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 ایران طیور صنعت فعلی مشکالت

 صوصبخ طیور پرورش صنعت اکنونهم و گذاشت سر پشت را خوک گوشت تولید میزان طیور گوشت تولید ،2122 سال در

 در) کخورا پایین تبدیل ضریب. است کرده پیدا چشمگیری توسعۀ جهان سطح در مرغ گوشت تولید هدف با گوشتی هایجوجه

 در مرغ تگوش بودن ارزان همچنین و سرمایه سریع برگشت تولید، کمتر فضای به نیاز ،(دیگر حیوانی پروتئین منابع مقایسۀ

 قابل تپیشرف جهان کشورهای سایر با همگام نیز ایران. است بوده توسعه این اصلی دالیل از پروتئینی منابع سایر با مقایسه

 که ایگونه به است؛ گرفته قرار مرغ گوشت تولیدکننده برتر کشور 01 میان در و است داشته طیور پرورش و تولید در توجهی

 بوده تولید افزایش این مهم دالیل از یکی( مرغ گوشت کیلویی 22 مصرف سرانۀ) مرغ گوشت مصرف برای داخل بازار تقاضای

 .است

 این عالف تولیدکنندگان و صنعت این برای را بدی بسیار شرایط هانهاده و محصوالت قیمت شدید نوسانات اخیراً متأسفانه،

 توجهی قابل کاهش( 0411) گذشته سال با مقایسه در ریزیجوجه که است شده باعث و است آورده وجود به ایران در حوزه

 داشته کاهش درصد 44 حدود گذشته سال با مقایسه در 0410 سال ابتدایی ماه 6 در گوشت تولید میزان حتی و باشد داشته

 انکنندگمصرف خرید قدرت کاهش میان این در که است داشته تأثیر زمینه این در مرغداران تمایل کاهش بر زیادی عوامل. است

 همزمان نهادها قیمت آزادسازی و اییارانه ارز حذف ،(مرغتخم و گوشت) طیور محصوالت قیمت تعیین دستوری هایسیاست و

 و وشتگ بیگاه و گاه واردات همچنین و گوشتی جوجه بازده کم هایسویه از استفاده بر تاکید محصوالت، قیمت سقف تعیین با

 رد اساسی تغییرات اگر لذا. اندبوده طیور صنعت تولیدکنندگان شدن متضرر حتی و سودآوری کاهش مهم عوامل از مرغتخم

 ینا انتظار در تریاسفناک وضعیت مطمئناً نگیرد، صورت موجود مشکالت رفع برای کشاورزی جهاد وزارت و دولت هایسیاست

 .بود خواهد صنعت

 نعتص تولیدکنندگان از حمایتی هایسیاست ارائه مردم، خرید توان بهبود و اقتصادی وضعیت بهبود که رسدمی نظر به

 از صنعت این خروج برای توجهی قابل کمک تواندمی دستوری گذاریقیمت از دوری البته و پُربازده هایسویه تأمین طیور،

 .باشد داشته دنبال به نیز را توجهی قابل صادرات تواندمی که کند تبدیل ارزآور صنعتی به را آن حتی و باشد فعلی وضعیت

 4پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 
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 الحاص و ژنتیک در آن کاربرد و داروزن ژنی بیانیهم شبکۀ تحلیل و تجزیه روش

 طیور و دام نژاد

 1غفوری فرزاد ،*2صادقی مصطفی ،1ریحان دهقانیان وحید

 چکیده

 مچونه مختلفی صفات بررسی برای را پذیریانعطاف بیشترین ژنی بیانیهم هایشبکه ها،شبکه مختلف انواع میان در

 شارها رونوشت سطوح در هاژن بین همبستگی به عموماً هاژن بودن بیانهم. دارند غیره و هابیماری تولیدمثلی، و عملکردی صفات

 بین بیترکی صورت به یا و هامتابولیت ها،پروتئین مانند) بیولوژیکی هایمقیاس تمام در تواندمی دیگر طرفی از همچنین دارد،

 دلیل به حدی تا بیانیهم هایشبکه. شود استفاده هاژن بین همبستگی روابط مطالعۀ برای( هامتابولیت و هاپروتئین ها،رونوشت

 بررسی امکان که چرا اند،شده محبوب جرمی سنجیطیف و RNA-Seq ها،ریزآرایه مانند هاییفناوری از گیریبهره امکان

 نین،همچ. کندمی فراهم را نمونه زیادی نسبتاً تعداد در و ساده روشی به مختلف بیولوژیکی هایمقیاس در مولکولی هایواسطه

 به .است پذیرامکان خاص هایسلول انواع در بیولوژیکی نظر از هاژن همزمان بیان داریمعنی گیریاندازه روش این از استفاده با

 که باشندمی هاژن بین کلی تعامالت دهندۀنشان صرفاً( PPI) پروتئین با پروتئین تعاملی هایشبکه بیشتر مقایسه، یک عنوان

 هب هایداده از استفاده با توانمی را ژنی بیانیهم هایشبکه که حالی در ندارند، هاژن بیان زمانی بخش و سلول نوع به ایاشاره

 باال باروری با افراد مانند فنوتیپی صفت یک مورد در دستپایین و باالدست) مختلف افراد از خاص هایسلول انواع از آمده دست

 و جزیهت ژنی، بیانیهم هایشبکه ساخت برای هاالگوریتم پرکاربردترین از یکی. کرد بازسازی رشد مراحل سراسر در و( پایین و

 حتوضی بیانی،هم مطالعات از بسیاری در آن از گسترده استفادۀ دلیل به که است( WGCNA) داروزن ژنی بیانیهم شبکۀ تحلیل

 مختلف فاتص با مرتبط سیگنالینگ -متابولیکی مسیرهای و هاژن ها،ماژول شناسایی بنابراین. بود خواهد آموزنده آن عملکرد نحوۀ

 واقع در. دهند نشان را مولکولی هایمکانیسم با رابطه در جدیدی بینش است ممکن ،WGCNA روش از استفاده با مطالعه مورد

 یکژنت در آن کاربرد و داروزن ژنی بیانیهم شبکۀ تحلیل و تجزیه روش با رابطه در اجمالی توضیحات ارائه مطالعه، این از هدف

 .است طیور و دام نژاد اصالح و

 ژنی بیانیهم هایشبکه بیولوژی، سیستم ترانسکریپتوم، ،WGCNA :کلیدی کلمات

 5-13پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_90439.html 
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 مقدمه

