شود و به همین منپوست توصیف می

 گنجانده شده است.
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 ترکیبات شیمیایی و زیست شناسی شیرین بیان

های اخیر، اجزای شیمیایی شیرین بیان به طور در سال

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است  پژوهشگرانگسترده توسط 

(Hayashi et al., 2016 با این وجود، مطالعات کمی در مورد .)

ای شیرین بیان انجام شده است. شیرین بیان از نظر ترکیب تغذیه

ها، اسیدهای آمینه، پلی ساکاریدها و منبع پروتئین ایتغذیه

م، های معدنی )مانند کلسیم، فسفر، سدیقندهای ساده، نمک

پتاسیم، آهن، منیزیم، سیلیکون، سلنیوم، منگنز، روی و مس(، 

ها، ها، تانناستروژن، استرول ،ها، نشاستهها، رزینپکتین

ا، هها )سیتوسترول و استیگماسترول(، کومارینفیتوسترول

و گلیکوزیدها گزارش شده  (Cو  B1 ،B2 ،B3 ،B5 ،Eها )ویتامین

(. تعداد زیادی از ترکیبات بیولوژیکی Wang et al., 2015است )

ها )مسئول طعم شیرین( و ها، ساپونیند تریترپنننامنیز 

(. Rizzato et al., 2017اند )فالونوئیدها از آن جدا شده

های شیرین بیان به عنوان گلوکورونیدها وجود دارند، در ساپونین

ا هاپونینها وجود دارند. سها به عنوان اولئانانحالی که آگلیکون

ترکیبات اصلی مشخص کننده شیرین بیان هستند که مسئول 

طعم شیرین هستند. محتویات این ترکیبات ممکن است به دلیل 

متفاوت باشد و تأثیرات وری افربرداشت و نوع منابع جغرافیایی، 

ا هدرمانی شیرین بیان را تحت تأثیر قرار دهد. ترکیب اصلی ریشه

 04قریباً ت ویپروئید ساپونین است یک ترکه  گلیسیریزین است

شه در ریترین ماده فعال تر از ساکاروز است و اصلیبرابر شیرین

 04(. گلیسیریزین حدود Yu et al., 2015است )شیرین بیان 

 که شودشامل میاز وزن خشک ریشه شیرین بیان را درصد 

های پتاسیم، کلسیم و منیزیم از اسید مخلوطی از نمک

 Rizzatoدرصد متغیر است ) 5-50است که بین گلیسیریزیک 

et al., 2017 پس از تجویز خوراکی، گلیسیریزین توسط .)

امونوگلوکورونید و  ‐3گلیسیرتیک اسید ‐01های روده به باکتری

(. Albermann et al., 2010شود )اسید گلیسیرتیک متابولیزه می

وئیدهای ونرنگ زرد شیرین بیان به دلیل وجود فالونوئید است. فال

فالوانون، ی مانند های مختلفشناسایی شده متعلق به کالس

فالون، فالوانونول، کالکون، ایزوفالوان، ایزوفالون، ایزوفالون و 

 گلیکوزیدهای شاملفالونوئیدهای اصلی  هستند. ایزوفالوانون

دی هیدروکسی فالوانون( و ایزولی کویرتی  ‐0،4لیکوریتیژینین )

تری هیدروکسی کلن(، مانند لیکوریتین،  ‐0-5ژنین )

ستند هایزولیکوئیرتین، لیکوریتین آپیوساید و لیکوراساید 

(Rizzato et al., 2017).  اسانس بدست آمده از شیرین بیان

همچنین سرشار از پروپیونیک اسید، بنزوئیک اسید، 

متیل  ‐0بوتاندیول، فرفوریل فرمت، مالتول،  ‐5،3فورفورالدهید، 

 ,.Chouitah et alرمیل پیرول و تری متیل پیرازین است )ف ‐5‐

2011.) 

 طیور هشیرین بیان در تغذی

گیاهان دارویی به دلیل کاربردهای مفید متعددی که در 

ها دارند، از محبوبیت باالیی برخوردار حیوانات، طیور و انسان

. امروزه افزودن مواد افزودنی (Dhama et al., 2018)اند شده

های ها، عصارههای غذایی از جمله پری بیوتیکو مکمل خوراکی

 به دلیل کاربردهای طیورغذایی  جیرهها در گیاهی و پروبیوتیک

افزایش عملکرد و تولید و همچنین حفظ  از جمله هامفید آن

. تجزیه (Ashraf et al., 2017) است سالمت طیور در حال افزایش

ای از عصاره عمدهد که بخش هدمیو تحلیل شیمیایی نشان 

ترپن )به عنوان مثال، های تریشامل ساپونین شیرین بیان

گلیسیریزین، اسید گلیسیرتینیک و اسید شیرین بیان(، 

لیکوریتین، ایزوفالونوئیدها و فرمونونتین(، قندها، )فالونوئیدها 

 ومارینکولین، ک ،نشاسته، اسیدهای آمینه، آسکوربیک اسید، تانن

 . (Pastorino et al., 2018) فیتواسترول است و

 طیورثیر شیرین بیان بر عملکرد أت

در حال حاضر، به خوبی ثابت شده است که عملکرد رشد و 

ه یابد کبهبود می یهایگذاری طیور معموالً از طریق افزودنیتخم

ها و عملکرد رشد تأثیر مثبت بر وضعیت سالمت عمومی آن

 ۀعصارگرم  0/4. گنجاندن (Dhama et al., 2014)گذارد می

 های گوشتی باعثلیتر آب آشامیدنی جوجه یک شیرین بیان در

اما بر وزن  ه استشد گیروز 05و  50مصرف خوراک در  افزایش

 ,.Al-Daraji et al) ه استبدن در سنین مختلف تأثیری نداشت

   Selvasubramanianو Jagadeeswaran. با این حال، (2012

عصاره شیرین بیان در درصد  0دریافتند که گنجاندن  (5400)

 هاهای گوشتی باعث بهبود وزن بدن آنجوجه ۀغذایی پای جیره

 شاهدروزگی در مقایسه با گروه  05در  ضریب تبدیل خوراکو 

 ppm544  های ژاپنی گزارش شد که گنجاندنشد. در بلدرچین

، میزان مصرف خوراک روزانه جیره درریشه شیرین بیان  ۀعصار

 Myandoab andبخشد )میو افزایش وزن بدن را بهبود 

Mansoub, 2012)شیرین بیان اثرات مثبتی بر عملکرد  ۀ. عصار
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 ,.Lashin et al)گذارد گرمایی مینش های گوشتی تحت تجوجه

. مکمل غذایی شیرین بیان در طیور با افزایش رشد (2017

گذارد. ها تأثیر مثبت میبر عملکرد رشد آن هاهای آناندام

 0/5 های گوشتی تغذیه شده باهضم و اشتها در جوجه همچنین

بهبود یافت.  ،شیرین بیان خوراک حاوی گرم بر کیلوگرم

 ۀدر طول دور جیرهدرصد شیرین بیان در  0/4گنجاندن تا 

 Alagawany)های تخمگذار را افزایش داد پرورش عملکرد مرغ

et al., 2019.)  

 سیستم ایمنی طیوربر اثرات شیرین بیان 

های ضد ویروسی و ایمنی قوی گیاهان دارای فعالیت

عصاره شیرین  از این رو (Jagadeeswaran et al., 2014)هستند 

توان از یم که بیان بر سیستم ایمنی بدن طیور تأثیر مثبت دارد

آن برای بهینه سازی پاسخ ایمنی و بهبود عملکرد استفاده کرد. 

عصاره شیرین بیان با تحریک تیتر درصد  0/4مکمل غذایی 

های غیر اختصاصی و خاص، ایمنی بادی در برابر آنتی ژنآنتی

. آزمایشی برای بخشدمیهای گوشتی بهبود هومورال را در جوجه

 یشه شیرین بیان بر مشخصات ایمنیر ۀارزیابی تأثیر مکمل عصار

جوجه گوشتی تجاری انجام شد. پارامترهای بیوشیمیایی  00

سرم، مانند پروتئین کل سرم، آلبومین، گلوبولین و نسبت 

درصد عصاره شیرین  0/4شاهد، سه گروه  درآلبومین به گلوبولین 

. نتایج این مطالعه ندبرآورد شد ورا آلوئهدرصد  0/4و بیان 

ی گوشتی تغذیه هاجوجهدر های ایمنی که پاسخ دمشخص کر

قابل توجهی نشان بهبود درصد عصاره شیرین بیان  0/4با  شده

های . همچنین، مکمل(Jagadeeswaran et al., 2014) ه استداد

وند شغذایی طبیعی به عنوان تقویت کننده ایمنی استفاده می

ث باع در نهایتد و ندههای سفید را افزایش میزیرا تعداد گلبول

 . (Geetha et al., 2018) شوندمیسطح اینترفرون  افزایش

های آن دارای اجزای فعال شیرین بیان و عصاره

عملکردهای ضد التهابی، تنظیم کننده سیستم ایمنی و ضد 

های ایمنی هومورال و توانند با تعدیل پاسخویروسی هستند و می

های ویروسی بیماری سلولی، ایمنی طیور را افزایش داده، از

های ویروسی را انجام جلوگیری کرده و درمان تکمیلی بیماری

گزارش ( 5400)و همکاران عمر . (Ocampo et al., 2016) دهند

گرم عصاره شیرین بیان هنگامی که به عنوان میلی 04د که نداد

گیرد، فعالیت ضد افزودنی خوراک گیاهی مورد استفاده قرار می

دهد. عالوه نشان می برابر ویروس بیماری نیوکاسلویروسی را در 

در  با گلیسیریزیک اسید تیمارهای گوشتی تحت بر این، جوجه

میکروگرم بر میلی لیتر آب آشامیدنی، تیتر آنتی بادی  04غلظت 

و همچنین افزایش پاسخ ایمنی  بیشتری در برابر ویروس نیوکاسل

ا و هش تعداد لنفوسیتسلولی را نشان دادند، همانطور که با افزای

 .(Ocampo et al., 2016) های خون نشان داده شدترومبوسیت

میکروگرم بر میلی لیتر عصاره شیرین  344در یک مطالعه، دوز 

بیان عملکرد ضد ویروسی قوی علیه نیوکاسل را نشان داد 

(2017 et al.,Ashraf ) .Dziewulska  اظهار  (5401)و همکاران

 عصاره شیرین بیان پارامیکسودرصد  04که مکمل  ندداشت

تعداد کپی  همچنین کند ورا در کبوترها مهار می یکویروس نوع 

RNA در ها، مانند کلیه و کبد، ویروسی در برخی از اندام

با عصاره شیرین بیان در مقایسه با تغذیه شده  کبوترهای

اثرات ضد  دهندهکه نشان بود کمتر کنترل کبوترهای گروه

 عصاره شیرین بیان است.  ویروسی

 خوراک طیورتأثیر شیرین بیان بر بازدهی و هضم 

های گیاهی کاربردی در بخش طیور به استفاده از عصاره 

هضم و افزایش اشتها و همچنین عملکردهای  بردلیل مزایای آنها 

که مشکالت سالمتی را کاهش داده و )مختلف فیزیولوژیکی 

 ,.Frankič et alافزایش یافته است )، (بخشدعملکرد را بهبود می

های طیور ممکن است جیره(. افزودن شیرین بیان در 2009

های مضر در عملکرد را از طریق کاهش تعداد میکروارگانیسم

(. Khamisabadi et al., 2015دستگاه گوارش طیور بهبود بخشد )

د که گیاهان دارویی از ن( گزارش داد5400و همکاران ) کریمی

های طیور به جیرهتوانند با موفقیت در شیرین بیان میجمله 

عنوان جایگزین آنتی بیوتیک استفاده شوند. در مناطقی که 

، ممکن است از نظر هستندبه راحتی در دسترس  انگیاه

و همکاران  صدقید. نباش به صرفههای طیور جیرهاقتصادی در 

 هایجوجهر جیره د که مکمل شیرین بیان دن( اظهار داشت5404)

 Daraji-Alندارد.  بر ضریب تبدیل خوراک یگوشتی هیچ اثر مضر

 004دریافت کننده های گوشتی ( نشان داد که جوجه5403)

میلی گرم در لیتر شیرین بیان تحت تنش گرمایی، به طور قابل 

بهتری در و کارایی اقتصادی ضریب تبدیل خوراک توجهی 

کاران و همکالنتر مشابه،  . به طورداشتندمقایسه با گروه کنترل 

د که استفاده از شیرین بیان به طور قابل ن( اظهار داشت5404)

روزگی بهبود  50یک تا  را ازضریب تبدیل خوراک توجهی 

بخشد. گنجاندن شیرین بیان در آب آشامیدنی منجر به می

14 



Ebrahimi and Rezaei;  
Use of Licorice in poultry nutrition 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 1 (Serial Number 22), Spring 2022 

 

 

طعم و تشویق اشتها شد  بهبودافزایش مصرف خوراک به دلیل 

(2014 al.,et Salari  که به عوامل هضم و اشتهای آن نسبت )

میزان عبور  همچنین(.  et al.,Windisch 2008شود )داده می

با جیره شیرین تغذیه شده  در پرندگان خوراک در دستگاه گوارش

لیل احتماالً به د که بیان در مقایسه با پرندگان شاهد بیشتر بود

 ,.Sedghi et al) بهبود حرکت و عملکرد دستگاه گوارش است

توان دریافت که تأثیر مفید شیرین بیان می به طور کلی(. 2010

تواند از طریق ایجاد محیطی میخوراک در بهبود کارایی و هضم 

برخی از مطالعات هیچ  البته بهتر برای جذب مواد مغذی باشد.