های دیجیتال با توان فناوری توسعه روز افزون توجه به با

 Big)ها اطالعات ژنومی و فنوتیپی و تولید اَبرداده باال و ثبت

data) تجزیه و تحلیلو  یابیباز ره،یبه ذخ ازیو به دنبال آن ن 

 یدیم جدوعل شیدایحاصل از مطالعات متعدد، باعث پ هایداده

های هوش مصنوعی، یادگیری مانند بیوانفورماتیک، تکنیک

شد  های نوینماشینی، شبکه عصبی مصنوعی و سایر تکنولوژی

(Ghafouri et al., 2020) . ،علم  کی کیوانفورماتیبدر این میان

، DNA ل)شام یستیزمختلف  یهاکه داده است ایرشته انیم

RNAهامتیبا الگور یارآم هایی( را توسط تئوررهیو غ نی، پروتئ 

 .کندیم لیو تحل هیو تجز یابیباز ره،یذخ ی،وتریکامپ هایو برنامه

شامل  یبه چهار بخش کل به طور کلی کیوانفورماتیب هایتیفعال

 ،(Transcriptomics) کسیپتومیترانسکر،(Genomics) کسیژنوم

 (Metabolomics) کسیو متابولوم (Proteomics) کسیپروتئوم

ی اامانهس یشناسستیزیا  یولوژیب ستمی. سشوندیم یبنددسته

با  ریاخ یهااست که در سالاز علم بیوانفورماتیک  نیز رویکردی

مورد توجه قرار گرفته  شیاز پ شیب پُربرونداد یهاگسترش داده

ر د کیستماتیدر جهت مطالعات س یشتریب قاتیتحقاست و 

 یندهایفرآ ژهوی به زنده، موجودات و هااندام ها،سلول ۀنیزم

، سلولی نیارتباطات ب ،یمولکول هایمانند برهمکنش سلولی

 در این زمینه یطیمح هایسلولی، هموستازی و سازگاری میتقس

امل سیستم بیولوژی ش مرتبط باموضوعات اصلی  .گیردصورت می

 لشام هاشبکه این ترینمهم که است مختلف هایآنالیز شبکه

، (PPI) پروتئین -پروتئین تعاملی هایشبکه ژنی، هایشبکه

 دباشنمی سیگنالینگ هایشبکه و متابولیسمی هایشبکه

 (.5931 ،ی)باباعباس

 یژن یانیبشبکه هم های اخیر، تجزیه و تحلیلدر سال

 WGCNA: Weighted Gene Co-expression)دار وزن

Network Analysis ) یسازادهیپ برایچارچوب یک به عنوان 

 ;Zhao et al., 2020شده است ) مطرح سیستم بیولوژی کردیرو

Zhang et al., 2022.) تجزیه و  تکنیک نیا ارائهاز  یهدف اصل

 یانفراد ی بررسیها به جااز ژن یامجموعه یانیبرفتار همتحلیل 

با  نژ چندین هزارارتباط  یروش به جا نیبوده است. در ا هاآن

 )ماژول( بای چند گروه ژن یهمبستگ ،صفت کی ای ریمتغ کی

بیانی شبکۀ همساخت  یبرامورد نظر صفت خاص  ای ریمتغ

در واقع هدف (. 5011درزی و همکاران، )شود می یبررس داروزن

و معایب روش  ایمزابیان روش کار،  حیتشر از ارائه این مطالعه،

WGCNA و  اردها و به ویژه شبکۀ غیر وزننسبت به سایر شبکه

مختلف  یهانهیدر زم روش نیا یکاربردهاهمچنین بررسی 

و زمینۀ تخصصی  یعلوم دامرشتۀ مهندسی در  ژهیبه و یعلم

 نژاد دام و طیور است.ژنتیک و اصالح

 (WGCNA) رداوزن یژن بیانیهم ۀشبک یلو تحل یهتجز

که دار که به عنوان شبوزن یهمبستگ ۀشبک لیتحلتجزیه و 

 یروش داده کاو کیشود، یشناخته م زین داروزن یژن یانیبهم

ستگی با همب یکیولوژیب یهامطالعه شبکه یبرا ژهیرکاربرد به وپُ

 هوروات ویتوسط است WGCNAروش  است. جفتی بین متغیرها

(Steve Horvath و )در  یانسان کی، استاد ژنت(8112) همکاران

تئوری  .(Ovens et al., 2021) توسعه داده شد گاه کالیفرنیادانش

دار بر مقایسۀ همزمان بیانی ژنی وزنتحلیل شبکۀ همتجزیه و 

ها تحت عنوان ماژول و با توجه به بیان تعداد بسیار باالی ژن

با یکدیگر )مقایسۀ  های هاب درون هر ماژولتعریف اثر تعاملی ژن

های بیان( با صفت مورد مطالعه )مقایسۀ ماژولهای همماژول

 یژتوپولو صفت( استوار است؛ همچنین امکان مقایسۀبیان با هم

ازد سرا نیز فراهم می )بررسی تفاوت شبکه( مختلفی هاشبکه

(Horvath, 2011)اصول کلی روش . WGCNA  در چهار مرحله

ورت که به ص یژن یانیبهم ۀشبک ساخت اول، :گیردکلی شکل می

 (Adjacency matrix)همجواری  سیماتر کی ه وسیلۀب یاضیر

 کی نیب یانیبشباهت هم ۀدهندشود که نشانیداده م شینما

 ؛ به این صورت که روشهاماژول ییشناسا دوم، جفت ژن است.

WGCNA ها ماژول ییشناسا یبرا یسلسله مراتب یبنداز خوشه

 WGCNAها، خوشه نیتفاوت ب یریگاندازه ی. براندکیاستفاده م

جهت  یکیتوپولوژ یانهمپوشعدم تشابه  رویکرد کیاز 

ساختن مرتبط سوم،  .کندیاستفاده مها بندی ماژولدسته

 یریگهانداز یبرا توانیروش را م نیچند ؛پیها به فنوتماژول

نوان به ع استفاده کرد. یپیصفت فنوت کیماژول با  کیارتباط 

که به عنوان اولین  ME (Module Eigengene)توان از مثال می

که به عنوان  MS (Multiple Sclerosis)جزء اصلی یک ماژول و یا 

 ۀعمطالشود، استفاده نمود. چهارم، تعریف می ژن تیاهم نیانگیم

 ikIMو  ikMEکه با استفاده از دو رویکرد  هاماژول نیروابط ب

های هاب در بین است که در نهایت برای شناسایی مهمترین ژن

 ,Zhang and Horvath)گیرد ها کاربرد دارد، صورت میماژول

2005; Li et al., 2018) در واقع در روش .WGCNA  بر این فرض

 اسیبدون مق یتوپولوژ اریاز مع یکیژنت یکه شبکه ها است

 انیب یبندمیتقس یبه جا WGCNA روش کنند.یم تیتبع

 یآستانه نرم برا کی از ،(1 = متصل رغی ،5 مشترک ژن )متصل =

 ؛ در این راستاکندیها استفاده مجفت ژن یاهوزن لبه نییتع
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 یرغ یهانسبت به شبکه یتریقو جینتاکه شده است  اثبات

 یانیبنرم مناسب، شبکه هم ۀآستان کی. دهدارائه می داروزن

کند. همچنین می ترکینزد اسیشبکه بدون مق کیحاصل را به 

 ۀبطبر را پ،یبه فنوت یفرد یهاژن مرتبط کردن یبه جا این روش

ه ب کند،یتمرکز م صفت یا صفات مورد مطالعهچند ماژول و  نیب

های متعدد تستت رایج در مورد مشکال یادیکه تا حد زای گونه

بنابراین  .دهدیرا کاهش مهای ریزآرایه در تجزیه و تحلیل داده

 هیسترده در تجزبه طور گ WGCNA توان عنوان کرد که روشمی

 ای کهبه گونهشود یاستفاده م ترانسکریپتومی یهاداده لیو تحل

 ,.Fuller et al) شوندیفرض م گریکدیها مستقل از در آن نمونه

2007; Li et al., 2018). 

یانی بنسبت به شبکۀ همر داوزن یژن بیانیهم ۀشبکمزایای 

 دارژنی غیر وزن

 جود و نییتع یاز دو نوع حد آستانه برا یانیبهم یهادر شبکه

حد  شود؛یدو ژن استفاده م نیب یعدم وجود همبستگ ای

( و نرم )در شبکه داروزن ریغ یهاسخت )در شبکه ۀآستان

 هایدر شبکهها ژن یهمبستگ تیوضع نییتع یدار(. براوزن

ود، شاستفاده میسخت  ۀاز حد آستاندار بیانی ژنی غیر وزنهم

بیانی به صورت دوتایی یا باینری روش اطالعات همدر این 

 .شودیم یدیاز عاتمنجر به از دست رفتن اطالباشند که می

رم ن ۀحد آستان ازدار وزن یژن یانیبهم یهادر شبکهدر مقابل 

دهد؛ ارائه میرا  یترقیو دق تریقو جیکه نتا شودیاستفاده م

ستگی نیز حفظ ای که ماهیت پیوستۀ اطالعات همببه گونه

  .(Zhang and Horvath, 2005شود )می

  بر ی )شبکه(هندس ریتفس دارنوز بیانیهم یهاشبکهدر 

است، در حالی که  ترراحت یهمبستگ یاهیزاو ریاساس تفس

دار به این شکل نیست بیانی غیر وزنهای همدر شبکه

(Horvath and Dong, 2008.) 

  ی به دست آمدۀآماراطالعات  دارنوز بیانیهم یهاشبکهدر 

 یاستاندارد داده کاو یهابهبود روش یتوان برایشبکه را م

 یارهایمع یراز ،استفاده کرد یاخوشه یلو تحل یهمانند تجز

 یلدار تبدوزن یهاتوانند به شبکهی)عدم( شباهت اغلب م

 .(Horvath and Dong, 2008; Oldham et al., 2012) شوند

 در رابطه با  ترییقو یآمار یجنتا دارنوز بیانیهم یهاشبکه

ای که ؛ به گونهدندهیارائه م های ژنی حفاظت شدهماژول

اده مختلف مورد استف یطنسبت به شرا یابیارز ید برانتوانیم

 نیب هاها و شباهتتفاوت ۀامکان مطالع ین،. همچنیرندقرار گ

 کندمیاهم فر نیز مختلف را یهاشبکه یهاساختار ماژول

(Langfelder et al., 2011 5؛ شکل).  

 ابل ق" یهاتوان با شبکهیرا اغلب مدار وزنبیانی هم یهاشبکه

 Dong and) زد بیتقر( Factorizable) "سازیفاکتور

Horvath, 2007; Horvath and Dong, 2008)به  یابی. دست

پراکنده و بدون وزن  یهاشبکه یاغلب برا یبیتقر نیچن

امکان  داروزنبیانی هم یهاشبکه ن،یدشوار است. بنابرا

ها و وضعیت عضویت با توجه به ماژولمحدود ) یپارامترساز

 بیانیبه عبارتی شبکۀ هم ؛کنندی( را فراهم مهاها در ماژولژن

 یترساده هایهشبک یکبه  یا و شود یهتواند تجزیمدار وزن

 ,.Horvath, 2011; Ranola et al) شود قریببندی و تدسته

2013; Guillen-Gamez and Migallón, 2018). 