و  تأثیر قابل توجهی بر افزودن شیرین بیان بر مصرف خوراک

 (. Naser et al., 2017) ندانشان ندادهضریب تبدیل خوراک 

 طیور ثیر شیرین بیان بر الشه و کیفیت گوشتأت

مطالعات موجود در مورد تغییرات ناشی از تأثیر تغذیه گیاه 

شیرین بیان بر الشه و کیفیت گوشت محدود است. کیفیت 

های گیاهی تحت تأثیر توان با افزودن برخی عصارهگوشت را می

های علمی در مورد کیفیت اً، بسیاری از گزارشقرار داد. اخیر

اند و به دلیل نگرانی مصرف تغذیه و ترکیب گوشت بحث کرده

های شیمیایی در خوراک کنندگان در مورد استفاده از افزودنی

های خوراکی شده است که باعث ای به افزودنیطیور، توجه ویژه

شوند یم ایهای تغذیهبهبود پایداری اکسیداتیو و ویژگی

(Coronado et al., 2002 اثرات تعدادی از گیاهان، از جمله .)

الشه در طیور مورد مطالعه قرار  بر خصوصیاتشیرین بیان، 

صدقی طور که در مطالعه  (. همانZhang et al., 2013اند )گرفته

هنگام  درصد چربی شکمی ،( نشان داده شد5404) و همکاران

گرم در کیلوگرم( در خوراک  دو)تغذیه سطوح باالی شیرین بیان 

( 5444و همکاران ) Aokiهای گوشتی کاهش یافت. جوجه

های چربی باعث کاهش بافت د که روغن شیرین بیاننتصریح کرد

د که میزان ن( گزارش داد5404و همکاران )ناصر شود. شکم می

گرم در لیتر  3/4های گوشتی با آب حاوی در جوجه چربی شکمی

میزان قابل توجهی کاهش یافت و فالونوئیدهای شیرین بیان به 

 et al.,Nakagawa بودند ) آبگریز عامل کاهش چربی شکمی

یابد، عملکرد الشه کاهش می (. در حالی که چربی شکمی2004

گرم در  00/4های گوشتی با آب آشامیدنی حاوی برای جوجه

-Alند )کلیتر عصاره شیرین بیان تحت تنش حرارتی تغییر نمی

Daraji et al., 2012 .) هیچ تفاوتی در عملکرد اما با این وجود

کیلوگرم در  گرم 5/4غذایی حاوی  جیرهالشه در بلدرچین با 

(. Myandoab and Mansoub, 2012شیرین بیان مشاهده نشد )

اند، به ها خالف این را نشان دادهبا این حال، برخی از آزمایش

شیرین بیان تأثیر مثبت عنوان مثال آب آشامیدنی حاوی مکمل 

که در آن  ،های گوشتی داشتو مفیدی بر صفات الشه جوجه

چربی الشه کاهش یافته و متعاقباً وزن بدن در سطوح باال افزایش 

(. تأثیر شیرین بیان بر کاهش چربی Naser et al., 2017یابد )می

تواند ناشی از عواملی مانند سرکوب مصرف انرژی، می شکمی

یا  ربی، افزایش اکسیداسیون اسیدهای چربکاهش جذب چ

(. Tominaga et al., 2006باشد ) کاهش بیوسنتز چربی شکمی

خواص شیرین بیان دارای عملکرد دارویی مختلفی از جمله 

(. بنابراین، بهبود Michaelis et al., 2011است ) یاکسیدانآنتی

های الشه و کیفیت گوشت طیور ممکن است به اثر ویژگی

اکسیدانی شیرین بیان مربوط باشد که متابولیسم چربی و آنتی

  بخشد.پروتئین را بهبود می

 طیور های خونیسنجهافرثیر شیرین بیان بر أت

 آب آشامیدنی حاوی دریافت کنندههای گوشتی جوجه

گرم در لیتر عصاره شیرین بیان، کاهش میزان  3/4یا  5/4، 0/4

و همچنین کاهش  و کلسترول تام LDL ،گلوکز سرم، کلسترول

. گنجاندن (Naser et al., 2017)وزن کیسه صفرا را نشان دادند 

های گوشتی باعث جوجه جیرهدر  شیرین بیان عصارهدرصد  0/4

افزایش غلظت گلوبولین سرم شد که به نوبه خود منجر به بهبود 

. با این حال، (Rezaei et al., 2014)وضعیت ایمنی هومورال شد 

در  گرم شیرین بیانیک و  0/4تغذیه شده با های گوشتی جوجه

 های سفید خونکیلوگرم در طول دوره رشد، افزایش تعداد گلبول

عالوه، مکمل شیرین بیان بد. ندر مقایسه با گروه شاهد نشان داد

کیلوگرم( تأثیر قابل توجهی بر درصد در  گرم 5، و 0، 0/4)

و  تهتروفیل به لنفوسی مونوسیت، نسبت، لنفوسیت، هتروفیل

. (Sedghi et al., 2010)های قرمز آن نداشت تکثیر گلبول

ها و نسبت هتروفیل به ، درصد هتروفیل و لنفوسیتهمچنین

گرم عصاره میلی 3/4و  5/4، 0/4لنفوسیت تحت تأثیر مکمل 

 Moradi et) شیرین بیان در لیتر در آب آشامیدنی قرار نگرفت

al., 2014)که  تسهایی این بیان حاوی فیتواستروژن. ریشه شیر

 هایهای قرمز را افزایش داده و تعداد گلبولمیزان رسوب گلبول

. تزریق عصاره (Huang et al., 2008)د هدیقرمز را کاهش م

ا هباعث تحریک چرخه سلولی و فعالیت در لنفوسیتشیرین بیان 

و همکاران شریفی . عالوه بر این، (Ibrucker et al., 2006)شود می
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 ۀجیرد که مکمل ریشه شیرین بیان در نتصریح کرد (5403)

کیلوگرم( برخی از اجزای در  میلی گرم دوهای گوشتی )جوجه

را کاهش داده و  LDLگلیسیرید، کلسترول و سرم مانند تری

دهد. در مطالعه را افزایش می سطح لیپوپروتئین با چگالی باال

د که غلظت ننتیجه گرفت (5404)و همکاران صدقی دیگری، 

غذایی حاوی  تغذیه شده با جیره در پرندگان LDLکلسترول و 

کیلوگرم( در مقایسه با گروه در  گرمدو و یک ، 0/4شیرین بیان )

شاهد به طور قابل توجهی کاهش یافت. این ممکن است به مهار 

 ژناز وهای آنزیم لیپوکسیپراکسیداسیون چربی و فعالیت

توسط  LDLژناز و همچنین کاهش اکسیداسیون سیکلواکسی

 ۀشیرین بیان نسبت داده شود. اثرات کاهش کلسترول عصار

شیرین بیان به ترشح زیاد کلسترول، اسیدهای صفراوی، 

های خنثی و بهبود محتوای اسید صفراوی کبدی نسبت استرول

شود. اجزای فعال شیرین بیان )ساپونین( قادر به کاهش داده می

، جلوگیری از تشکیل LDLروتنوئیدهای مرتبط با سطح کا

پراکسیدهای لیپیدی و افزایش سرعت تبدیل کلسترول به 

 Daraji-Al. نیز هستنداسیدهای صفراوی با ترشح کبدی 

 004)نتیجه گرفت که مقادیر باالی عصاره شیرین بیان  (5405)

میلی گرم در لیتر در آب( باعث افزایش غلظت گلوکز در  004تا 

شود. مکمل گرمایی می نشم جوجه های گوشتی تحت تسر

و نسبت  HDLغذایی عصاره شیرین بیان باعث افزایش غلظت 

HDL  بهLDL  در سرم به دلیل غلظت باالی فالونوئیدها و اسید

گرم  0/4. گنجاندن (Naser et al., 2017)شود اسکوربیک می

های گوشتی در لیتر آب آشامیدنی جوجه عصاره شیرین بیان

اما سطح آالنین  شده است،پالسما  HDLباعث افزایش سطح 

با این  (.Salary et al., 2014) داده استرا کاهش  آمینوترانسفراز

د که پارامترهای ننتیجه گرفت (5401)و همکاران  شهریارحال، 

های مختلف پودر شیرین های تخمگذار با غلظتخونی سرم مرغ

در مقایسه با  ( به طور قابل توجهیرصدد 5 و 0/0، 0، 0/4بیان )

ها و گروه کنترل متفاوت نیست. بنابراین، وجود ساپونین

تواند برای حذف فیتواستروئیدها در عصاره شیرین بیان می

صفراوی کبدی در حیوانات  هایکلسترول و افزایش محتوای اسید

  مفید باشند.

 گیری کلینتیجه

 هیهت در مهمی نقش است ممکن بیان شیرین کلی طور به
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 و فالونوئیدها مانند فعال زیست اجزای حاوی بیان شیرین. کند

 دارویی کاربردهای و دارویی خواص دارای که است گلیسیریزین

 ایهفعالیت بیان شیرین عصاره که است شده مشخص. هستند

 است ممکن که دهدمی نشان را اکسیدانیآنتی و زاییایمنی

 هایشاخص و الشه صفات خوراک، راندمان رشد، عملکرد

 لح راه یک عنوان به و بخشد بهبود را طیور خون بیوشیمیایی

 زیابیار برای. کند عمل ایمنی و گوارشی مشکالت حل برای بالقوه

 وراکخ افزودنی عنوان به بیان شیرین گیاه از استفاده مفید اثرات

 نممک که دارویی گیاه این خواص سایر بررسی همچنین و طیور

 مطالعات باید دهد، افزایش را طیور سالمت و عملکرد است
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Abstract  

Supplementation of livestock and poultry diets with medicinal plants containing 

bioactive components has shown promising reports as natural feed supplements. These 

additives are able to promote growth performance and improve feed efficiency, nutrient 

digestion, antioxidant status, immunological indices, and poultry health. The major problem 

of the poultry industry is the epidemiological diseases, mainly confined to the respiratory, 

digestive, and immune systems. Licorice is among the oldest and most widely known 

medicinal plants in the world. Licorice has certain bioactive components such as flavonoids 

and glycyrrhizin. The roots of this herb contain 1 to 9% glycyrrhizin, which has many 

pharmacological properties such as antioxidant, antiviral, anti-infective, and anti-

inflammatory properties. Licorice extracts have a positive effect on the treatment of high-

prevalence diseases such as the immune system, liver, and lung diseases. Moreover, 

Licorice extracts supplementation in poultry diets plays a significant role in their productive 

performance by enhancing organ development and stimulating digestion and appetite. 

Along with its growth-promoting effects, licorice has detoxifying, antioxidant, 

antimicrobial, anti-inflammatory, and other health benefits in poultry. This review describes 

the beneficial applications and recent aspects of the Licorice herb, including its chemical 

composition and role in safeguarding poultry health. 
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 زاییاشتغال و مهارت کسب سازی،توانمند سوی به راهی ؛کارآموزی ساماندهی"

 "دامی علوم دانشجویان

 ردستانک دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی علوم مهندسی گروه دام نژاداصالح و ژنتیک استاد رشیدی؛ امیر دکتر با مصاحبه
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 نجمنا مدیره هیئت عضو نیز پیشتر و دارد خود کارنامه در را المللیبین هایهمکاری همچنین و صنعت و دانشگاه مختلف

 است. بوده ایران طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان مرکزی شورای و دامی علوم

 .گشودند جهان به چشم کردستان استان سقز شهرستان توابع از مرخُز روستای در 0440 سال در رشیدی امیر دکتر

 آموزش مرکز در را خود دبیرستان مقطع و بودند سقز شهرستان در را خود راهنمایی و ابتدایی تحصیالت دوران ایشان
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 به را خود ارشدکارشناسی و کارشناسی هایمقطع مدرک همچنین. رفتند ارومیه به تحصیل ادامۀ برای کاردانی، مقطع

 موفق 0471 سال در ادامه در. کردند دریافت مشهد فردوسی و تهران هایدانشگاه از دامی علوم مهندسی رشتۀ در ترتیب
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 در هک هستند کردستان دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی علوم مهندسی گروه دام نژاداصالح و ژنتیک گرایش علمی هیئت
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 هایکنگره و هاهمایش/هاکنفرانس نشریات، در شده منتشر مقاالت زیادی بسیار تعداد دارای و اندبوده دارعهده را تکمیلی

 با یتحصیل مختلف مراحل در ایشان شماربی هایموفقیت کسب به توانمی همچنین. هستند المللیبین و داخلی معتبر
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ام و در کد دیهست یمتولد چه سال ر؛یبا سالم و عرض وقت بخ