 
بیانی ژنی دو گونۀ های هممقایسه برای شباهت شبکه -1شکل 

 :اهشبکه ینب یکیتوپولوژ یهاشباهت یریگاندازه( 5مختلف. )

 ییشامل شناسا ،نشان داده شده است یرطور که در تصوهمان

 تریچیدهپ اییرشبکهز هاییسهمقا یاشده حفظ یهاجفت ژن

 یشنما( 8) .است کوچک هاییرشبکهمانند شمارش تعداد ز

 شده ها نشان دادهشبکه ینسبز ب یوندهایارتولوگ )با پ یوندهایپ

 یانمونه( 9) ها.حفاظت شده ژن یهاماژول ییشناسا ی( برااست

ه ب شبکه یهاشبکه که در آن گره یعتجم یاها وزن لبهیسۀ از مقا

به  یها براشوند و وزن لبهیداده م یقطور خودکار با هم تطب

( 0) شوند.یها جمع مشبکه ینشباهت ب مقداردست آوردن 

توان با استفاده از آمار یماژول که در آن هر ماژول را م یصتشخ

  .(Ovens et al., 2021) کرد یسهمقا یاتصال شبکه و چگال

7 



Dehghanian Reyhan et al.;  
Method of weighted gene co-expression network analysis and its application in … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 2 (Serial Number 23), Autumn 2022 

 

 

 رداوزن یژن بیانیهم ۀشبکهای محدودیت

و  یهابزار قدرتمند تجز یک WGCNA روش که یدر حال

 یزآن ن یهایتاز محدود یداست، کاربران با یزآرایهر یل برایتحل

 یاهکند که دادهیفرض م WGCNA اول اینکه روش آگاه باشند.

 یبراکه  انداز قبل پردازش و نرمال شده یبه درست یزآرایهر

 یهادر بسته Rتابع  ینچند یانی،ب یهاداده یسازنرمال

Bioconductor شده است یساز یادهپ (Gentleman et al., 

 یهااز روش یاریمشابه بس WGCNA یجدوم، نتا .(2005

 یطراح یابافت  هاییآلودگ به دلیل تواندیم یگر،د یکاوداده

وش ر ینچندچه  نامعتبر باشد. سوم، اگر یا اریب یش،آزما یفضع

 شده سازییادهپ R افزاریۀ نرمدر بست بیانماژول هم یصتشخ

هد دیارائه نم باشد رامی ن روشیبهترست، امّا اینکه کدام روش ا

(Fuller et al., 2011). 

 داربیانی ژنی وزنتئوری روش تجزیه و تحلیل شبکۀ هم

 یمورد استفاده برا هاییکتکن یناز پرکاربردتر یکی

-GCN: Gene Co) بیانی ژنیی همهاشبکهماژول در  یصتشخ

expression Network)دار وزن یژن بیانیهم یاشبکه یل، تحل

ا هنوز ، امّابداع گردید 8112در سال  WGCNAچه  اگر است.

مرتبط با  ی هابهاژن و مهم یهاماژول ییشناسا یبرا هم

 یرهایمس (،Allen et al., 2018; Swarup et al., 2019)ها یماریب

 رشد و نموو ( Silva-Vignato et al., 2019) یولوژیکیب

(Spadafora et al., 2018مورد استفاده قرار می ) گیرد. فرآیند

 دار به این صورت است کهبیان ژنی وزنتشکیل یک شبکۀ هم

های بیانی ژنی )که به فرمت ریزآرایه سازی دادهپس از نرمال

 ه صورتتواند بی پیرسون که میهمبستگ ضریبابتدا باشند(، می

( )به ترتیب Signedدار )( یا عالمتUnsignedعالمت )بی

های البته روششود. یمحاسبه م( باشد، (8) و( 5معادالت )

دیگری نیز برای محاسبۀ ضریب همبستگی وجود دارد؛ با این 

 ود. شحال معموالً از فرمول ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

𝑆𝑖𝑗                              (5)معادلۀ 
𝑢𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 = |𝑐𝑜𝑟(𝑥𝑖,𝑥𝑗)| 

𝑆𝑖𝑗(                           8معادلۀ )
𝑠𝑖𝑛𝑔𝑛𝑒𝑑

= 0.5 + 0.5𝑐𝑜𝑟(𝑥𝑖,𝑥𝑗) 

گیری میزان منظور از محاسبۀ ضریب همبستگی اندازه

است که به  𝑥𝑗و  𝑥𝑖( بین دو مؤلفۀ Similarity valueشباهت )

باشند. در محاسبۀ می j و  iهای ترتیب پروفایل بیانی مربوط به ژن

استفاده از قدر مطلق (، صرفاً 5ضریب همبستگی از طریق معادلۀ )

در اختیار  یمبهم یولوژیکیممکن است اطالعات ب یهمبستگ

ا ی ی وسازفعال بیان، سرکوب ینب یزیتما یچه یرا، زبگذارد

این در حالی است که در معادلۀ  جود ندارد.ژن وتحریک بیان 

دهندۀ عالمت همبستگی ( میزان شباهت بین دو ژن نشان8)

باهت شباشد. بنابراین، محاسبۀ میزان پروفایل بیانی دو ژن نیز می

همبسته  یهابرخورد با ژن ۀدار و بدون عالمت در نحوعالمت

به  یکباال )نزد یمنف یبا همبستگ یهاژن ؛متفاوت است یمنف

)با توجه به  دار دارندشبکه عالمت یکدر  ی( شباهت کم-5

از شبکه بدون عالمت  یکا در امّ نزدیک به صفر(، 8معادلۀ 

نزدیک به  5یادی برخوردار هستند )با توجه به معادلۀ شباهت ز

( برآورد شدۀ پروفایل ijS(. با این حال، دامنۀ نمرۀ شباهت )5

 Fullerباشد )می 5ق هر دو معادله، بین صفر و بیانی دو ژن از طری

et al., 2011 .) 

شباهت  یسساخت ماتر یبرامحاسبه شدۀ فوق،  یراز مقاد

 Similarity Matrix or Correlationیا ماتریس همبستگی )

Matrix) (9)معادلۀ  شود یاستفاده م. 

𝑺                                                            (9معادلۀ ) = [𝑠𝑖𝑗] 

یس همبستگی از طریق تابع ماتر هایدر مرحلۀ بعد مؤلفه

یا همجواری  مجاورتبه ماتریس  βمجاورت و با توان 

(Adjacency Matrix) منظور از تابع مجاورت شودیم تبدیل .

قدرت همبستگی بین هر گیری کمی تابعی است که برای اندازه

به ترتیب  1و  0گیرد )معادلۀ مورد استفاده قرار می جفت ژن

ماتریس  .نشان دهندۀ تابع مجاورت و ماتریس همجواری است(

A  بر اساس تعیین حد آستانه برای ماتریسS شود. از تعریف می

 در (قطبی کردن یا تقسیم به دو بخش سخت )دو ۀآستان

؛ بدین شودیماستفاده  داروزن غیر یژن یانیبهم هایشبکه

𝑠𝑖𝑗صورت که اگر  > 𝜏  دارد و در غیر این  5همجواری برابر با

ت سخت اتصاال ۀکه آستان ییاز آنجاصورت برابر صفر خواهد بود. 

ه بنسبت تواند یکند، میم یگذارکد تاییژن را به صورت دو

 تحساس باشد و منجر به از دست رفتن اطالعاه انتخاب آستان

توان با یرا م یانیباطالعات هم ۀوستیپ تیماه شود. یانیبهم

 داروزن ۀشبک کینرم حفظ کرد که منجر به  ۀاستفاده از آستان

 . (Zhang and Horvath, 2005; Fuller et al., 2011) شودیم

𝑎𝑖𝑗                                                      (0معادلۀ ) = (𝑠𝑖𝑗)
𝛽 

𝐴                                                         (1معادلۀ ) =  [𝑎𝑖𝑗] 

پارامتری برای تعیین آستانۀ نرم است. پیش فرض  βتوان 

دار به بدون عالمت و عالمت بیانیهم هایدر شبکه βپارامتر 

ای تعیین باید به گونه βباشد. میزان می 58و  6ترتیب برابر با 
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( ایجاد Scale-free networkمؤلفۀ مقیاس آزاد در شبکه )گردد تا 

 Scale-free)آزاد  اسیمق ۀشبک ای اسیمقیب ۀشبکشود؛ 

network )اس،یمق لیآن تحت تبد ۀدرج عیاست که توز یاشبکه 

ن اگر با چند برابر کرد گر،ی. به عبارت دبماندی باق رییبدون تغ

که  شودینکند، گفته م یرییتغ عیدرجه، شکل توز عیتوز ریمتغ

امّا برای ایجاد این خاصیت در شبکه، مقدار  است. اسیمقیشبکه ب

β ه شود کبا استفاده از معیار توپولوژی مقیاس آزاد تعیین می

، که به طورتقریبی توپولوژی βترین مقدار عبارت است از کوچک

شود. در این راستا با توجه به مقیاس آزاد در شبکه ایجاد می

گیری کرد که شبکۀ همجواری وزنی با توان نتیجهمی 6ادلۀ مع

ها به صورت خطی در مقیاس بیانی ژنمیزان شباهت هم

، ضرایب βلگاریتمی مرتبط است. عالوه بر این مقدار باالی 

الی کند؛ در حهمبستگی باال را به ضرایب همجواری باال تبدیل می

که  نیا ه علتدهد. بکه مقادیر کم را به سمت صفر سوق می

 یهمبستگ سیماتر کی ینرم اعمال شده بر رو ۀروش آستان

 یمجاورت وزن سیمنجر به ماتر ی )منظور یک جفت است(زوج

نام  داروزن یژن انیبهم ۀشبک لیتحلتجزیه و شود، به عنوان یم

 (. Zhang and Horvath, 2005; Fuller et al., 2011) شودیم برده

log(𝑎𝑖𝑗)                                         (6معادلۀ ) = 𝛽 log(𝑠𝑖𝑗) 