 د؟یاآمده ایشهر به دن

رشیدی متولد با سپاس از شما، اینجانب امیر 

هستم و در روستای مَرخُز از توابع شهرستان سقز  50/50/1431

  ام.در یک خانواده کشاورز به دنیا آمده

 
 مهندسی گروه علمی هیئت عضو -امیر رشیدی دکتر -1 تصویر

 کردستان دانشگاه دانشکده کشاورزی دامی علوم

 یخود در مدرسه و مقاطع مختلف دانشگاه یلیاز دوران تحص

 .دییبفرما ارشد و دکتری تخصصی()کارشناسی، کارشناسی

من مقطع ابتدایی خود را در دبستان دولتی روستای مرخُز 

به پایان  1405شهرستان سقز در طی چهار سال یعنی در سال 

رساندم. با توجه به این که تحصیل خود را از پنج سالگی شروع 

مقطع راهنمایی کرده بودم و برای ثبت نام و ادامه تحصیل در 

حداقل ده سال سن الزم بود؛ بنابراین دو سال ترک تحصیل کردم 

تا سن من به ده سال برسد. به یاد دارم که برای سال دوم تنها 

چند روز سن من کمتر از ده سال بود. دوران راهنمایی را در سال 

در مدرسه راهنمایی حکمت شهرستان سقز شروع و در  1401

آموز رتبۀ دوم مدرسه به پایان ن دانشو به عنوا 1400سال 

رساندم. مقطع دبیرستان را در مرکز آموزش کشاورزی مهاباد در 

التحصیل و با رتبه ممتاز فارغ 1400شروع و در سال  1400سال 

شرایط جنگی کشور، انقالب  1434تا  1400شدم. از سال 

ها باعث شد که از درس و فرهنگی و همچنین تعطیلی دانشگاه

در کنکور سراسری در  1434زش محروم بمانم و در سال آمو

قبول شدم. در سال  13رشته امور دامی دانشگاه ارومیه با رتبه 

آموخته شدم و به عنوان دانشجوی رتبه اول گروه دانش 1430

همان سال در کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه تهران قبول 

ای خود در دورهمشدم و با کسب رتبۀ اول در میان دانشجویان ه

التحصیل شدم. بالفاصله در کنکور فارغ 1431سال 

قبول  1431ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال کارشناسی

ارشد در سال شدم و بعد از به اتمام رساندن مقطع کارشناسی

در کنکور دکتری اعزام به خارج و دانشگاه تربیت مدرس  1411

دیر اعالم کردن کنکور  شرکت کردم و قبول شدم، امّا به علت

ثبت نام کردم و  1414اعزام در دانشگاه تربیت مدرس در سال 

موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی ژنتیک و  1411در سال 

 نژاد دام شدم. اصالح

 
  1433دوره کاردانی در دانشگاه ارومیه، سال  -2تصویر 

 

 
التحصیلی دورۀ کارشناسی دانشگاه مراسم جشن فارغ -3تصویر 

 1431تهران، سال 

هایی داشتید؟ در دوران تحصیل خود در مدرسه چه ویژگی

 بعد از ورود به دانشگاه چه تغییری کردید؟

مند و درس خوان بودم و آموزی عالقهبه طور کلی دانش

آموز اول کالس بودم. به یاد ندارم که در همیشه جزء سه دانش

کالس تأخیر یا غیبت کرده باشم. حتی به یاد دارم برای این که 

شنبه در دبیرستان غیبت نکنم، عروسی عمویم را که روز جمعه 

رس شنبه تأخیر نداشته بود، نیمه کاره رها کردم تا در کالس د

باشم. همیشه اولین کسی بودم که در امتحانات پایان ترم، برگه 

دادم و به یاد ندارم که برگۀ امتحانی را دوبار امتحانی را تحویل می

مطالعه کرده باشم و همچنین به ندرت به یاد دارم که شب 

 باشم.  امتحان درس خوانده
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 اید؟ردهتان ازدواج کدر چه مقطعی از زندگی

شرکت کرده  1411من زمانی که برای دکتری اعزام سال 

ام جناب آقای های دوران کارشناسیایبودم، یکی از هم دوره

به من گفتند  -کردنددر اداره بورس کار می-مهندس پرهیزکار 

اید و باید هرچه زودتر ازدواج کنید؛ چون برای که شما قبول شده

بود. بنابراین نشجو باید متاهل میها حتماً دااعزام در آن سال

 بالفاصله برای ازدواج اقدام کردم و متاهل شدم.

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

 علوم دامی( تأثیرگذار بوده است؟

بله، من دیپلم کشاورزی خوانده بودم و امکان ادامه تحصیل 

ول دبیرستان دروس در رشتۀ دیگری را نداشتم. در دو سال ا

شناسی را تنها در سطح بسیار ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست

کم خوانده بودیم. بنابراین من محکوم به ادامه تحصیل در 

کشاورزی و علوم دامی بودم. امّا در ادامه به راستی با عالقه و 

ای پشتکار در این رشته تحصیل کردم. بدون هیچ عذر و بهانه

تالش و پشتکار دانشجوی نمونۀ کالس سعی کردم همیشه با 

 باشم.

را اید؟ چآیا شما با عالقه و شناخت وارد رشتۀ علوم دامی شده

 دام؟ نژاداصالحژنتیک و 

بله، دقیقاً با شناخت و عالقه این رشته را انتخاب و ادامه 

دادم. البته هرکس در زندگی برای خود الگویی دارد. من در دورۀ 

ورمیه به شدت به دکتر اسکندر صفری که کاردانی در دانشگاه ا

مند بودم و شدند، عالقهدر آن زمان مهندس صفری نامیده می

صادقانه به شما بگویم که عشق و ارادت به مهندس صفری آن 

زمان من را عاشق ژنتیک و اصالح دام کرد. بعد از دورۀ کارشناسی 

ه ناختهم اگر چه در گروه علوم دامی دانشگاه تهران دانشجویی ش

شده بودم و برای خود جایگاهی تعریف کرده بودم، ولی برای ادامه 

ارشد به خاطر دکتر افتخار تحصیل در مقطع کارشناسی

 شاهرودی به دانشگاه فردوسی مشهد رفتم.

آیا با توجه به شرایط فعلی، تحصیل در گرایش ژنتیک و 

 دهید؟دام و طیور را به دانشجویان پیشنهاد می نژاداصالح

ارشد بله صد درصد، زمانی که من در دورۀ کارشناسی

صفحه جزوۀ اصالح دام در این کشور  155کردم، تحصیل می

المللی از های داخلی و بیننبود. مقاالت منتشر شده در ژورنال

 کرد. ولی االن به همت همینتعداد انگشتان دست تجاوز نمی

 توان اصالح داماساتید و دانشجویان در این کشور تا صد واحد می

وری در پروش دام و تولید تدریس کرد. تولید علم، افزایش بهره

از ناپذیر است. تا افزایش تولید نیغذا و محصوالت پروتئینی پایان

باشد، به تولید علم هم نیاز است و تا تولید علم نیاز باشد، تحصیل 

نژاد دام و طیور هم الزم خواهد بود. یک و اصالحدر گرایش ژنت

کنم دانشجویانی که برای این کشور من با افتخار عنوان می

ام، در حال حاضر در جایگاه بسیار خوبی در کشور و آموزش داده

 حتی در دنیا قرار دارند. 

 
1431سال ، ارشد دانشگاه فردوسی مشهددکتر افتخار شاهرودی و دانشجویان مقطع کارشناسی -0تصویر 
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دام و طیور را  نژاداصالحهای شغلی گرایش ژنتیک و زمینه

 بینید؟چطور می

 هاین جدید در سالبه نظر من با توجه به ورودی دانشجویا

ار نامطلوب و بحرانی است. اصوالً ما دانشجو را اخیر وضعیت بسی

 ۀاگرچه دستاوردهای ما در سه دهکنیم. برای صنعت تربیت نمی

ین اآنچه مسلم است  ، ولیگذشته بسیار بسیار افتخارآمیز است

های مهندسی علوم دامی در است که در حال حاضر گروه

شدن اند. کمهای ایران با بحران دانشجو مواجه شدهدانشگاه

که  کشاورزی ۀجمعیت جوان و اقبال کم دانشجویان به رشت

ر آینده دتضمینی برای شغل جوانان بعد از فارغ التحصیلی ندارند، 

هایی دانشگاههای مهندسی علوم دامی در گروهسبب حذف 

 در های جامعه را ندارند.خواهد شد که توانایی تطابق با واقعیت

است. اگر چه ش به صدا در آمده ها پیسالاز این زنگ خطر  واقع

ام نوری تغییر ابه وزارت علوم، تحقیقات و فن قدیم وزارت علوم

های ما این صدا به برخی از دانشگاهکه رسد به نظر می داد، امّا

. دبرنسابق به سر میوزارت علوم  فضای در هنوز است و نرسیده

 ند.کنسیر می ی مختلفهاهنوز در وادی چاپ مقاله در نشریه

ها مهارت امروز مالک انتخاب دانشگاه برای خانواده

های آموختگان در ایجاد و کسب شغل، ایجاد شرکتدانش

های تحقیقاتی و رفع نیازهای تحقیقاتی جامعه بنیان و پروژهدانش

ت تربی ،به نیاز جامعه یتوجهاست. در گذشته سیر کردن و بی

مواجه کرده است.  دانشگاه و جامعه را با مشکل ،کردن دانشجو

دانشگاه ایجاد شود. ایران در دوره  در جدی تحولی باید به نظر من

ه این باید ب .ها استگذر از اقتصاد نفتی و تزریق پول به دانشگاه

 ادیاقتص اهداف تضمین بدون تحصیل نکته اشاره کرد که امروزه

دانشگاهی موفق است که بتواند بخش بلکه برد. نمی جایی به راه

های تحقیقاتی خود را از جامعه طرح اقتصادی زیادی از نیازهای

ه های خود را بمین کند. دانشگاه باید بتواند داشتهأو صنعت ت

 ره نداند که نیست کسی. کند تبدیل ثروت مولدهای مجموعه

. و خواهد بود در دانشگاه با سدهایی مواجه است یتحول

 وجهبیشتر ت خود شجویانما باید به آینده شغلی دان هایدانشگاه

های زیادی دانشجو تربیت ست که در رشتها هاما سال .دنکن

به سرنوشت این  هم که شده است کنیم ولی یک بارمی

 باها تعداد کمی از دانشگاه هایم. امروزدانشجویان فکر نکرده

جامعه باز  در را خود جای بنیاندانش هایشرکت تأسیس

 و هستند گچ و تخته گرفتار حصار هنوز در  اکثراً  امّا ،اندکرده

ها جایگاهی در این دانشگاهو مهارت افزایی تحقیقات و فنآوری 

های مهندسی علوم دامی در گروهندارد. برای بقا و حفظ جایگاه 

واحدهای عملی دانشجویان را باید جدی گرفت و  ، ارائۀدانشگاه

دت زمان های جدید و مروشباید برای کارآموزی دانشجویان 

 ریزی منظور کرد. همچنین به باز شدن هربیشتری را در برنامه

چه بیشتر تحقیق و پژوهش کاربردی در دانشگاه باید اندیشید. 

 ،که نیازمند تحول فیزیکی باشند ها بیش از آنامروز دانشگاه

شغلی  نیاز بر منطبق هایروش ابداع و فکری تحول نیازمند

های گروه ۀ. آیندهستندجامعه  آموختگان و نیازهایدانش

باید در این جهت بکار گرفته شود تا همچنان مهندسی علوم دامی 

 ند.ثیرگذار و پویا باقی بمانأت

 دام و طیور در نژاداصالحمتخصصان ژنتیک و  ایآاز نظر شما 

 جایگاه واقعی خودشان در صنعت دامپروری قرار دارند؟

بسیار زیاد همکاران ما های رغم تالشخیر، متأسفانه علی

در وزارت جهاد کشاورزی که جای تقدیر دارد، امّا نتایج نشان 

دهد سیاست وزارت جهاد کشاورزی در ایران در چند دهۀ می

های کشور چندان منطبق نبوده است. گذشته با نیازها و واقعیت

نژاد در گاو، های اصالحبه نظر من ضرورت دارد استراتژی

ها ور مورد ارزیابی قرار گیرند و باید به این سوالگوسفند، بز و طی

نژاد کشور هایی در اصالحجواب داده شود. تا به حال چه برنامه

ها باید گزارش شده و مورد نقد اجرا شده است؟ نتایج این برنامه

ای با شور و شوق و بررسی قرار گیرند. معموالً در کشور ما برنامه

گردد. استمرار ه متوقف میشود ولی در نیمه راشروع می

های بزرگی نژادی همیشه در کشور با چالشهای اصالحبرنامه

روبرو بوده است، چرا؟. من اعتقاد دارم از توان و خِرَدِ جمعی 

نژاد نژاد دام و طیور برای تعیین استراتژی اصالحمتخصصان اصالح

 وری استفاده چندانی نشده است.و افزایش بهره

دام و  نژاداصالحژنتیک و  گرایش ۀندیرد آنظر شما در مو

 ست؟یچطیور 

تا زمانی که انسان روی این کره خاکی زندگی کند، تولید 

غذا و محصوالت پروتئینی مورد نیاز خواهد بود و تا زمانی  که به 

وری و افزایش راندمان تولید غذا نیاز داشته باشیم، افزایش بهره

نیز مورد نیاز خواهد بود تا تولید اقتصادی و به صرفه باشد. در 

ا توجه ب)سنتی(، نیمه صنعتی و صنعتی  های روستاییهمۀ سامانه

نژاد یک راهکار اساسی و های تولید، اصالحنهیهز شیبه افزا

وری است. ضروری برای بهبود راندمان تولید و افزایش بهره

نژاد قابل تصور نیست. تعیین بنابراین دنیای بدون اصالح

نژاد برای هر سامانه، ضرورت ایجاد و های اصالحاستراتژی

نژاد در پرورش دام و طیور های خصوصی اصالحشدن شرکتلفعا
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د های جدیو همچنین به کارگیری علم روز اصالح دام و تکنولوژی

 در آینده اجنتاب ناپذیر است. 

دام  نژاداصالحچه پیامی برای فعاالن و محققان حوزۀ ژنتیک و 

 و طیور دارید؟

سال  45چنانچه در پاسخ به سواالت قبلی اشاره کردم، 

صفحه علم اصالح دام در کشور وجود نداشت.  155پیش به اندازه 

تنها منبع اصالح دام در کشور دو جزوه مرحوم دکتر خرسند 

بنداری بود و چند مقاله که در دانشگاه شیراز در مجالت مختلف 

التحصیل ما در چاپ شده بود. در حال حاضر دانشجویان فارغ

نند. کها کار میترین شرکتعروفهای دنیا و در مبهترین دانشگاه

توان ادعا کرد که متخصصین ژنتیک و در حال حاضر می

نژاد دام و طیور در ایران هم در مباحث تئوری و هم در اصالح

نژادی را دارند. های اصالحریزی و اجرای برنامهعمل توان برنامه

ان ربنابراین پیام من به فعاالن و محققان این حوزه این است که ای

های بزرگ آن باید چاره کشور عزیز ما است و برای رفع چالش

اند تهنژاد نتوانساندیشی کرد. امّا متأسفانه هنوز متخصصان اصالح

چنانچه شایسته و بایسته است با هم گفتگو کنند و بهترین راهکار 

های های مختلف و سامانهوری در گونهرا برای افزایش بهره

این جمع فرهیخته باید نقش خود را در  مختلف ارائه نمایند.

 گذاری به نحو احسن ایفا نمایند تا تحولی ایجاد شود.  سیاست

ی مجامعه عل یدستاورد شما برا نیو مهمتر نیاز نظر شما بهتر

 چیست؟

من همکاران دستاوردهای من در چارچوب دستاوردهای 

ست. ادر گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه کردستان تجلی یافته 

سال از  10توانم عنوان کنم که در طول با افتخار و سربلندی می

گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه  1410سال 

دوره کاردانی تکنولوژی تولیدات  دانشجوی 45کردستان که فقط 

عضو هیئت علمی در چهار گرایش  11دامی داشت، امروز با 

وژی دام، تغذیۀ طیور و تغذیۀ ژنتیک و اصالح نژاد دام، فیزیول

نشخوارکنندگان در مقطع دکتری تخصصی دانشجویان بسیار 

توانمندی به جامعه علوم دامی ایران تقدیم داشته است. دانشکده 

 بندی پایگاه شانگهایما در سال گذشته بر اساس سیستم رتبه

بعد از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و 

شاورزی دانشگاه تربیت مدرس رتبه سوم کشور را به دانشکده ک

های ما در گروه مهندسی علوم دامی خود اختصاص داد. پژوهش

المللی با استقبال مواجه شده است و میزان در سطح بین

ست. نظیر االمللی بیاستنادات به مقاالت ما در سطح ملی و بین

ی یکی از کنم که گروه مهندسی علوم دامبا افتخار اعالم می

های پیشرو در دانشکده کشاورزی و همچنین دانشکده گروه

های پیشرو در دانشگاه کردستان است. کشاورزی یکی از دانشکده

همچنین دانشگاه جوان کردستان در حال حاضر جزء 

( و  پیشرو در ایران است. از 11های سطح یک )رتبه دانشگاه

کنم گروه مهندسی  توانم به آن اشارهدستاوردهای دیگری که می

علوم دامی در حال حاضر موفق به پذیرش دانشجو در مقاطع 

مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از 

دانشجو  155کشورهای خارجی شده است. در حال حاضر بیش از 

خارجی از هفت کشور مختلف در دانشگاه کردستان مشغول به 

 تحصیل هستند.

گروه ما در دانشگاه کردستان که  یموارد از یبرخ

 اند از:است، عبارت بوده یدر سطح مل یرگذاریتأث یدارا

و میزان استنادات همکاران من در گروه  h-indexشاخص  -الف

مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی در ده سال 

نظیر گذشته در ایران کم نظیر و در بعضی از موارد بی

 است.

ت در شورای مرکزی سازمان نظام مشارکت فعال و عضوی -ب

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دورۀ اول و دوم

در هیئت مدیره انجمن علوم دامی ایران در مشارکت فعال  -پ

 چهار دورۀ گذشته

آمیز هشتمین کنگرۀ علوم دامی ایران در برگزاری موفقیت -ت

 سنندج

پژوهشی و همچنین ارائه  -و علمی  JCRچاپ صدها مقاله  -ث

های علمی ها و گردهماییمقاله و شرکت فعال در کنگره

 در خارج و داخل کشور

مدیریت وبینارهای علمی در دوران کرونا و برقراری ارتباط  -ج

 با همۀ متخصصان اصالح دام در داخل و خارج کشور 

 و ... . -چ

تان چه گیهای شما در زندها و موفقیتترین شکستبزرگ

 دانید؟ها را چه میبوده است و دالیل آن

هستم  ناپذیر بوده،صادقانه به شما بگویم من انسانی شکست

و خواهم بود. هیچوقت در زندگی شکستی برای خود متصور نبوده 

و نخواهم بود. به توان و تالش خود ایمان دارم. اگر در کاری 

شوم و با تجربه ای مطلوب نگیرم، هیچ وقت ناامید نمینتیجه

دارم و در راه تر دوباره قدم برمیای سنجیدهبیشتر با برنامه

گیرم. لذت زندگی رسیدن به هدف نهایت تالش خود را بکار می

ین تریابد. بزرگبرای من در کار و تالش برای کشورم تجلی می
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های من موفقیت گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده موفقیت

انشگاه کردستان در توسعه، تأثیرگذاری اجتماعی و کشاورزی و د

هایی است که به تالش ما نیاز دارند. همین بهبود زندگی انسان

ترین انسان روی کره زمین کافی است که من خود را خوشبخت

 بدانم.

 دانید؟الگو در زندگی خودتان می عنوان بهچه کسی را 

اشاره کردم، دکتر چنانچه در پاسخ به سؤاالت قبلی به آن 

اسکندر صفری اولین الگوی من بود. او باعث شد که من عاشق 

رشتۀ ژنتیک و اصالح نژاد بشوم. در حال حاضر هم ناخوادگاه در 

کنم. در دورۀ کارشناسی دکتر کالس درس حرکات او را تقلید می

علی نیکخواه و اساتید پیشکسوت برای من چون پدر بودند. سایر 

ترها ر از خودم را در جای برادر بزرگ خود و کوچکتاساتید بزرگ

ام. از هرکدام به نحوی پندی را جای برادر کوچک خود قرار داده

گرفتم و با همه رابطه بسیار گرمی دارم. در حال حاضر هم 

دانشجویان عزیزم به ویژه دکتر مرتضی مختاری و دکتر پیمان 

 .محمودی برای من در خیلی از موارد الگو هستند

بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که بخواهید 

 ؟اندماکدها یاد کنید، از آن

خاطره بد برای من در دوران دانشجویی، برگزاری جلسه 

دفاع از رسالۀ دوره دکتری در ماه مبارک رمضان بود. چون جلسه 

دفاع به درازا کشید، دهانم چنان خشک شده بود که توان سخن 

تم شدم و نتوانسنداشتم. از فرط تشنگی داشتم هالک میگفتن 

خوب دفاع کنم. در رابطه با خاطرات بد دوران کاری به اخراج 

گردد، بخصوص دانشجویانم در مقاطع مختلف تحصیلی برمی

ای توان کمک به دانشجوی در حال اخراج زمانی که اخالق حرفه

من به زندگی گیرد. خاطرات خوب دوران دانشجویی را از من می

گردد. بخصوص زمانی که در اتاق در خوابگاه دانشجویی برمی

کشاورزی و منایع طبیعی  هدانشکد 1خوابگاه شماره  353

شده است. من دانشجوی  351دانشگاه تهران بودم که االن 

ن هایم را از بالکپرانرژی و شلوغی بودم. بارها دوستان و همکالسی

پر از آب خیس کرده بودم. در  های فریزرطبقه چهار با کیسه

مواردی هم به یاد دارم که بارها دوستانم حتی در چله زمستان، 

انداخته  1چهار دست و پای مرا گرفته و در نهر پرآب جلو خوابگاه 

ها در آن زمان دو نفره و چهار نفره های خوابگاهبودند. همۀ اتاق

 نفر در آن زندگی بودند. تنها اتاق ما اگرچه چهاره نفر بود امّا شش

ترین خاطرات من از زندگی کردیم. این دوران بهترین و شیرینمی

در مراحل مختلف  شمار و پی در پیی بیهاتیموفق کسباست. 

ممتاز، ارتقای جایگاه علمی در کمترین  یهابا رتبه یلیتحص

زمان، انتشار مقاالت با کیفیت به طور مستمر و مداوم، ساخت و 

 گروه گاهیجاتوسعه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، ارتقاء 

و سطح  یعلم ئتیه یاز نظر تعداد اعضاعلوم دامی  مهندسی

همکار و برادر کوچک در دانشکده  15ها و داشتن آن یعلم

همکار و برادر مهربان دیگر در دانشگاه کردستان  355کشاورزی و 

 زده است. لحظات شیرینی را برای من در زندگی رقم

 
  1433 ، سال353 اتاق ،1 دورۀ کارشناسی، خوابگاه -5تصویر 

المللی در های بینهمچنین شرکت در انجام پروژه

دانشگاه ادینبورگ  (Roslin Institute)انستیتو روزلین 

ز ا اسکاتلند و همکاری با پروفسور بیشاب، دکتر ماتیکا و ...

. باشندیمدر دوران کاری  نجانبیا خوب یهاخاطره

شائبه با معاونت امور دام سازمان جهاد همکاری بی

کشاورزی استان کردستان، معرفی بز مرخُز به جامعه 

ی و های گوشتدامپروری ایران و توسعۀ صنعت جوجه

شیرین و خاطرات صنعت دامپروری در استان کردستان از 

 . من هستند یادماندنی به
 

 
روزلین  انستیتو در مهمان استاد رشیدی دکتر -6تصویر 

(Roslin Institute) 1515 سال اسکاتلند، در 
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 )سمت بیشاب پروفسور مرحوم میان در رشیدی دکتر -7تصویر 

 1511 )سمت چپ(، سالآرچیبالد  پروفسور راست( و

 
دکتر رشیدی در مراسم جشن پایان فرصت مطالعاتی  -8تصویر 

 1511در انستیتو روزلین، سال 

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

 چه کسی/کسانی هستند؟

دکتر علی نیکخواه، دکتر اسکندر صفری، دکتر فریدون 

جمعه، دکتر جواد ضمیری،  افتخار شاهرودی، دکتر ناصر امام

دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی، دکتر محمد مرادی شهربابک، 

 دکتر رسول واعظ ترشیزی و ... .

 التیدر مقاطع تحص لیتحص ۀادام ،یفعل طیبا توجه به شرا ایآ

 د؟یدهیم شنهادیپ انیرا به دانشجو یلیتکم

بله صد در صد، اگر دانشجویی با عشق درس بخواند و با 

ای که باشد موفق خواهد زندگی کند، قطعاً در هر رشته عشق

نژاد دام و طیور که پیشرفت و ویژه گرایش ژنتیک و اصالحشد. به

تولید علم در آن خیلی سریع و جذاب است. به نظر من کسی که 

قوی است میدان کار برای او  به اندازه پهنای عالم وجود دارد. 

ن و کار بلد بودن با داشتن باید توجه داشته باشیم خوب خواند

 مدرک فرق دارد و این نکته مهمی است.

نظر شما درباره ادامۀ تحصیل در خارج از کشور چیست؟ چه 

 دهید؟پیشنهادی می

ارشد بهتر آموختگان مقطع کارشناسیبه نظر من دانش

ر خارج کشو یهادانشگاهاست دوره دکتری تخصصی را در یکی از 

با بزرگان این رشته نیز در دنیا کار کنند و دانش تحصیل کنند تا 

ها به روز شود. همچنین دانشجویانی که مقطع دکتری آن

اند، حتماً در فرصت مطالعاتی تخصصی را در داخل کشور گذرانده

در  شرکت دکتری در خارج کشور شرکت کنند.و یا یک دوره پسا

جاد نگرش های معتبر خارجی برای ایکارهای تیمی در دانشگاه

ژاد دام نسیستمی و اعتماد به نفس یک متخصص ژنتیک و اصالح

التحصیالن در کشور ما ضروری است. اگر چه دانشجویان و فارغ

نسل فعلی رشتۀ ژنتیک و اصالح نژاد دام در به کارگیری زبان 

 تر از نسل ما هستند، امّا برای تکمیلانگلیسی بسیار بهتر و قوی

 المللی ادامه تحصیل درردن در سطح بینزبان انگلیسی و کارک

 های معتبر خارج از کشور یک ضرورت است. دانشگاه

 ژهیوهبپیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری 

 در دوران پساکرونایی چیست؟

به نظر من دورۀ کارشناسی مهندسی علوم دامی را باید 

تلف های مخدانشگاهبیشتر جدی گرفت. متأسفانه به علت تعدد 

و پذیرش زیاد دانشجو در این رشته کیفیت، فدای کمیت شده 

است. دانشگاهی که مزرعۀ دامپروری ندارد، کادر قوی ندارد، نباید 

اجازه پذیرش دانشجو در گرایش مهندسی علوم دامی داشته 

باشد. عالوه بر این، متأسفانه دانشجویانی در این رشته در حال 

ای به این رشته ندارند؛ تند که اغلب عالقهادامه تحصیل هس

های جذب دانشجو باید تغییر کند تا امکان ادامۀ بنابراین سیاست

مندان واقعی فراهم شود. همچنین در دورۀ تحصیل عالقه

کارشناسی به کارآموزی و دروس عملی اهمیت چندانی داده 

ر کنم حاال که هفت واحد کارآموزی دشود. من پیشنهاد مینمی

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی مهندسی علوم دامی مصوب 

ریزی شود ترم برنامه 1های تئوری در ها درسشده است، برای آن

کارآموزی داشته باشد. دانشجویان بعد  1و دانشجو تنها در ترم 

از یک ترم مداوم کار در مزارع دانشکده، مرحله دوم کارآموزی 

سه ماه تابستان منتهی به ترم خود را در بخش خصوصی به مدت 

 طی کنند. پیشنهاد من برای انجام کارآموزی به شرح زیر است: 1

 واحد یا  هفت هادانشجویانی که درس کارآموزی آن

تر است باید در ترم هشتم فقط درس کارآموزی را بیش

 انتخاب نمایند. 
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  ها، دورۀ اول کارآموزی در آزمایشگاهاین دانشجویان در

به مدت یک ترم زیر نظر استاد  هاگروها و مزارع ههکارگا

  .آموزش عملی ببینندکارآموزی 

 در تابستان  ذکرشدهدوم کارآموزی دانشجویان  ۀدور

فعال که با گروه  در بخش خصوصی 1منتهی به ترم 

ساعت  355 نامه رسمی همکاری دارند، به مدتتفاهم

 انجام گیرد. 