استفاده از  WGCNAیک گام مهم در چهارچوب روش 

 TOM: Topological Overlapپوشانی توپولوژیکی )معیار هم

Matrixها و های ژنی یا ماژولها در گروهبندی ژن( جهت خوشه

تفاده باشد. با اسبیشینه میبیانی های با میزان همشناسایی ماژول

توان به طور همزمان میزان شباهت بیانی یک جفت می TOMاز 

های متصل به آن جفت ژن را محاسبه کرد. بدین ژن و تمام ژن

های ماتریس همجواری به مقادیر جدیدی با استفاده منظور مؤلفه

پوشانی ( در ماتریس هم7)معادلۀ  TOM-Similarityاز تابع 

شوند. طبق قرارداد حداکثر میزان شباهت کی تبدیل میتوپولوژی

یک  TOMباشد. ماتریس و حداقل صفر می 5بیانی دو ژن برابر با 

د استاندار یبندخوشه یهاروش ماتریس متقارن است. بسیاری از

دارند، که در آن  ازیعدم تشابه ن بندی به معیارجهت خوشه

عدم  اری، معبنابرایندارند.  یزمان تفاوت کمهم انیبا ب یهاژن

 یبنددر خوشه یبه عنوان ورودپوشانی توپولوژیکی همتشابه 

ها به . سپس ماژولشودمی استفادهمتوسط  وندیپی سلسله مراتب

. (8)شکل  شوندیم فیتعر یادرخت خوشه یهاعنوان شاخه

( Dynamic branch cutting) ایپو ۀمنظور، روش برش شاخ بدین

( به کار گرفته Dynamic tree cuttingرش درخت پویا )و یا روش ب

 نی. ا(Langfelder et al., 2007; Fuller et al., 2011) شودمی

 مطالعات مفید و کاربردی زا یاریماژول در بس صیروش تشخ

 ;Oldham et al., 2008; Presson et al., 2008)بوده است 

Weston et al., 2008 2( )معادلۀ.)  

𝑇𝑂𝑀𝑖𝑗                                  (7معادلۀ ) =
∑ 𝑎𝑖𝑢𝑢≠𝑖 𝑎𝑢𝑗+𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛 (𝑘𝑖,𝑘𝑗)+1−𝑎𝑖𝑗
 

𝑘𝑖                                             (2معادلۀ ) = ∑ 𝑎𝑢𝑖𝑢≠𝑖  

𝑑𝑖𝑠𝑠𝑇𝑂𝑀𝑖𝑗 = 1 − 𝑇𝑂𝑀𝑖𝑗 = 1 −
∑ 𝑎𝑖𝑢𝑢≠𝑖 𝑎𝑢𝑗 + 𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛 (𝑘𝑖,𝑘𝑗) + 1 − 𝑎𝑖𝑗

 

همه  یانیب هایبتوان پروفایلکه در بیشتر موارد در صورتی 

د منفر یانیب پروفایل کیماژول را با استفاده از  کیدر  یهاژن

 :ME)ژن ویژۀ ماژول  منظور، بدین. داشت، مفید خواهد بود

Module Eigengene) یهالیپروفا یاصل ۀمؤلف نیبه عنوان اول 

 Langfelder et) شودیم فیتعر نیماژول مع کیاستاندارد  یانیب

al., 2007; Horvath and Dong, 2008) .ME نیانگیم وانتیرا م 

ا هپس از شناسایی ماژولماژول در نظر گرفت.  هایژن انیب یوزن

ها با صفت مورد ترین مسئله، برقراری ارتباط بین ماژولمهم

اشد. برای مطالعۀ بمی هاماژول نیروابط ب ۀمطالعمطالعه و سپس 

ها با صفت فنوتیپی از دو روش تعیین ضریب ارتباط ماژول

ماژول مربوط با صفت مورد نظر و یا آزمون  MEهمبستگی 

که عبارت است از  (MS: Multiple Sclerosis)داری ماژول معنی

های کل ژن (GS: Gene Significance)داری ژنی میانگین معنی

 کی GSشود. در واقع مربوط استفاده میموجود در داخل ماژول 

 فیتعر یپیگره و صفت فنوت نیب یگره به عنوان همبستگ

صفت  داری را دربیشترین سطح معنی یی کههاماژول. شودیم

ی پیمرتبط با صفت فنوت یرهایمس مورد نظر دارند، ممکن است

  .(Fuller et al., 2011; Li et al., 2018) را نشان دهند مورد نظر

 فیرا تعر یقو یستیز ینشانگرها هاMEعالوه بر این، 

د به عنوان نتوانیو م (Foroushani et al., 2017) دننکیم

مانند  ینیماش یریادگی دهیچیپ یهادر مدل ساختارهایی

(. برای Agrahari et al., 2018) دناستفاده شو یزیب یهاشبکه

 نیرا ب بیانیهم یهاشبکه توانیم هاماژول نیروابط ب ۀمطالع

 یعنی(، Module eigengene networks) هاME هایشبکه

 ۀ. مطالعبازسازی کرد ها ماژول هستند،آن یهاکه گره ییهاشبکه

با صفت ها کدام ماژول که نیا افتنیتواند به یها مماژول وابطر

 یرابای که به گونهکمک کند.  ،مرتبط هستند اریبسمورد نظر 

توان از یماژول مشخص، م کیهاب در داخل  هایژن ییشناسا

 MEمعیار اتصال اول که بر پایۀ  اتصال استفاده کرد. اریدو نوع مع

)ME,i(k هر ژن با  یبر اساس همبستگشود، شناخته میME 
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معیار اتصال دوم که معیار . (3)معادلۀ  شده است فیمربوطه تعر

مجموع  بر اساسشود، یم دهینام (IM,ikاتصال درون ماژولی )

. (51)معادلۀ  شودیم فیماژول تعر یهاها با توجه به ژنمجاورت

 نیشتریکه ب ییهاگره هستند. هم معادل اریدو مع نیدر عمل، ا

، به عنوان دارنددار های مهم و معنیدر داخل ماژولها را تعداد لبه

ژن  نیعملکرد ا رایهستند، ز و مهم ( کلیدیDriverهای )محرک

 ;Langfelder et al., 2007) گذاردیم ریمتصل تأث یهابر همه ژن

Horvath and Dong, 2008; Langfelder et al., 2011 اگر یک .)

در نظر داشته باشیم، آنگاه معیار  𝑞( را در ماژول 𝐸𝑞ژن ویژه )

اُمین ژن در داخل آن ماژول برابر با معادلۀ -iگیری اتصال اندازه

 ریمقاد (𝑀𝑀𝑞(𝑖)) ماژول تیعضو اریمع. دامنۀ خواهد بود 3

ژن  نیماُ-iباشد،  صفربه  کینزد 𝑀𝑀𝑞(𝑖)ر . اگباشدیم [1,1−]

به  کینزد 𝑀𝑀𝑞(𝑖)اگر  گر،ی. از طرف دستین qاز ماژول  یبخش

در مورد  متصل است. 𝑞ماژول  یهاباشد، به شدت به ژن -5 ای 5

-iهمزمان  انیب ایاتصال  زانیم داخل ماژولی نیزاتصال  معیار

 یریگماژول خاص اندازه کی یهاژن را با توجه به ژناُمین 

  (.51معادلۀ Fuller et al., 2011; ) دنکنیم

𝑘𝑀𝐸,𝑖                          (3معادلۀ )
𝑞

= 𝑀𝑀𝑞(𝑖) = 𝑐𝑜𝑟(𝑥𝑖,𝐸
𝑞) 

𝑘𝐼𝑀,𝑖                                    (51معادلۀ ) = ∑ 𝑎𝑢𝑖𝑢∈𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 

 

رنگ  ؛TOM پالت (B)دهند. یماژول خاص را نشان م یرنگ یها و نوارهامشترک. شاخه یهاژن یهاهدندروگرام خوش WGCNA :(A) -2شکل 

 یهانگر یهامشترک است. بلوک یهاژن ینباالتر ب یهمپوشان نشان دهندۀ شده است تریرهت یجکم است و رنگ قرمز به تدر یروشن نماد همپوشان

 .(Ghahramani et al., 2021) ها هستندماژولمورب مربوط به خط تر در امتداد یرهت

 WGCNAکاربرد تکنیک 

این تکنیک به دلیل کاربرد گسترده در بسیاری از علوم 

در  شتریب ،باالو توان با ابعاد  یهامجموعه داده زیستی با

 .یردگمورد استفاده قرار می ی و ترانسکریپتومیژنوم یهابرنامه

 یهاداده یلو تحل یهتجز یبرا به طور گسترده WGCNAروش 

 Horvath et al., 2006; Langfelder) ژن استفاده شده است یانیب

et al., 2013; Hartung et al., 2018 به طور کلی از روش .)

WGCNA برایکاهش داده،  کیتکن کیتوان به عنوان یم 

ثال م برای) گریتکنیک غربال (،گامتی یبند)خوشه یبندخوشه

بر ی )مکمل ژنوم یهاداده یسازکپارچه، تکنیک یژن( یغربالگر

و همچنین یک ( یکم یرهایمتغ نیب یوزن یاساس همبستگ

 یهاژنبا انتخاب  نیهمچن این روش .دکر کاوی یاد دادهتکنیک 

 زیمتاآنال یهاکیتکن امکان پرداختن بهها، در ماژول مشترک هاب

 ;Horvath, 2011) کندیم نیز فراهمبر شبکه را  یمبتن

Langfelder et al., 2013).  روشWGCNA ای کاربرد گسترده

 ۀمطالعها )در علوم زیستی و به ویژه در مورد بیماری

مطالعه در مورد بافت سلولی  ،یماری(نوع ب یماری،ب یهایسممکان

ها جهت شناسایی پاتوژنز )مطالعۀ عملکرد طبیعی بافت

(، شناخت اثرات داروها بر بدنها(، تحقیقات دارویی )بیماری

ها(، ها و یا اشتقاق گونهتحقیقات تکاملی )در مورد تکامل ژن

ها و همچنین در علوم اعصاب )مانند نویسی عملکرد ژنحاشیه

 Guillen-Gamez and(( دارد )MRI) مغز یربرداریتصو

Migallón, 2018 در این راستا روش .)WGCNA های در سال

ها اخیر در زمینۀ رشته مهندسی علوم دامی جهت شناسایی ژن

و مسیرهای متابولیکی و سیگنالینگ مؤثر بر صفات مورد مطالعه 

( برای 8181به کار گرفته شده است. در مطالعۀ وو و همکاران )
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 و همکاران؛  ریحان دهقانیان
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های مو در مرحلۀ جنینی های هاب در رشد فولیکولناسایی ژنش

ماژول  51، تعداد WGCNAدر بز کرکی مغولستان به روش 

ژن،  9.566کل  تعداد ماژول با کیتعداد  نیاز ا کهشد  شناسایی

ژول ی، به عنوان یک ماژن بیانی یالگو لیو تحل هیتجز با توجه به

 این در کاندیدژن هاب  120در مجموع  .معرفی گردید خاص

 هاو اتصال ژن ME ،هاژن نیب یهمبستگ بیضرا با توجه بهماژول 

-انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با استفاده حاشیه

در رشد و  یدیژن کل کیبه عنوان  WNT10Aنویسی ژن، ژن 

 تانسمغولبومی  کرکی یمو در پوست در بزها یهاکولیبلوغ فول

در تحقیقی دیگر، فرهادیان و  .شد ییشناسا ینیجندر مرحلۀ 

به عنوان  WGCNA( از ترکیب متاآنالیز و 8185همکاران )

های مؤثر بر روی تولید شیر استفاده رویکردی برای شناسایی ژن

 Ubiquitin-dependentکردند که در نهایت دو مسیر متابولیکی 

ERAD  وChaperone cofactor-dependent protein refolding 

به ترتیب در مقایسۀ مراحل قبل از پیک تولید شیر نسبت به 

پیک و همچنین پیک تولید شیر نسبت به مرحلۀ بعد از آن به 

دار شناسایی شدند. در ادامه در عنوان مسیرهای متابولیکی معنی

 ندیمهم مربوط به فرآ یپنج ماژول عملکردنیز  WGCNAروش 

 GJA1 ،AP2A2های در نهایت ژن شده بود که ییشناسا یردهیش

 ییشناسا یهادر ماژول هاب کاندید یهابه عنوان ژن NPAS3و 

  شدند.معرفی شده 

( که بر روی 8181در مطالعۀ بختیاری زاده و همکاران )

پستان به عنوان یک بیماری پیچیدۀ چند عاملی انجام بیماری ورم

نمونه از  1)شامل  RNA-Seqنمونۀ  51شده بود، با استفاده از 

نمونه از شیر دام سالم( و با تکیه  1پستان و شیر دام مبتال به ورم

از نظر ماژول شناسایی شده بود که  WGCNA ،81بر روش 

ورم پستان مرتبط  یجادو ا یمنیبا التهاب، پاسخ ا یولوژیکیب

شناسایی  هاب یهاژن یاناز مها گزارش کردند که آن بودند.

 PPI یهاو هم در شبکه یانیبهم یهاژن در شبکه 811، شده

. دارند یالتهاب یرهایمس یا یمنیدر پاسخ ا یمهم هاینقش

( نیز بر روی 8185همچنین در مطالعۀ قهرمانی و همکاران )

پستان با استفاده از رویکرد ترکیبی متاآنالیز و بیماری ورم

WGCNA های بر روی دادهRNA-Seq  کرده بودند. و ریزآرایه کار

در نتایج این مطالعه، مسیرهای سیگنالینگ پراکسیزم، گیرندۀ 

دار در به عنوان مسیرهای معنی TNFو  NOD ،IL-17شبیه 

، PRDX5 یهاژنپستان معرفی شده بودند. عالوه بر این، ورم

RAB5C، ACTN4 ،SLC25A16 ،MAPK6 ،CD53 ،NCKAP1L ،

ARHGEF2 ،COL9A1  وPTPRC  در  هاب یهاژن به عنواننیز

 هاییتماز الگورکه در ادامه  شدند ییشناسا یعملکرد یهاماژول

 یریادگدر ی (Attribute weighting algorithms) صفات یدهوزن

جهت  (Supervise Machine-Learning)ی نظارتی نیماش

از  اییرمجموعهاستخراج زی و نیبشیپ یهامدل یسازنهیبه

اطالعات  یکه حاو یها( با حذف موارد)ژن یورود هاییژگیو

  .گردیداستفاده  ،بدون اطالعات بودند یا یکم

در ژنتیک  WGCNAگیری کلی و اُفق دید آیندۀ روش نتیجه

 و اصالح نژاد دام و طیور

 شنیب ر داوزن یژن بیانیهم ۀشبک یلو تحل یهروش تجز

 یندهایفرآ ۀدیچیپ تنظیمی یهارا در مورد شبکه یدیجد

و با توجه به قدرت تجزیه و تحلیل این  دهدیارائه م یکیولوژیب

 دررا که ممکن است  کاندید جدیدی هایژنتوان می روش

های سازی مدلبرای بهینه ندهیآ نژادیاصالح راهبردهای

 ند.ک شنهادیپ، باشد دیمفبینی ارزش اصالحی حیوانات پیش

ر های شناسایی ژنی دیگتکنیک با بیدر ترک این روش ،همچنین

ا وضوح ب هاییلیو تحل هیبه تجز یابیدست امکان ز،یمتاآنال همچون

و مسیرهای  هاژن نیترمهم تواندیکه مکند فراهم می راباالتر 

 انگرهاینشکه ممکن است را  یعملکرد سیگنالینگ -متابولیکی

ارائه دهد.  یپیبهتر صفات فنوت ینیبشیپ یبرا یتریقو یستیز

به  رداوزن یژن بیانیهم ۀشبک یلو تحل یهروش تجزبراین، بنا

 یستیز هاینشانگرعنوان یک تکنیک بالقوه در شناسایی 

اد نژتواند در ژنتیک و اصالحی، میمطالعات آت یبرا دارترمعنی

 .دام و طیور حائز اهمیت باشد

 منابع
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Abstract  

Among the different types of networks, gene co-expression networks have the most flexibility 

to study different traits such as functional and reproductive traits, diseases, etc. Gene co-expression 

generally refers to the correlation between genes at the levels of transcripts; on the other hand, it can 

also be used at all biological scales (such as proteins, metabolites, or in combination between 

transcripts, proteins, and metabolites) to study the correlation relationships between genes. Co-

expression networks have become popular in part because of the use of technologies such as 

microarrays, RNA-Seq, and mass spectrometry, as they allow the study of molecular mediators at 

different biological scales in a simple and relatively large number of samples. In addition, using this 

method, it is possible to measure the biological co-expression of genes simultaneously in specific 

cell types. By comparison, most protein-protein interaction (PPI) networks merely indicate general 

interactions between genes that do not refer to cell type and gene expression time, while gene 

expression networks can be reconstructed using data obtained from specific cell types from different 

individuals (upstream and downstream about a phenotypic trait such as individuals with high- and 

low-fertility) and throughout the developmental stages. One of the most widely used algorithms for 

constructing gene co-expression networks is weighted gene co-expression network analysis 

(WGCNA) due to its widespread use in many co-expression studies that will be instructive to explain 

how it works. As a result of identifying modules, genes, and metabolic-signaling pathways 

associated with various studied traits using the WGCNA method, they may show new insights into 

molecular mechanisms. Consequently, the purpose of this study was to provide a brief description 

of the method of weighted gene co-expression network analysis and its application in animal and 

poultry breeding and genetics. 
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   مقدمه