  مرحلۀ کارآموزی که توسط گزارش هفتگی در هر دو

سرپرست کارآموزی تآیید شده است، به استاد کارآموزی 

  گزارش شود.

 های گروهها از نظر سرپرستان کارآموزی که ارزیابی آن

در  گیرند.مورد تقدیر قرار  ،مطلوب باشد آموزشی

به عنوان  از این افرادهای آموزشی و پژوهشی فعالیت

 .ایندنم استفادهالتدریس استاد حق

 تواند در امتیازات امتیاز اساتید فعال در کارآموزی می

ت علمی مورد استفاده قرار ئاعضای هی یاجرایی ارتقا

 گیرد. 

  واحد درسی برای استاد  0/5به ازای هر دانشجوی کارآموز

 کارآموزی منظور شود.

در تخصص خود هستید؛ راز موفقیت  شدهشناختهشما یک چهره 

 بینید؟خود را در چه چیزی می

رد. گیبه نظر من موفقیت هرکس از اندیشۀ او سرچشمه می

این موضوع مهم است که یک فرد به چه اندازه کشور و مردم 

دارد. به چه اندازه عاشق بهبود زندگی میکشور خود را دوست 

رشتۀ تحصیلی، عشق  ها است. شناخت موقعیت، عالقه بهانسان

به کار، عدم گله و ناله و شکوِه از زمین و زمان، عالقه به تدریس، 

های پژوهشی، انتشار نتایج انتخاب درست موضوع برای فعالیت

های پژوهشی، شرکت در مجامع علمی، اعتقاد به کار و فعالیت

التحصیل، موفقیت خرد جمعی، ارتباط مداوم با دانشجویان فارغ

ا موفقیت خود دانستن و ارتباط خوب با بخش اجرا و دیگران ر

تواند از دالیل موفقیت هر معلم دانشگاهی بخش خصوصی می

 باشد.

 رانیر اد یعلوم داممهندسی  ۀرشت ۀندیشما نسبت به آ دگاهید

 چگونه است؟

به نظر من مهمترین عامل در آیندۀ رشتۀ مهندسی علوم 

است؛ زیرا یک  3و  4به نسل  1دامی، گذار از دانشگاه نسل 

از  یقیدرک دق که نیضمن ا نیجامعه محور و کارآفر دانشگاهِ

 کیاز آن  یازهایبه ن ییپاسخگو یجامعه دارد، برا یهایازمندین

با  های ما بایددانشگاه. استبرخوردار  زیمناسب ن یاستراتژ

ها و اهداف خود را به طور مداوم برنامه یطیمح طیشرا راتییتغ

 هزیو انگ دیام دنیخود موجب دم یهاتیو با فعال دیننمابه روز 

سعادت و توسعه  یو جامعه را به سو هآموختگان شددانش نیدر ب

توسعه  ،یکارآموز ی. در حال حاضر ساماندهسازند راهنمایی

 انیدانشجو یریپذسطح اشتغال یو ارتقا ییافزامهارت یاهدوره

. است نیکارآفرمحور و  دانشگاه جامعه کی یهانشانه نیتراز مهم

در کشور ما  دانشگاهی آموختگاندانش یکاریب شیافزا

ما قرار داده است.  یرو شیرا پ یادیز نیادیبن یهاپرسش

 گرید یانسان یروین تیترب جیرا یهاوهیش دهدیعملکردها نشان م

و تورم  یکاریچون اشتغال و ب یبه مسائل مهم ییپاسخگو تیقابل

 یکی نیرا ندارند. همچن یاجتماع یهابیآس شیمزمن، فقر و افزا

محور، توسعه  و جامعه نیدانشگاه کارآفر یاصل یهااز رسالت

 آن یو فناورانه توسط مخاطبان داخل نانهیکارآفر یهاتیفعال

و کارکنان(  یعلم ئتیآموختگان، اعضاء هدانش ان،ی)دانشجو

 یصاداقت ۀدر توسع یاتریدانشگاه نقش پو لهیوس نیاست؛ تا بد

اهداف  نیراستا تدو نیخود داشته باشد. در ا رامونیپ طیمح

 نانهیو کارآفر یکاربرد یهاآموزش ۀو توسع یطراح رینظ یمهم

نوآورانه و فناورانه در سطوح  یهاتیمخاطبان، گسترش فعال یبرا

سالت ر نیبه ا دنیدر رس یدیمختلف دانشگاه، نقش کل یسازمان

 یبر انجام کارآموز قیو نظارت دق یدارد. سامانده نیادیمهم و بن

شود.  یبه اهداف فوق تلق یابیموتور محرکه دست تواندیم

است و  ینینسل چهارم، کارآفر یهادانشگاه تیمأمور نیترمهم

پرورش  ،ییزاو اشتغال ینیثر در کارآفرؤم یاز راهکارها یکی

ب کس طیبا مح خود لیاست که در دوران تحص یآموختگاندانش

از  یکی یکارورز ای یو کار آشنا شده باشند. درس کارآموز

ارد. د ییبسزا ریثأامر ت نیاست که در تحقق ا یدانشگاه هایدرس

مرتبط  یو مسائل اجرائ یبا کار عمل ییهدف از کارآموزی، آشنا

درس به دانشجو فرصت  نی. در ااستتحصیلی دانشجو  ۀبا رشت

داده و کمبودها  قیهای خود را با عمل تطبآموخته شودیداده م

ها بکوشد. برگزاری مطلوب را درک و در رفع آن یو نواقص احتمال

مشکالت  ط،یکارآموز با شرا ییهای کارآموزی عالوه بر آشنادوره

 ۀجدر ،یعلم هایتیقابل یدر معرف تواندیکار، م طیمح زهایایو ن

نقش  ینیو کارآفر انیهای دانشجواعتبار و توانمندی

ت ها را پس از فراغاشتغال آن ۀداشته باشد و زمین ایکنندهنییتع

و نظارت بر امر  زییربرنامه نی. همچندیاز تحصیل فراهم نما

ن بی یهای پژوهشکمی و کیفی همکاری شیکارآموزی باعث افزا

دوره  گریجامعه، دانشگاه و صنعت خواهد شد. به عبارت د
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 "دامی علوم دانشجویان زاییاشتغال و مهارت کسب سازی،توانمند سوی به راهی ؛کارآموزی ساماندهی"

 1041بهار  ، (پیاپی دوو  بیست شماره) یک شماره ،دوو  بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

ر د اغلش یارتباط کارشناسان صنعت یرا برا یفرصت یکارآموز

 یدانشگاه نیبا متخصص یدولت یهاو سازمان یبخش خصوص

 علم یدستاوردها نیها با آخرآن ییکه باعث آشنا کندیفراهم م

علوم در  یو فناور شاهد کاربرد علم گرید یاز سو و یو فناور

  خواهد شد. دامی

  سخن آخر با دانشجویان ... عنوان بهو 

این کشور به شما تعلق دارد. بیکران آن را دوست داشته  -1

بدون عشق به وطن و عشق به بهبودی زندگی  باشید.

یر ناپذها شما قادر نخواهید بود به شکل خستگیانسان

درس بخوانید و پیشرفت کنید. امروزه جامعه ما به 

های شما بیشتر از هر زمانی نیاز دارد. سعی کنید تالش

 توانمند، قوی و شاد باشید. 

از  تنبلی و حسادت را از خود دور کنید، چون عشق را -1

 شما گرفته و توان شما را هرز خواهد کرد. 

از ناله و شکوهِ و گله دوری کنید، محیط خود را  -4

بشناسید و زمان را مدیریت کنید. به خودتان احترام 

بگذارید و برای تغییر شرایط به توان و دانش خود ایمان 

 داشته باشید.  

خود خواهی را کنار بگذارید. همیشه این سوال را از  -3

داشته باشید که برای توسعه کشورم و بهبود خود 

توانم ام و چه کاری میزندگی مردمانم چه کاری کرده

 انجام بدهم. 

د. برای گیریهر چه بیشتر گفتگو کنید، بیشتر یاد می -0

نظر مخالف خود احترام قائل شوید تا به خوبی آبدیده 

 و با تجربه شوید.

د، شاد توانید به صورت دسته جمعی ورزش کنیتا می -3

باشید، تا تنی سالم داشته باشید. کشور شما به خِرَد، 

کاردانی و سالمتی روحی و جسمی شما احتیاج مبرم 

 دارد. 

پژوهشی  -هر هفته به تیتر مجالت علمی داخل )علمی -1

ژورنال برتر و مطرح دنیا در  15ترویجی( و  -و علمی

رشتۀ تخصصی خود نگاهی بیندازید تا بینید همکاران 

  کنند.در دنیا بر روی چه موضوعاتی تحقیق میشما 

  

 

 

 

 عالقه با توأم پشتکار هدف، داشتن صبر، قوی، اراده

 و موفقیت عوامل ترینبزرگ از هافرصت از بهینه استفاده و

 همچنین و زندگی مسیر مختلف هایعرصه در رضایت حس

 هم تجربۀ. هستند دامی علوم مهندسی رشته در تحصیل

 بود نکته این یادآور رشیدی، امیر دکتر آقای جناب با کالمی

 ی،زندگ از زمانی مقطع هر در و نیست برگشت قابل زمان که

 هایشکست از باید بلکه شود؛ موانع تسلیم نباید انسان

 سربلندی و موفقیت نردبان هایپله عنوان به زندگی

 و بهبود جهت در تجربه کسب عنوان به و کند استفاده

 هاآن از زندگی در بخشلذت و جدید هایتجربه زدنرقم

 رشتۀ دانشجویان ویژه به و محققان همواره. کند استفاده

 مسیر مضاعف، تالش با توانندمی دامی علوم مهندسی

 عامل خود و نمایند طی خود عالیق راستای در را زندگی

 ابلق دیگر نکتۀ. باشند کشور دامپروری صنعت در موفقیت

 زیاد بسیار احتمال به که- ایشان هایصحبت در تأمل

 وجهت -باشدمی نیز پیشکسوت اساتید از بسیاری صحبت

 به. است کارشناسی مقطع در کارآموزی درس به ویژه

 یراه کارآموزی ساماندهی" ایشان، گفته بنابر که ایگونه

 زاییاشتغال و مهارت کسب سازی،توانمند سوی به

 محترم اساتید راستا، این در. "است دامی علوم دانشجویان

 کشور سراسر هایدانشگاه دامی علوم مهندسی هایگروه

 ساده نگاه که زیرا باشند، داشته ایویژه توجه امر این به باید

 تواندمی ساده درسی واحد یک عنوان به کارآموزی درس به

 اشتهد دنبال به را ناپذیریجبران و گسترده تبعات آینده در

 در تواندمی درسی واحد این که ایگونه به باشد؛

 این دانشجویان زاییاشتغال و مهارت کسب توانمندسازی،

 تصنع آیندۀ اساتید و متخصصان فعاالن، عنوان به رشته

 .باشد مؤثر بسیار کشور طیور و دام
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 ؛ فرد ندایی و رسولی

 ایران پاستور انستيتو معرفی

 1041بهار  ، (پياپی دوو  بيست شماره) یک شماره ،دوو  بيست دوره دامستيک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 انستيتو پاستور ايران ۀتاريخچ