با توجه به آنچه كه امروزه در صنعت پرورش اسب در دنيا 

ها محسوب شده و در بهاترين دامدهد، اسب يكي از گرانرخ مي

هاي يليي يا ماديان از نژادسررربرخي شررررايي تييت يأ ر   

اصيل و معروف، بيش از چندين ده ر   گاو نر ميتاز و چندين 

باشررردد بدين صرررور  ها ميهاي سرراير گونهبرابر تعدادي ازدام

پردازند از هراي اصررريل ميهرايي كره بره پرورش اسررربواحرد

هاي دامداري دنيا محسوب ترين واحدپر سرودترين و اتتصرادي

هاي دنيا مردم از گوشررت اسب به شروند  در برخي از كورورمي

كننرده پروتيين حيواني اسرررت رراده عنوان يكي از منراب  تررنمين

  اولين تدم در اصرر ن نژاد و انتباب (7831 ي،لي)خلنيايند مي

در گلرره، آگرراهي از مرراهيررت صررر ررا  مورد م ررالعرره و مي ان 

ها و مي ان پاسر  به انتباب براي ص ا  ها از ژنآنتنثيرپذيري 

اسرت كه خود نياز به تعيين اج اي واريان  ص ا  دارد  ت او  

پذيري براي يأ ص ت ناشي هاي مبتلف وراثتموجود در برآورد

 هاي مبتلف يأاز تغيير پرذيري ژنتيكي بين نژادهرا و جيعيت

 هايدر جيعيت نژاد و يا به دليل وجود شرايي مت او  نگهداري

ي   در يرأ برنامه(Makgahlela et al., 2008)مبتلف اسرررت 

اصر ن نژادي يكي از اهداف اصلي، از ايش س   ارزش ژنتيكي 

جامعه براي يأ يا چند صرر ت با توجه به اهداف اصرر ن نژادي 

ر و د باشرررد  بدين من ور برآورد پارامترهاي ژنتيكيمربوطه مي

دسرتر  داشرتن مدادير دتيا اين پارامترها با روشرري مناسب، 

بيني بريرني مي ان پرراسررر  برره انتبرراب، پيشبرراي پريرش

گيري در مورد طرن ت تي اص حي حيوانا  و تصييمهايارزش

رسررردد هرراي بومي ورررروري بره ن ر ميمورد ن ر و ح ظ نژاد

هاي برنامه هاي )كو( واريان  براي طراحيهيچنين برآورد مؤل ه

ي مي ان پيورزت ژنتيكي وروري مناسرب اصر حي و محاس ه

پذيري پايين برخي با وجود وراثت  (Thompson, 1989)باشد مي

صررر را  عيلكردي، اسرررت راده از ركوردهراي اين صررر ا  در 

ها خواهد شرررد  انتباب بهترين هراي ژنتيكي، سررر ربارزيرابي

يني ببنابراين، برآورد پارامترهاي ژنتيكي اين صرر ا  براي پيش

سازي به ود ژنتيكي در ارزش اصر حي حيوان به من ورحداكرر

هاي اص ن نژادي الزم است  به من ور به ود عيل انتباب برنامه

و آگاهي يازتن از اج اي واريان  صرر ا  عيلكردي در اسررب، با 

هررا اثرا  ژنتيكي و برره طور خرراژ ندش ژنتيررأ يين آنتب

از ايوررري و اثرا  محي ي از هم ت كيأ شرررده و بدين من ور 

پذيري پايين شررود  با وراثتهاي اصرر ن نژادي انتباب ميروش

توان انتباب را صررزا برم ناي اين ص ا  صر ا  عيلكردي نيي

توان ده ميهاي به دست آمانجام داد، ولي با من وركردن پارامتر

در انتبراب نتراب برتر، پيوررررزت ژنتيكي و گسرررترش ارزيابي 

 ,.Velie et al)ژنوميأ براي صررر ا  عيلكردي اسرررت اده كرد 

2015)  

ي هاي ژنتيكارزيابي پارامتردر تحديدا  مبتلف به من ور 

نيايي محدود شده هاي مبتلف از جيله حداكرر درسرتاز روش

(Restricted maximum likelihood) بهترين پيش بيني نااريب ،

 و روش برريرر ين(Best linear unbiased prediction) خر ري 

(Bayesian) م تني بر نيونرره(   گيري گيGibbs sampling )

 ,.Novotná et al., 2014; Schubertová et al)شود است اده مي

2016; Vicente et al., 2014) م رالعرا  متعرددي در زمينه  

برآورد پارامترهاي ژنتيكي صرر ا  مبتلف اتتصررادي در اسررب 

اله، مروري بر صرور  گرزته است  بنابراين، هدف از اراهه اين مد

هاي پرشي هاي ژنتيكي برآورد شررده براي اسبمدايسره پارامتر

هاي مبتل ي ارزيابي هاي مت او  در كوررروراسرررت كه با روش

 اند شده

 پراکندگی اسب در ایران و جهان

منتوررر  0207در سررا   FAOبر ط ا آخرين آماري كه 

 107,247,75در جهان  كرده اسرررت، تعداد كل جيعيت اسرررب

هاي جهان از سا  تغييرا  جيعيت اسب 7باشد  شكل ر   مي

شود، دهد و هيان ور كه مواهده ميرا نوان مي 0275تا  7592

ها روند كاهورري داشررته در طو  زمان تغييرا  جيعيت اسررب

ر   برآورد  852,782ايران   تعداد اسب در (FAO, 2021)است 

هاي ايران در طو  جيعيت اسب 0شرده است و بر اسا  شكل 

 اسرررتها كاهش يازتهزمان روند ن ولي داشرررته و تعداد اسرررب

(FAO, 2021)ي اسرررب هاي پرورش دهندهترين كورررور  مهم

اال  متحده آمريكا، چين، مك يأ، روسيه، برزيل، اند از ايع ار 

(  به 8زرانسره، انگلسرتان، لهستان، آليان،ايتاليا و اسنانيا )شكل

توان گ ت كه با توجه به لحرا  پراكنردگي اسرررب در ايران مي

شررررايي جغرازيايي و آب و هوايي نسررر تا متعادلي كه در ايران 

ي اين دام وجود دارد، محدوديت خاصررري براي پراكندگي ط يع

 .(7831 ي،لي)خلدر كوور وجود ندارد 
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  (FAO, 2021)نيودار تغيير جيعيت اسب جهان  -1شکل 

 

 

 (FAO, 2021)نغيير جيعيت اسب ايران  -2شکل 
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 (FAO, 2021)هاي جهان به ت كيأ تاره درصد جيعيت اسب -3شکل 

هاي الينيكي درساژ، پرش هاي خون گرم براي ورزشاسب

شوند  تعداد زيادي از و سره روزه در سرراسرر جهان است اده مي

هاي اص ن نژادي و پرورش دهنده، به خصوژ در تاره سرازمان

هاي ورزشي اجرا هاي انتباب را براي اصرر ن اسررباروپا، برنامه

هرراي   از جيلره نژاد(Koenen and Aldridge, 2002)كننرد مي

هاي پرشررري كه در جهان وجود دارند معروف مربوط به اسرررب

، زانگرشررريررده KWPN(، Hanoverianتوان برره هررانورين )مي

(Zangersheide( زررريرر يررن ،)Friesian وسررررت زررالرريررن ،)

(Westphalia( هلورررتاين ،)Holsteiner(  سرررل زران ،)Selle 

francais( و اُلدن رگ )Oldenburg (7831 ي،لي)خل( اشاره كرد. 

 صفات مهم برای ارزیابی ژنتیکی اسب 

هاي ورزشي، عيلكرد در ص ا  براي ارزيابي اسبترين رايج

، ( et al.,Mezei 2015)ها در مسابده بندي اسبمسابدا ، رت ه

باشند كه مي  et al.,(Zurovacová (2008ي دريازتي امتياز خ ا

 ,.Ekiz et al)تواند بر اسا  زمان مسابده ي عيلكرد ميارزياب

 .باشد (Novotná et al., 2014)و ارت اع مان  پرش شده  (2005

 تعریف صفات مورد استفاده در ارزیابی ژنتیکی

ها و برآورد پارامترهاي ژنتيكي صررر ا  موجود در ارزيابي

باشند  تعداد زيادي از ص ا  اسرب به صرور  كيي و كي ي مي

كيي مانند زمان مسرابده در مسابدا  اسب سواري داراي توزي  

پيوسررته هسررتند  صرر ا  پيوسررته معيوال توزي  نرما  دارند 

(Rosa, 2015) برخي از صررر ا  مانند رت ه و تعداد خ ا داراي  

توزي  گسررسررته هسررتند كه به اين صرر ا ، صرر ا  ناپيوسررته 

هررا توزي  نرمررا  نرردارنررد و براي ارزيررابي گوينررد  اين متغيرمي

شررود اي اسررت اده ميها از مد  آسررتانههاي ژنتيكي آنپارامتر

(Kaps and Lamberson, 2004)  

 صفت زمان در مسابقه

تحديدي را به من ور ارزيابي  (0227اكي  و كوچاک )

هاي ژنتيكي مربوط به زمان مسابده انجام دادند  در اين پارامتر

هاي واريان  از مد  حيواني تأ مؤل هتحديا براي ارزيابي 

پذيري است اده كردند  وراثت REMLص تي پيوسته و روش 

به  711/2بود كه  878/2تا  711/2ي برآورد شده در دامنه

 .متر تعلا داشت 7022به مسازت  878/2متر و  0422مسازت 

به من ور ارزيابي پارامتر  ديگري تحديا  (0221و كوچاک )  ياك

هاي ژنتيكي مربوط به زمان مسابده از مد  حيواني تأ ص تي و 

 ۀپذيري برآورد شده در دامناست اده كردند  وراثت REMLروش 

 0422و  7022هاي مسازت ترتيب براي به   711/2تا  878/2

ارزيابي به من ور ( 0221  كرها و داموتا )متر تعلا داشت

از ص ت  در برزيل هاي نژاد كوارترهاي ژنتيكي در اسبپارامتر

اآمریک

55%

اآسی

24%

اقآفری

12%

اروپا 

8%

یهاقیانوس

1%

آمریکا آسیا آفریقا اروپا  اقیانوسیه
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هاي ژنتيكي زمان مسابده در سه مسازت براي برآورد پارامتر

است اده كردند  در نهايت واريان  ژنتيكي از ايوي براي 

 72/2و  29/2، 20/2متر به ترتيب  420و  897، 827هاي مسازت

ي برآورد شده براي اين سه مسازت ني  پذيربرآورد شد  وراثت

ها بود  تكرارپذيري براي هر كدام از مسازت 47/2و  4/2، 09/2

 Corrêa and Da)برآورد شد  93/2، و 43/2، 89/2به ترتيب 

Mota, 2007)  ( براي اولين بار بر روي 7422تاند و هيكاران )

هاي ورزشي در ايران م العه برآورد پارامترهاي ژنتيكي اسب

پذيري و تكرارپذيري را براي ص ت كردند كه در اين م العه وراثت

 20/2به ترتيب  ASRemlاز ار زمان اتيام مسابده با است اده از نرم

و  ان يوار يهال هؤمبرآورد كردند  خ صۀ برخي از  25/2و 

اراهه  7زمان اتيام مسابده در جدو  ص ت  يكيژنت يپارامترها

 ،يآمار يهامبتلف از مد  دا ياز آنجا كه در تحدشده است  

مت او   ياز ارهاداده( و نرم لي)در صور  ت د ليت د يهاروش

مبتلف هم  يتعداد دورها Thrgibbs1f90از ار وژ نرم)در خص

-ت ميبدس يمت اوت جينتا ،شوديثر است( است اده مؤم جيدر نتا

ه ب يدارد، داده ياديز ريثنت جيكه در مددار نتا يگري  عامل دآيد

ر مسابدا  برگ ار شده د جياست  نتا ايكارگرزته شده در هر تحد

و  وندشيو ي و ث ت م يمت اوت ييمبتلف تحت شرا يكوورها

و پژوهش انجام شده  ايآن تحد يكه بر رو يتيبر آن جيع ع وه

 يهاييو توانا يتيجيع بيپرورش، ترك يياست از ن ر شرا

  ستندين كساني يكيژنت

 زمان اتيام مسابدهص ت  يكيژنت يو پارامترها ان يوار يهال هؤبرآورد ممناب  مربوط به  -1جدول 

𝜎𝑝 مناب 
2 𝜎𝑎

2 𝜎𝑝𝑒
2  𝜎𝑒

2 ℎ2 𝑟 

 05/2 – 49/2 71/2 – 82/2 27/7–88/01 99/7 – 18/9 77/8– 43/70 51/78–00/48 (0227اكي  و كوچاک )

 03/2 – 43/2 71/2 – 87/2 77/2– 74/78 21/2 – 97/8 07/7 – 53/8 27/4– 35/02 (0221اكي  و كوچاک )

 82/2 08/2 00/40 28/9 44/73 85/32 (0221كرها و داموتا )

 25/2 20/2 09/2 20/2 227/2 05/2 (7422تاند و هيكاران )

𝜎𝑝
𝜎𝑎= واريان  زنوتيني، 2

𝜎𝑝𝑒= واريان  ژنتيكي از ايوي، 2
𝜎𝑒= واريان  محي ي داهيي،2

 پذيري= تكرار𝑟پذيري، = وراثتℎ2= واريان  باتي مانده، 2

 ی خطا در مسابقهبندی و نمرهصفت رتبه

در طي مسابدا  پرش هر اسب ميكن است نيرا  خ ا 

تواند به دليل وربه زدن به ي خ ا ميكسب كند  گرزتن نيره

مان  و ازتادن مان ، امتناع اسب از پرش و يا خ اي زماني )وتتي 

اشد ب مسابده را به پايان برساند(تواند كه اسب در زمان مجاز نيي

(Kearsley, 2008)  در بحث برآورد پارامترهاي ژنتيكي اشكا  

پذيري ص ت رت ه اسب در ار پاهين وراثتاساسي، برآورد بسي

پذيري ص ت رت ه اسب در مسابدا  است  به طوري كه وراثت

محاس ه شده است كه به  24/2و براي پرش  23/2مسابده درساژ 

شد  در كارهاي اص ن نژادي در راستاي به ود ژنتيكي اين 

سوله و هيكاران  .(vit, 2016)كند ص ت مداخله ايجاد مي

 هايپذيري براي ص ت رت ه در اسبدر پژوهوي وراثت  (0271)

و اثر محي ي داهيي در  71/2و  77/2جوان و بالغ به ترتيب 

در  برآورد شد  25/2و  21/2هاي جوان و بالغ به ترتيب اسب

هاي پرشي در اسلواكي با است اده از تحديدي كه بر روي اسب

و مد  مبتلي  (BLUP)روش بهترين پيش بيني نااريب خ ي 

يأ ص تي و چند ص تي انجام شد، ارزش اص حي براي دو ص ت 

ي خ ا و رت ه مورد بررسي ترار گرزت  طي اين تحديا، نيره

و  72/2و براي رت ه  71/2ي خ ا پذيري براي نيرهوراثت

ي برآورد شد  هيچنين دامنه 39/2ها ي بين آنهي ستگي ژنتيك

و براي  38/2تا  2ي خ ا ارزش اص حي برآورد شده براي نيره

ي ارزش اص حي ذكر شده بود  با توجه به دامنه 18/2تا  2رت ه 

 07/2و  84/2ي خ ا و رت ه به ترتيب ميانگين ازش اص حي نيره

شود كه ه گرزته ميمحاس ه شد  از نتايج اينگونه تحديدا  نتيج

ي پذيربه طور كلي ص ا  مربوط به عيلكرد در مسابده وراثت

 (Schubertová et al., 2016).پاييني دارند 

به طور كلي براي ارزيابي پارامترهاي ژنتيكي ص ا  

هاي  ا  سرعت، زاكتورهاي پرشي از صعيلكردي در اسب

 Próchniak)شود محي ي، نيرا  خ ا و س أ پرش است اده مي

et al., 2015)( وراثث0277  پروچنياک و هيكاران ) پذيري را

محاس ه  00/2و  75/2براي س أ پرش و نيرا  خ ا به ترتيب 

از ار ( با است اده از نرم7422كردند  تاند و هيكاران )

Thrgibbsf90 پذيري و گيري گي  ، وراثتو روش نيونه

 24/2تكرارپذيري را براي ص ت رت ه در پايان مسابده را به ترتيب 

براي ص ت تعداد  ايتحد نيدر ا نيهيچنگ ارش كرد   21/2و 

 از ارو نرم روشاست اده از با يريتكرارپذ و يريپذوراثتخ ا 

  است شده برآورد 77/2 و 21/2 بيترت به مذكور
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 ص ت رت ه يكيژنت يو پارامترها ان يوار يبرآورد مول ه هامناب  مربوط به  -2 جدول

𝝈𝒑 منابع
𝟐 𝝈𝒂

𝟐 𝝈𝒑𝒆
𝟐  𝝈𝒆

𝟐 𝒉𝟐 𝒓 

 72/2 28/2 92/2 – 37/2 29/2 – 73/2 - -  (0277)و هيكاران  يم 

 - 77/2 – 71/2 17/2 – 37/2 21/2 – 25/2 25/2 – 82/2 25/2 – 30/7 (0271)سوله و هيكاران 

 - 23/2 95/2 28/2 - - (0273گارسيا بالسترو  و هيكاران )

 82/2 08/2 00/40 28/9 44/73 85/32 (0275پروچنياک و هيكاران، )

 21/2 24/2 12/078 01/3 17/3 05/089 (7422تاند و هيكاران )