 دولت اول، جهاني جنگ از پس سال يك و 8921  سال در

 و نگشته بود آسوده جهاني جنگ مصائب از هنوز كه آن با ايران

و بيماري را با بردباري  قحطي لشكركشي، سوز خانمان اثرات

براي تعالي علم پزشكي و تحقيقات پيرامون انواع  ،كردتحمل مي

هاي واگيردار بومي به فكر تجديد روابط علمي خود با بيماري

ت ئهي ۀكشور فرانسه افتاد و حصول اين مقصود را به عهد

نمايندگي سياسي خود كه براي شركت در كنفرانس صلح عازم 

ت نمايندگي ايران، در اول آبان ماه ئار نمود. هيواگذ ،پاريس بود

، دانشمند مشهوري كه (Emile Roux) با مرحوم اميل رو 8921

در آن موقع رئيس انستيتو پاستور پاريس بود، در انستيتو پاستور 

سيس أو در همان مالقات اساس و شالوده ت هپاريس مالقات نمود

ات اه پس از اين مالقريزي گرديد. سه مانستيتو پاستور ايران پي

 René) ، مرحوم پروفسور رنه لگرو8922ماه  دي 03در تاريخ و 

Legroux) ودمور رسيدگي بأكه از طرف انستيتو پاستور پاريس م، 

هاي فني ايران و اي را كه در آينده سرمشق همكارينامهموافقت

فرانسه گرديد با وزير امور خارجه ايران به امضاء رسانيد و بدين 

تيب يك انستيتوي علمي و بهداشتي به نام انستيتو پاستور تر

 .گرديدسيس أايران در كشور ايران ت

 ايران پاستور در انستيتو هاسياست

شده توسط اين مؤسسه به شرح ذيل  هاي دنبالسياست

 د:باشنمي

 تشخيص زمينۀ در كابردي و پايه تحقيقات انجام 

 هاآن كنترل هايروش ارائه و مختلف هايبيماري

 ساخت مورد در كاربردي و پايه تحقيقات انجام 

 حيوانات پرورش و آزمايشگاهي و بيولوژيك محصوالت

 آزمايشگاهي

 پزشكي پايه علوم زمينۀ در تحقيقات انجام 

 هاي زمينه در مستقل عملي واحدهاي برگزاري

هاي تحقيقاتي و مختلف تخصصي و انجام پروژه

مشابه در داخل و خارج از آموزشي مشترک با مراكز 

 ايران

 RIIP شبکه انستيتو پاستور

 از متشكل ايمجموعه(، RIIPالمللي پاستور )ي بينشبكه

 اهداف و هاآرمان اساس بر كه است كشور 92 در شعبه 00

 لميع مجموعۀ اين شالودۀ. باشندمي فعاليت به مشغول مشتركي

 اينيروه و محققان از متشكل شبكه اين اصلي ساختار پايۀ بر

المللي پاستور به بين شبكۀ .است شده نهاده بنيان انساني

دانشمندان امكان شركت در موضوعات تحقيقاتي در نواحي 

با به اشتراک گذاشتن  در نهايتدهد كه مختلف بومي را مي

 ۀگذاري در توسعامكان سرمايه ،اطالعات و تجارب حاصل از آن

طي چهار سال به خصوص  ،تحقيقاتيهاي هر چه بيشتر گروه

 گذشته شده است.

 ايران پاستور انستيتو هايتوانمندي و امکانات

 واكسن و نوتركيب دارويي هايفرآورده توليد خطوط 

 صنعتي و پايلوت مقياس در

 پرسنل همراه به كيفيت كنترل مجهز آزمايشگاه 

 مجرب

 كنترل توليد، خصوص در مشاور عنوان به مجرب كادر 

 دارويي هايفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين و

 تأييد و توليد مجوزهاي اخذ cGMP پرونده تهيه و 

 محصوالت تمامي دارويي جامع

 و توليد خطوط اندازيراه زمينۀ در متخصص كادر 

تميز فضاهاي
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 ايران پاستور توليدي انستيتو فعاليت

 نوتركيب اريتروپويتين فعال دارويي مادۀ توليد 

 نوتركيب استرپتوكيناز فعال دارويي مادۀ توليد 

 تزريقي آب توليد و خالص آب توليد 

 نوتركيب ب-9 آلفا اينترفرون فعال دارويي ماده توليد 

 نوتركيب ب هپاتيت واكسن فعال دارويي ماده توليد 

 تصور به هاواكسن نوتركيب، محصوالت فرموالسيون 

 آسپتيك شرايط تحت ليوفيليزه و مايع

 ث.ژ ب ليوفيليزه واكسن توليد. 

 ث.ژ ب اينتراوزيكال غليظ مايع توليد. 

 ث.ژ ب حالل تهيه. 

 ايدز تشخيص كيت 

 نوتركيب گليكوپروتئين gp63 ماژور ليشمانيا 

 زياد حجم با تزريقي محلول نوع هفت توليد (LVP) و 

 (SVP)كم حجم با تزريقي محلول نوع 2

 زا اعم مختلف آزمايشگاهي حيوانات پرورش و تكثير 

 بزرگ سفيد موش همخون، غير كوچك سفيد موش

-موش خرگوش، هندي، همستر، خوكچه غيرهمخون،

 اعضاء و هااندام خرگوش، خون سرم همخون، هاي

 حيوانات آزمايشگاهي داخلي

 فيزيك -شيمي هايآزمايش كليه انجام 

 بيولوژيك سنجش هايآزمايش كليه انجام 

 شناسي ميكروب هايآزمايش كليه انجام 

 بحراني هايسيستم و آب هايآزمايش كليه انجام 

 اوليه مواد هايآزمايش كليه انجام 

 ايمونوشيمي هايآزمايش كليه انجام 

 مولكولي بيولوژي هايآزمايش كليه انجام 

 الكتروفورز و كروماتوگرافي هايآزمايش كليه انجام 

 محيطي پايش هايآزمايش كليه انجام 

 حيواني هايآزمون كليه انجام 

 سلول روي بر هاري ويروس كشت BHK توليد جهت 

 ويروسي بذر واكسن

 و ميكروبي و سلولي كشت هايمحيط كليه ساخت 

 واكسن تهيه جهت نياز مورد هايمحلول

 و رزبنگال ژنآنتي و ويدال تست ژن آنتي انواع توليد 

 آبورتوس بروسال آنتي

 لوفلر، خون، كاستانيدا، هايكشت محيط انواع 

 لونشتاين

 جانوري سلول سازيبانك عمليات انجام 

 ايران پاستور آموزشی در انستيتو خدمات

 و كنترل توليد، حوزۀ در آموزشي سمينارهاي ارائه 

 دارويي هايفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين

 و كنترل توليد، حوزۀ در آموزشي هايكارگاه برگزاري 

 دارويي هايفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين

 ايران پاستور پژوهشی در انستيتو خدمات

 توليد، به مربوط تحقيقاتي هايطرح در مشاركت 

 ايهفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين و كنترل

 دارويي

 توليد، سازيبهينه منظور به علمي راهكارهاي ارائه 

 ايهفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين و كنترل

 دارويي

 ايران پاستور قراردادي در انستيتو خدمات

 نواعا كيفيت تضمين و كنترل توليد، در مشاوره ارائه 

 دارويي هايفرآورده و واكسن

 Scale Up سيستم فرمانتور و كشت سلول 

 وليدت فرآيند باالدستي و دستيعمليات پايين انجام 

 فيلتراسيون و كروماتوگرافي سيستم

 هاواكسن نوتركيب، محصوالت ساخت در مشاوره ارائه 

 آسپتيك شرايط تحت ليوفيليزه و مايع صورت به

 مقياس در مقياس افزايش و تخليص فرآيند طراحي-

 صنعتي و صنعتي نيمه هاي

 تخليص فرآيندهاي معتبرسازي عمليات 

 منبع
 (/https://fa.pasteur.ac.ir) ايران پاستور انستيتو سايت
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 آموزش مرغ مینا

 مینا از قفسمرغ بیرون آوردن 

قبل از خارج کردن پرنده از قفس، ابتدا باید از عدم قدرت 

پرواز پرنده مطمئن شد،  در غیر این صورت ممکن است که پرنده 

ان امک ،ای وحشی استمینا پرندهفرار کند و با توجه به این که 

 ،باید قبل از هر چیز ،از این رو .بازگشت مجدد آن وجود ندارد

قصد خارج کردن  هایی کهزمانهای پرنده را معاینه کرد. بال

مود؛ را رعایت ناحتیاط  جوانب باید را داشته باشید، پرنده از قفس

متفاوتی از العمل قفس عکسمحیط بیرون از  درپرندگان  زیرا

ر نشاط است دهند. پرنده مینا بسیار اجتماعی و پ  خود نشان می

 یبه این موضوع پِ بیاوریدو چنانچه پرنده را از قفس بیرون 

خواهید برد. چند دقیقه بیرون بودن از قفس برای پرنده مناسب 

 دبای برد. به همین علتلذت می بسیار است و پرنده از این کار

 قفس از به مدت نیم تا یک ساعت پرنده راه انروز شود تاسعی 

 ،(Psittacus Erithacus) کاسکوپرنده . بر خالف خارج نمایید

ا باال یمینا را تنها به رفتن باالی قفس و  ات مرغتوان تفریحنمی

به این  ایعالقه مینامرغ زیرا که  ؛رفتن از درخت محدود کرد

غ ها، مانند کاسکو، مرسایر پرندهبرخالف  .دارند قبیل از تفریحات

و  نددوست دارد آزادانه به هر طرف رفته و جست و خیز ک مینا

ای به شاخه دیگر بپرد. قبل از بیرون آوردن پرنده باید یا از شاخه

ی محیط محل نگهداری پرنده هاها و پنجرهدراز بسته بودن 

اطمینان حاصل کرد و حتی به منظور جلوگیری از برخورد پرنده 

ها قادر به زیرا پرنده ؛را انداخت هاهای پنجرهپرده هبه شیش

رون برای بی ایشیشه مانعوجود هر گونه شیشه نبوده و  تشخیص

 شدت به شیشه باممکن است که از این رو و  را حس نکرده رفتن

باید وسایل  عالوه بر این،. آسیب ببینندبرخورد کرده و 

را  هاکننده نظیر بخاریکننده نظیر پنکه و وسایل گرمخنک

خاموش کرد و حیوانات اهلی خانگی مثل سگ و گربه و غیره را 

  .کرد محیط خارجاز 

 
 ای از اقدامات الزم برای درآوردن پرنده از قفسنمونه -1شکل 

 

 آموزش تقلید صدا

پرنده مینا یکی از بهترین پرندگان مقلد صدا به شمار 

آموزش تقلید صدا پرنده  هدف از نگهداری اینرود و چنانچه می

 6-8ن نیهای مینا از ساقدام به خرید جوجه تابهتر است  باشد،

در این صورت  ؛دیهفتگی نموده و خود اقدام به آموزش آن نمای

خود برقرار نموده و کلمات  مینایمرغ توانید ارتباط بهتری با می

دلخواه خود را به آن آموزش دهید. باید توجه داشت که نباید 

 ممکن استدر این شرایط زیرا  ؛سوت زدن را به پرنده یاد بدهید

ن عالقه دارید و مستمر آکه پرنده گمان کند شما به سوت زدن 

اقدام به سوت زدن کند و تالشی برای فراگیری کلماتی که بعداً 

باید از پخش  در ضمناو یاد خواهید داد از خود نشان ندهد.  به

است که انواع  الزم به ذکرموسیقی برای پرنده خودداری کنید. 

 یی متفاوتی در فراگیری دارند و برخی ازنامینا توا مرغ مختلف

را تقلید  کلمات و صداهای اطراف توانندتر و بهتر میزود هاآن

د تواند تعدادگیری وسیعی دارد و مینمایند. این پرنده قدرت یا

همان طور که ذکر . کندزیادی کلمه و جمله را یاد گرفته و تکرار 

الوه بر تواند عست و میا باال رایقدرت تقلید این پرنده بسگردید، 

زنگ تلفن، دزدگیر  ه،های اطراف خود نظیر زنگ خانصدا ،کلمات

ا کند و این کار رماشین، زنگ موبایل و غیره را به خوبی تقلید 

کامالً شک  آن دهد که در آغاز صاحبچنان ماهرانه انجام می

رغ مکند که آیا این صدا حقیقی است یا صدایی است که از طرف 

کاسکو اصالً پرنده مینا تقلید شده است. مرغ مینا بر خالف 

ها نیز به راحتی ها و تازه واردخجالتی نیست و در حضور غریبه

 .کندصحبت میه و تقلید صدا نمود

 مراحل آموزش روزانه پرنده

)مراحل ابتدایی زندگی و خریداری شده در مرحله نخست 

احتیاج به احساس اطمینان و امنیت دارد حیوان  توسط صاحب(

احب صاست تا پرنده بتواند به  زیادیوقت صرف و این امر مستلزم 

ترین روش سریع .و یا محل زندگی جدید خود عادت کند خود

است و تنها از این  آنبرای آموزش پرنده به دست آوردن اعتماد 

و مطمئن شود  کردهتواند احساس امنیت راه است که پرنده می

 یبسیار حساسحیوانات  پرندگان عمدتاً که شما او را دوست دارید.

توانند عشق و عالقه صاحبان خود را حس هستند و به راحتی می

 تغذیه پرنده .های مشابه نشان دهندالعملود عکسنموده و از خ

 آنمحبت و عالقه  ،دست آوردن اطمینانه های بترین راهاز مهم

خود را به خوبی تواند پرنده میپرنده  صاحباست و از این راه 

برخی از  ادامه به. در مورد نظر برسدآموزش داده و به اهداف 

ورش صحیح مرغ مینا در ارتباط با مراحل اولیه پرنکات مهم 

 :است پرداخته شده

ثابت و بدون لرزش برای  مکانیدر مرحله نخست باید 

ار احساس استقرحیوان به خوبی تا  شودانتخاب پرنده  نگهداری از
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ه و دینآ ۀکه این قفس خان به این نتیجه برسدو  هدرو امنیت ک

  .همیشگی او است

 
 برای اهلی شدنغذا دادن دستی به پرنده  -۲شکل 

و سعی  دانخوری ریختهف وروزانه پرنده را در ظر خوراک

 شناساییپس از  .را تشخیص دهید تا غذای مورد عالقه او شود

مذکور را  خوراککمی از مقدار  پرنده خود، مورد عالقه خوراک

و سپس دست خود را به آرامی به  دادهدر کف دست خود قرار 

رنده در دفعات اول از خوردن پممکن است  .پرنده نزدیک کنید

 اامکان دارد تامتناع ورزیده و تردید کند که این ترس و یا تردید 

 .دوناامید ش از این اتفاق نباید صاحب پرنده امّا ؛مدتی ادامه یابد

ادامه  تا زمان پذیرش خوراک از طرف پرندهاین کار بهتر است 

به دست شما  تاکه پرنده اصرار دارد  شودچنانچه مشاهده  یابد.

آورید و این کار را در  نزدیک نشود، دست خود را از قفس بیرون

 هایزمانچندین بار و در  بایداین عمل  .انجام دهید یبعد اتدفع

یچگاه ه شود. البته باید به این نکته توجه شود کهمختلف تکرار 

ند نیازم هها نکنید، چرا که آموزش پرندناامید نشوید و آموزش را ر

پس از مدتی خواهید دید . در نهایت؛ و بردباری فراوان است صبر

 یایستاد و بدون هیچ ترس که پرنده بر روی کف دست شما خواهد

 هااز کف دست شما غذا خواهد خورد. البته به شرطی که شما بار

ر کرده و پ  پرنده های مورد عالقهها کف دست خود را از غذاو بار

ده بگیرید. از یک روش دیگر نیز وارد قفس کنید و جلوی پرن

 رد.کاستفاده  خود برای برقراری ارتباط صمیمی با پرندهتوان می

 و سپس کردهانگشت خود را با کمی آب خیس  بایداین روش در 

تعدادی دانه مورد  ایجاد شده بر روی انگشتان،رطوبت  همراه با

اولین ه ندپر بدهید. در این شرایطو به پرنده  گرفتهعالقه پرنده را 

به آید، از روی کنجکاوی که بر روی دست شما فرود میباری 

در چنین حالتی نباید دست خود را  .نوک خواهد زدانگشت شما 

بکشید و یا حرکتی ناگهانی انجام دهید که باعث ترس پرنده شود. 

 ه؛ چرا ککنداشیاء اقدام به نوک زدن میبا پرنده برای آشنایی 

 مطمئن شود.ن و یا مستحکم بودن آن خواهد از مضر بودمی

 

 مراقبت از مرغ مینا

 سازیالنه
در اواخر ماه فوریه و اغلب  های مینابه طور طبیعی، مرغ

ها، لبه ها و ساختمانبر باالی بام خانههای خود را النهمارس 

 های جنگلیدر محیط سازند.می کولر هایها و باالی کانالتاقچه

های معمولی درختان و شاخ و برگنیز این پرندگان با استفاده از 

برخی مواد دیگر نظیر ریسمان و پالستیک و مواد دور ریختی 

 درخت های خود را باالی شاخ و برگ درختانی نظیردیگر النه

   .دنسازنارگیل و نخل می

در ساختن النه با یکدیگر  مرغ مینا دو جنس نر و ماده هر

کنند، بدین گونه که معموالً مینای نر مواد مورد یهمکاری م

ها را در اختیار آن و کردهآوری اطراف جمع محیط استفاده را از

مینای ماده نیز با دقت و وسواس مرغ  .گذاردمینای ماده می مرغ

سازد. میرا  مطلوب خود و النه دادهها را به هم پیوند خاصی آن

 مورد استفاده قرار الیان متمادیبرای سها ممکن است این آشیانه

های های جدید بر روی آشیانهآشیانه تاممکن است  گرفته و حتی

 .دنشو احداثقدیمی 

 مینا مرغ قفس

ر تحرک است و در طبیعت ای پ پرنده به طور ذاتی مینامرغ 

ای به شاخه ست و خیز و پریدن از روی شاخههمیشه در حال ج 

در هنگام انتخاب قفس برای این پرنده باید  ،از این رو .دیگر است

 قفسی بزرگ تهیه شود تا پرنده بتواند به راحتی در تاسعی کرد 

 بمناس قفسابعاد و به جست و خیز بپردازد.  کردهن رفت و آمد آ

 مترسانتی 6۹عرض،  مترسانتی ۰۹باید حداقل برای مرغ مینا 

 دهندگان مرغپرورشباشد.  داشته ارتفاع مترسانتی 6۹و  طول

 وند،شمی مواجهمینا معموالً برای تهیه قفس مناسب با مشکالتی 

و  های موجود در بازار برای طوطی تهیه شدهزیرا که اغلب قفس

مینا تا مرغ های دلخواه برای اندازه درتهیه یک قفس مناسب 

 است.حدودی دشوار 

مکان گوشه اتاق برای قرار دادن قفس در محیط منزل، 

د. کنزیرا پرنده در کنار دیوار احساس امنیت می ؛است یمناسب

ت، نیس نگهداری از مرغ مینابرای محل مناسبی آشپزخانه محیط 

ت بهتر اس .موجود در آشپزخانه برای پرنده مضر است رطوبتزیرا 

 متر باالتر از سطح چشم باشد.محل قرار گرفتن پرنده چند سانتی

شود که ما موجب می هاینزدیک بودن ارتفاع قفس به چشم

تر کردن آن سادهو اهلی گرفتهبهتری روی پرنده صورت  ل کنتر

باید توجه داشت که پرندگان در طبیعت بیشتر  ،گردد. با این حال

پری سچشم انسان  ارتفاع نسبت به یباالتر ارتفاعرا در  زمان خود

های متناوب و زیاد قفس برای پرنده خوب . جابجاییکنندمی

ها دوست دارند به محل زندگی خود عادت کنند. آنیرا زنیست، 
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کند که پرنده در قفس خود احساس امنیت می باید به خاطر سپرد

را داخل قفس ببرید.  خود و دوست ندارد شما بیش از حد دست

سالن پذیرائی و یا اتاق است  ،بهترین مکان برای قرار دادن قفس

ه . نکته قابل توجتباط باشدتا پرنده با تمامی افراد خانواده در ار

ا ر مرغ مینا قفستا بهتر است  دیگر در این زمینه این است که

باید  امّا ؛تا نور کافی به آن برسد قرار دهیددر مجاورت پنجره 

خورشید قرار  نوردقت کرد تا پرنده در معرض تابش مستقیم 

ها باید جای قفس را ها و تابستاندر زمستان است بدیهی. نگیرد

ها در تا پرنده در زمستان دهیدتناسب با هوای محیط تغییر م

معرض کوران شدید هوا و در تابستان در معرض وزش شدید 

 .های گرم قرار نگیردباد

 تا پرنده بتواند قرار دادهای متعدد در داخل قفس باید میله

 .ای به سوی میله دیگر جست و خیز کندبه راحتی از روی میله

رنده های پهای مذکور متناسب با پنجهه قطر میلهباید دقت کرد ک

به  .باشد تا پرنده دچار عوارض دردآوری نظیر تورم مفاصل نگردد

متر برای سانتی 2/5تا  52/1 قطرهایی با رسد که میلهنظر می

ها بهتر است از جنس این میله باشد.مینا مناسب پاهای مرغ 

نیز معموالً بر روی چوب باشد، زیرا که پرنده در طبیعت جنس 

های داخل قفس را باید در میله .نشیندهای درختان میشاخه

ر ها از نظر قطقسمت باالیی قفس نصب کرد و چنانچه این میله

ورم ت»ای به نام تواند باعث بروز عارضهمی ،اندازه مناسب نباشد و

  .گردد« هاپنجه

 
 مینامرغ  قفس -۳شکل 

 محل استراحت مرغ مینا به منظور فراهم کردنها شب

در داخل قفس گذاشت تا پرنده را توان جعبه کارتنی کوچکی می

عادت  معموالً مینامرغ در هنگام خواب به درون آن پناه ببرد. 

، از این اختصاص دهددر طول روز مدتی را به چرت زدن  تا دارد

النه کوچکی در داخل قفس  ۀیا تهی و یرو گذاشتن جعبه کارتن

ها بسیار و یا خوابیدن در هنگام شب در میانه روززدن  برای چرت

 مینا در هنگام خواب سر را به سویمرغ مناسب خواهد بود. 

همچنین  .بنددها متمایل نموده و چشمان خود را میشانه

توان قفس را با پارچه پوشاند و نباید فراموش کرد که فضایی می

کی دیگر از عادت مرغ اختصاص داد. یم و بازدم پرنده را برای دَ

. تهیه استهای خود درون پر درسر خود  قرار دادن مینا

بازی مناسب برای مینا کار دشواری است، زیرا که اغلب اسباب

ها تهیه شده که این های موجود در بازار برای طوطیبازیاسباب

ها برای مینا چندان مناسب نیست. بهتر است بازیگونه اسباب

ها و یا کودکان های مناسب برای گربهبازیسباببرای مینا از ا

 دهستنای ها معموالً به گونهبازیاین اسباب .نوزاد استفاده کرد

که باید از سقف قفس آویزان شوند. به هرحال نباید فراموش کرد 

ای پر جنب و جوش و با نشاط است و استفاده مینا پرنده مرغ که

  .آن را کامالً سرگرم نماید دتوانمینبازی از اسباب

 ریزیرپَ
های قدیمی به صورت از ریختن پر است ریزی عبارترپَ

مینا در سن  مرغ ریزیر. اولین پَدهای جدیطبیعی و رویش پر

 افتد و مینا معموالً با توجه به شرایط آب وشش ماهگی اتفاق می

. در کندریزی میدو بار پر الیهوایی محیط اطراف سالی یک 

هم سال حتی برای یک بار طول مینای در مرغ  صورتی که

مود؛ جستجو نغذایی پرنده  ۀ، باید علت آن را در جیرنکندپرریزی 

دالیل توقف پرریزی ترین مهمیکی از  مغذیزیرا که کمبود مواد 

ای مناسب و غنی از در این صورت باید جیره است. گانپرنددر 

ژی انر با سطح متناسب هایپروتئین ها ومیناویت معدنی، امالح

 هنتیجعدم دستیابی به   در صورت قرار گیرد. در اختیار پرنده

. اددمورد معاینه قرار  معتمدپرنده را  نزد دامپزشک  مطلوب باید

های سر نخست پر ۀریزی ممکن است که در مرحلردر هنگام پَ

 شروع به ریزشبدن  هایقسمتهای سایر پرنده بریزد و سپس پر

 بکه صاح افتداتفاق میریزی آن قدر سریع پر نیزگاهی  کنند.

 پرهای پرنده زیاد ریزشو تنها شاهد  نشدهریزی متوجه پر پرنده

 بر روی کف قفس خواهد شد. خود

 مینا مرغ یچی کردن بالق

بهترین روش برای جلوگیری از فرار پرنده کوتاه کردن 

است و باید توجه داشت که در هنگام قیچی کردن های پرنده بال

اگر فقط  ؛ چوندو بال پرنده قیچی شود های هربهتر است پر

های بال دیگر را به حال خود های یک بال را قیچی کنید و پرپر

ها کنید، پرنده تالش خواهد کرد که همچون گذشته پر و بال ر

 ده و متعاقباً به دربزند و این امر منجر به از دست دادن تعادل پرن

این امر  .و دیوار خوردن و یا سقوط آن از بلندی خواهد شد

موارد  از پرنده شده و در برخی به سیب جدیآتواند باعث می

برای چیدن بال پرنده باید دقت  شود.منجر به مرگ پرنده حتی 

معموالً برای این کار بهتر است که بال پرنده را  را داشت.کافی 

 ،دشونپر شناخه میر بیرونی را که به عنوان شاهپَ گشود و چهار

 البته باید این قیچی کرد.های داخلی بال را ها کرده و بقیه پرر
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؛ دنهای خونی در آن ناحیه نباشد که رگنها از جایی چیده شوپر

این کار باعث درد پرنده و خونریزی خواهد در غیر این صورت 

شد. باید توجه داشت که حتی با وجود کوتاه شدن بال، پرنده 

از این رو نباید فکر کنید  .متر پرواز کند ۳الی  5تواند تا ارتفاع می

ه ب .توانید جلوی فرار پرنده را بگیریدکه با قیچی کردن بال، می

تواند از روی می ،کندویژه اگر پرنده به سوی درختی پرواز 

تر به سوی شاخه باالتر رفته و کم کم از دسترس های پایینشاخه

شما خارج شود. برای قیچی کردن بال بهتر است که دو نفر اقدام 

ای پیچیده و ابتدا یک به این کار کنند و پرنده را در داخل حوله

 اراین کار  . دقت کنید کهبال آن را خارج کرده و قیچی نمایند

که پرنده نتواند چیزی ببیند، زیرا که  دادای انجام به گونهباید 

شخص تصویر مینا پرنده باهوشی است و ممکن است که مرغ 

. در هنگام قیچی کردن بال، در ذهن او باقی بماندکننده قیچی

ه زیرا ک ،اند دوری کردهایی که هنوز کامالً رشد نکردهباید از پر

پس از  .تواند به خونریزی منجر شودها میکردن این پرقیچی

توان پرنده را سه بار در روز از قفس بیرون بال می چیدن پر و

دقیقه در بیرون قفس  12توان آن را به مدت می بارهر  آورد و

آزاد گذاشت تا بدین وسیله پرنده به شما و وضعیت جدید خود 

 .عادت کند

 کوتاه کردن ناخن پا

این  ،قفس به اندازه کافی ضخیم نباشد داخلی چنانچه میله

های مدت منجر به رشد بیش از حد ناخن تواند در درازموضوع می

 ۀوسیله ها بزیرا که در چنین حالتی ناخن ؛مینا شودمرغ پنجه 

د و نگردشود و به تدریج بلند و بلندتر میمیله چوبی ساییده نمی

. دکرناخن پرنده از این رو ضروری است که اقدام به کوتاه کردن 

برای کوتاه کردن ناخن بهتر است که دو نفر حضور داشته باشند 

ردن به کوتاه ک فرد دومو  ثابت نگه داشتهها پرنده را تا یکی از آن

های گیرتوان از ناخنناخن آن بپردازد. برای کوتاه کردن ناخن می

بهتر است که پرنده را در  برای این کار معمولی استفاده کرد.

ای پیچیده و ابتدا پای اول را از حوله بیرون آورده و اقدام حوله

به کوتاه کردن ناخن آن نمائید. برای کوتاه کردن ناخن باید دقت 

ای انجام داد که منجر به و کار را به گونه داشته باشیدکافی 

ریزی نگردد و قبل از این که به سراغ ناخن بعدی بروید خون

تاه شده خونریزی ندارد. در صورت بروز مطمئن شوید که ناخن کو

رد روی ناخن و فشار دادن محل آتوان با پاشیدن ریزی میخون

ه پرند ،در طبیعت .را متوقف کرد آنریزی به مدت دو دقیقه خون

دیگر خود به خود اقدام به ساییدن  ۀای به شاخبا پریدن از شاخه

د. شولند نمیناخن نموده و معموالً ناخن پا در پرندگان وحشی ب

شود. عارضه فقط در مینای داخل قفس دیده میبنابراین این 

های قفس درختان به عنوان میله عیهای طبیاستفاده از شاخه

تواند تا حدودی از بروز این عارضه جلوگیری نماید. البته در می

هنگام استفاده از شاخه طبیعی درختان باید دقت کرد که 

زیرا که در چنین حالتی پای  ،شندهای مذکور نازک نباشاخه

تواند باعث رشد گیرد و این امر میپرنده دور تا دور آن را فرا می

های بیش از حد ناخن پا گردد. از این رو بهتر است که از شاخه

استفاده کرد تا این امر بتواند به ساییده شدن ناخن  با قطر بیشتر

  .پای پرنده کمک نماید

 مینا از مرغ نگهداری برای های الزماحتیاط

و  هستندمینا حائز اهمیت مرغ موارد زیر برای نگهداری از 

 زیر عمل مواردعالقمندان به پرورش این پرنده باید به دقت به 

 کنند:

ها های حاوی مقادیر فراوان آهن نظیر پلتباید از دادن جیره .1

 ،شودو یا غذای آماده که برای سایر پرندگان تهیه می

به  هاخوراکو یا در هنگام تهیه این نوع  شودخودداری 

حاوی  هایخوراکو از خرید کرد توجه  باید محتویات آن

جات و سبزیجات همیشه باید از میوه .آهن خودداری شود

 .مینا استفاده کردمرغ حاوی مقادیر اندک آهن برای تغذیه 

حاوی آهن و اسید را با یکدیگر به  خوراکهیچ وقت نباید 

، نظیر شکالت هاییوراند و همچنین نباید شیرینیپرنده خ

 داده شود.مینا مرغ کیک و کلوچه به 

و در داخل آن از  کردمینا تهیه مرغ باید قفس بزرگی برای  .5

های چسبان جاذب مگس که باعث جذب مگس و به ورق

ر مینا عالوه بمرغ استفاده کرد تا  ،دنشومی هاتله افتادن آن

 .دتغذیه نماینیز کوچک نظیر مگس  حشراتاز میوه بتواند 

ا ر مینامرغ ناچار هستید که  کاری دالیلدر صورتی که به  .۳

در هنگام تنهایی،  شود که، سعی در خانه تنها بگذارید

تلویزیون و یا رادیو را روشن کنید و یا این که قفس آن را 

 یو تنهای رو به خیابان قرار دهید تا پرنده احساس خستگی

 پرنده در معرضکه حالتی باید توجه داشت  در چنین .نکند

 .تابش مستقیم آفتاب نباشد

 ۀندکنبرای تمیز کردن قفس و وسایل داخل آن باید از تمیز .4

معمولی که حاوی مواد شیمیایی خطرناک نباشند، استفاده 

اده استف نیز توان از سرکه رقیق شدهکرد. برای این کار می

 نمود.

 امرغ مینده از عطر در نزدیکی ستعمال دخانیات و یا استفاا .2

و ممکن است که منجر به بروز عوارض  نیستمناسب 

 .تنفسی و نارسایی ریوی در پرنده گردد

 ناانگشت و دست و پابه  زدننوک به عالقه زیادی  مرغ مینا .6

دارد و با توجه به این که اغلب بانوان از الک  نگهدارنده

تواند باعث ایجاد مسمومیت کنند، نوک زدن میاستفاده می

ها جزء مواد شیمایی سمی برای اصوالً رنگ .در پرنده گردد
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 ؛ حسین آبادی و کاظمی

 آن از نگهداری و آموزش ؛(Sturnidae) مینا پرنده

 1041بهار  ، (پیاپی دوو  بیست شماره) یک شماره ،دوو  بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

میزی آو باید سعی کرد از وسایل رنگ آیندمیپرنده به شمار 

 .تا حد امکان در قفس پرنده استفاده نشود شده

و به محض احساس  کنترل کردرا همیشه  مرغ میناوزن باید  .7

ویژه  ههای باکتریایی و یا انگلی بکاهش وزن، باید به بیماری

مناسب و کافی نیز  خوراکتأمین  .مشکوک شد ژیاردیا

 .های کنترل کاهش وزن پرنده باشدتواند یکی از راهمی

حساسی است و نباید در معرض هوای سرد  ۀپرند ،مینامرغ  .8

ها در داخل ساختمان نگهداری ار گیرد. باید در زمستانقر

شود و در صورت امکان در داخل قفس النه کوچکی تعبیه 

 . سرمایببردشود تا پرنده در صورت نیاز به درون آن پناه 

تواند مشکالتی را برای ریزی میپر ۀدر دور به خصوصهوا 

ر را د نامرغ میبه وجود آورد. در تابستان نیز باید  مرغ مینا

 .جای مناسب و به دور از آفتاب نگهداری کرد

با مرغ مینا برخورد ای درهم و ناراحت هیچگاه نباید با چهره .۰

 تواندزیرا که پرنده بسیار باهوش و زیرک است و می کرد،

از این  .شما را از روی وضعیت چهره تشخیص دهد روحیه

که  درو همیشه با لبخند به پرنده نزدیک شوید و سعی کنی

 .با آن رفتار نمائید لطافتنرمی و  با

ید، صحبت نکن مرغ میناهیچگاه با صدای بلند و یا فریاد با  .1۹

ر گردد. دزیرا که این کار باعث ناراحتی و استرس پرنده می

کلمات  هنگام صحبت کردن سعی کنید با صدای آرام و

 .شمرده و واضح صحبت کنید

 مینا مرغ حمام کردن

مینا عالقه زیادی به آبتنی دارد و بهتر است در  مرغ

 راهمبرای آن فبار آبتنی در روز  ها شرایط مناسب برای دوتابستان

 12الی  1۹توان از ظرفی به قطر مینا میمرغ گردد. برای آبتنی 

فس ای از قدر گوشهتوان میمتر استفاده کرد و این ظرف را سانتی

پرنده برای استحمام، سر خود را در قرار داد.  آنبر روی کف  یا و

 کندو تالش می پاشدخود میظرف آب فرو برده و آب را به اطراف 

اقدام به  ،پس از آن .که بخشی از آن را به پر و بال خود بپاشد

کند و سپس منقار خود را در پر و بال خود تکان دادن خود می

برد، تا آب درون پر و بال خود را خشک کند و با تکان فرو می

های خود بیرون آورد. از کند تا آب را از گوشدادن سر تالش می

 زا تمیز کردن پر و بال پرندهتوان به می د حمام کردنیجمله فوا

ها درخشان و براق شدن آن همچنین ها وودگیغبار و سایر آل

شود که زیر بال پرنده حمام کردن باعث می در ضمن اشاره کرد.

چنین هم .که ممکن است به دالیلی کثیف شده باشد، تمیز گردد

کند و این امر برای مقابله ها را تأمین میحمام کردن رطوبت پر

مرغ حقیقت با گرمای شدید تابستان الزم و ضروری است. در 

 اضافیدمای بدن خود را تنظیم نموده و حرارت  این کاربا  مینا

اثر حرارت بیش از حد محیط  درپرنده  .کندرا دفع می خود بدن

د که ردادهان خود را باز نگه می ،و همچنین باال رفتن دمای بدن

با مشاهده این کار باید شرایط مناسب حمام کردن برای پرنده 

  .گرددفراهم 

باید از ظروف کوچک مناسب  مرغ مینابرای حمام کردن 

 ای باشد که پای او لیزبه گونهباید  این ظرفکف  .استفاده کرد

 .به حدی باشد که پرنده در آن غرق نشودنیز نخورد و میزان آب 

دیده شده است که به علت استفاده از ظروف عمیق  در مواردی

پرنده غرق شده است. پرنده معموالً دوست دارد که سر خود را 

وارد ظرف نماید و سر و گردن خود را خیس کند. قابل ذکر است 

قفس، مرغ مینا که به محض گذاشتن ظرف مخصوص حمام در 

 د.نی خواهد کرتشروع به آب 

که پرنده به علت ترس از آب، است البته گاهی دیده شده 

 هایکند و این حالت بیشتر در پرندهاز حمام کردن خودداری می

 زمانهایی احتیاج به گردد. معموالً چنین پرندهمشاهده می نر

عادت کنند.  به آندارند تا به تدریج با حمام کردن آشنا شده و 

 در ظرف حمام مشاهده کنند،در چنین حالتی اگر پرنده دیگری 

کار عالقمند شوند. چنانچه پرنده  به اینتر ممکن است که سریع

 ،پس از مدتی همچنان از نزدیک شدن به ظرف آب ممانعت کند

 هایباید به تدریج و به صورت مالیم و آرام بدن او را با آب پاش

مالیمت کامل  اکه این کار ب کرداید توجه . بدستی خیس کرد

این کار متنفر نشود. ذرات آب  صورت گیرد تا پرنده نترسد و از

باید به صورت غیرمستقیم و به آرامی کامل بر بدن پرنده پاشیده 

ها و ها، گوشاز پاشیدن ذرات آب بر روی چشمباید  .دنشو

زیرا که ممکن  کرد،کامالً خودداری  مرغ میناهای بینی سوراخ

؛ به خصوص منجر شود آن ۀاست به سرماخوردگی و یا تورم ری

معرض هوای سرد قرار گیرد. بهتر است که دمای  دررنده اگر پ

 زیادتا آب مورد نظر  بررسی کرد مرغ میناآب را قبل از حمام 

آب مصرفی باید تمیز، شفاف . همچنین توجه شود که سرد نباشد

 .و عاری از هرگونه آلودگی باشد

های گرم مینا، روزمرغ برای حمام کردن  زمانترین مناسب

زمان چه  هر .، میانه روز استزمانت و بهترین و آفتابی اس

 خواهد بود. ترکردن مناسب برای حمام تر به ظهر باشدمتمایل

زیرا که در  ،ها استبرای حمام کردن غروب و شب زمانبدترین 

ا رو بال خود  این حالت پرنده فرصت کافی برای خشک کردن پر

نخواهد داشت و ممکن است که با پر و بال خیس بخوابد. در 

هنگام حمام کردن ممکن است که لرزش عضالت سینه پرنده 

زیرا که امری  ،که این امر باعث نگرانی نخواهد بود مشاده شود

طبیعی بوده و به علت انقباض و انبساط عضالت سینه روی 

 .دهدمی
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 مربوط به حمام کردن کاتن

مینا باید موارد زیر را رعایت  مرغ هنگام حمام کردن در

 د:کر

  نشود.از آب کامالً گرم و یا کامالً سرد استفاده 

  در اتاق کولردار قرار دارد از  مرغ مینادر صورتی که

. بدیهی است که حمام خودداری شودحمام کردن 

کردن در چنین شرایطی باعث سرماخوردگی پرنده 

 .خواهد شد

  مرغ مینااز سشوار برای خشک کردن پر و بال 

ها آسیب زیرا که به رشد طبیعی پر شود،خودداری 

 .کندجدی وارد می

  از حمام  مرغ مینادر صورت بیماری و یا ضعف عمومی

 .کردن آن جدا خودداری کنید

  برای حمام کردن پرنده به هیچ وجه از صابون استفاده

 .به صابون نیاز ندارد مرغ مینازیرا که  نشود،

  را به حمام کردن مجبور نکنید مرغ میناهیچ وقت. 

  از پاشیدن آب بر  مرغ میناهنگام آب پاشیدن بر روی

های قفس های قفس خودداری کنید تا میلهروی میله

 .دنزنگ نزن

 ها نکنید و کف قفس را خیس ر ،پس از حمام کردن

 های کف قفس را تعویضسعی کنید که روزنامه

 .نمائید

  ظرف مخصوص حمام کردن را برای مدت طوالنی در

ست که مدفوع زیرا پرنده ممکن ا ،ها نکنیدقفس ر

، به مصرف کندرا در آن بریزد و سپس از آن آب  خود

همین علت باید پس از حمام کردن، ظرف آن را از 

 قفس خارج نمائید.
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