𝜎𝑝
𝜎𝑎= واريان  زنوتيني، 2

𝜎𝑝𝑒= واريان  ژنتيكي از ايوي، 2
𝜎𝑒= واريان  محي ي داهيي،2

 پذيري= تكرار𝑟پذيري، = وراثتℎ2= واريان  باتي مانده، 2

 يبرآورد شده برا يريو تكرارپذ يريپذوراثت يبه طور كل

 داراي مداديرابده خ ا در مس يو نيره يرت ه بند ،سه ص ت زمان

 يحاك نييپا يريپذهستند  وراثت پذيري متوسي به پاهينوراثت

 ي ياثرا  مح ريثنتحت ت وتريب يابيآن است كه ص ا  مورد ارز

آموزش،  ينحوه توانديم ي ياثرا  محمن ور از ترار دارند  

 هي، نوع تغذ (Bartolomé et al., 2013) آب و هوا ،يباشگاه نگهدار

(Hajková et al., 2014)با اين حا ،باشد   رهيو غ نيتير  اني، م 

 ي ژنتيكي براي ص ا هاپارامتر يابيبر ارز ني تعداد كم ركورد 

تعداد  تر،ايتضاو  دت يثر است و براؤم عيلكردي ذكر شده

ن پاهي مي ان برآورد است  در خصوژ ازيمورد ن يوتريركورد ب

 به تعداد ركورد و توانيم  يص ا  مذكور ن يريپذتكرارپارامتر 

ي يهر اسب اشاره داشت  از آنجا يها براركورد عدادمت او  بودن ت

انجام شده  يمت اوت يمذكور در كوورها دا ياز تحد أيهر  كه

بدست آمده  هايها دادهبراي ارزيابي به كارگرزته شده يهاو داده

 يهاس ون اسب ها است، م ييناًمسابدا  پرش در آن كوور از

 كساني يبرا يعامل مهياين امر ن وده كه خود  كساني مسابده

وع موو ني  اباشديم مبتلف انجام شده دا يتحد جين ودن نتا

برآورد پارامترهاي ژنتيكي براي ص ا  در  ياساس موكل أي

 يبرا ندهيدر آ دياست كه باهاي مسابده عيلكردي مهم در اسب

  ديوياند يريموووع تدب نيحل ا

 تعداد خ اص ت  يكيژنت يو پارامترها ان يوار يبرآورد مول ه هامناب  مربوط به  -3جدول 

𝝈𝒑 منابع
𝟐 𝝈𝒂

𝟐 𝝈𝒑𝒆
𝟐  𝝈𝒆

𝟐 𝒉𝟐 𝒓 

 73/2 21/2  18/93 93/72 47/1 722  (0274نواتنا و هيكاران )

 71/2 83/2 97/7 79/1 87/78 78/87 (0275پروچنياک و هيكاران )

 77/2 21/2 40/74 93/2 70/7 97/79 (7422تاند و هيكاران )

𝜎𝑝
𝜎𝑎= واريان  زنوتيني، 2

𝜎𝑝𝑒= واريان  ژنتيكي از ايوي، 2
𝜎𝑒واريان  محي ي داهيي،= 2

 پذيري= تكرار𝑟پذيري، = وراثتℎ2= واريان  باتي مانده، 2

 اثر محیطی مادری در ارزیابی ژنتیکی

تنثير  (Maternal environment effectاثر محي ي مادري )

گذارد كه اين هاي جوان ميداري بر عيلكرد ورزشي اسبمعني

ي زندگي بيوتر است  اين اثر در م العا  هاي اوليهتنثير در ماه

و انسان  (van der Linden et al., 2009)بسياري در مورد حيوان 

(Curley and Champagne, 2016)   تنييد شده است  در طو

اي و اسكلتي هاي ماهيچههاي ت ل و بعد از تولد سيستمدوره

يابد كه به شرايي رواني و جسيي ماديان، عيلكرد توسعه مي

سيستم هورموني ماديان و كييت و كي يت شير توليدي ماديان 

دارد  هيچنين اثر محي ي مادري بر سيستم حركتي،  ارت اط

هاي زندگي بعدي نتاب، اثر موهودي اييني و هورموني در دوره

  ع وه براين، اثر محي ي مادري (Peugnet et al., 2016)دارد 

ميتوكندريايي كه مستديياً از مادر به  DNAتواند ناشي از مي

رسد، باشد و بر زنوتيپ حيوان اثر بگذارد زرزند به ارث مي

(Ladoukakis and Zouros, 2017)   پروچنياک و هيكاران

اثر مادري را براي س أ پرش و نيرا  خ ا محاس ه ( 0275)

و براي  SASاز ار ان  از نرمكردند  در اين تحديا براي آنالي  واري

-اي و روش نيونههاي ژنتيكي از مد  خ ي آستانهارزيابي پارامتر

ها اين است اده كردند  آن Thrgibbsf90از ار برداري گي   و نرم

كار را در سه روز برگ اري مسابده، انجام دادند )يعني اثر مادري 

ري مربوط به در هر سه روز را محاس ه كردند(  ميانگين اثر ماد

ي كلي، به پذيري، نيرا  خ ا و رت ههاي پرش، تكرارس أ

 برآورد شد  77/2و  88/2، 77/2، 08/2ترتيب 
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 ارزیابی ژنتیکی مربوط به صفات مرفولوژیکی

هاي ژنتيكي مربوط به ترپارام( 0274ويسنت و هيكاران )

ها مورزولوژي اسب را ارزيابي كردند كه در اين كار براي آنالي  داده

هاي ژنتيكي از روش هاي مبتلي و براي ارزيابي پارامتراز مد 

REML از ار و نرمMTDFREML  است اده كردند  در اين تحديا

ي سينه، كير، پاها، تدم پذيري سر و گردن، شانه، ت سهوراثت

، 71/2، 21/2، 79/2، 70/2، 78/2، 73/2زدن و ارت اع به ترتيب 

، 21/2، 24/2، 24/2، 72/2و واريان  ژنتيكي به ترتيب  97/2

به  (0202آبلوندي و هيكاران )  شدبرآورد  31/3و  23/2، 20/2

هاي ژنتيكي مربوط به تركيب بدن من ور ارزيابي پارامتر

 REMLهاي بومي ايتاليا از مد  حيواني تأ متغيره و روش اسب

 پذيرياست اده كردند  در اين تحديا وراثت ASRemlاز ار و نرم

جلو،  هايبدن، طو  بدن، كي يت پا برآورد شده براي ص ا  شكل

، 27/2هاي عدب، صازي پا و تدم زدن اسب به ترتيب كي يت پا

 بود  70/2و  27/2، 04/2، 79/2، 04/2

 بررسی اثرات محیطی در صفات عملکردی اسب های ورزشی

هاي ورزشي كه در اثرا  محي ي مؤثر بر عيلكرد اسب

شوند ع ارتند از اثرا  مناب  و تحديدا  مبتلف بررسي مي

جنسيت، نژاد، سن، سواركار، سا  تولد، روز، ماه و سا  برگ اري 

در مورد ص ت زمان اتيام مسابده  (0227و كوچاک )  ياكمسابده  

 نيتراز مهم يكيگ ارش كردند   داريو سن را معن تياثر جنس

ار اثر سوارك يورزش يهااسب يكيژنت يپارامترها يابياثرا  در ارز

سواركار و  نيخوب ب ي  راب ه(Schubertová et al., 2016)است 

گرزتن  تاًياسب باعث كاهش استر ، رزتار بهتر اسب و نها

(  وجود Bartolomé et al., 2013خوب در مسابده است ) يجهينت

و  يكيژنت يپارامترها يابيارز يبرا ياثر سواركار در مد  آمار

بحث شده است  ايدر چند تحد يحارزش اص  ينيبشيپ

(Gómez et al., 2010; Kearsley, 2008) نيت او  در ب 

از ن ر تجربه و تعداد  مبصوصاً داست اديز يسواركاران به طور كل

اسب  أيزدي با  ياديسواركاران ز  كننديكه شركت م يمسابدات

ا اثر سواركار ر يابيعيل ارز نيكه ا كننديدر مسابدا  شركت م

رُوِر و هيكاران  ( Novotná et al., 2014) كنديبا موكل روبرو م

تحديدي براي تج يه و تحليل اثر سواركار بر عيلكرد  (0279)

هاي خون گرم هلندي انجام دادند  در اين درساژ و پرش اسب

اي هؤل هبراي آنالي  واريان  و براي ارزيابي م Rاز ار تحديا از نرم

 AI_REML (Average)كو( واريان  از مد  تأ متغيره و روش 

Information Restricted Maximum Likelihood) از ار و نرم

DMU   است اده شد  براي اينكه اثر سواركار ارزيابي شود، سه مد

مورد ازيابي ترار گرزت  در مد  او  اثر سواركار در ن ر گرزته 

واركار به عنوان اثر تصادزي و در مد  نود، در مد  دوم اثر س

سوم اثر سواركار به عنوان اثر ثابت در ن ر گرزته شد  باالترين 

( مربوط به مد  03/2پذيري )( و وارثت53/2واريان  ژنتيكي )

پذيري در مد  دوم به ترتيب او  بود  واريان  ژنتيكي و وراثت

  به طور محاس ه شد 77/2و  08/2و در مد  سوم  77/2و  84/2

كلي موبص شد كه از ودن اثر سواركار در مد  آماري براي 

ارزيابي ژنتيكي مهم است و در برداشتن اثر سواركار واريان  باتي 

دهدد چنانچه در مد  سوم كيترين خ ا مانده را كاهش مي

( محاس ه شد  هيچنين موبص شد در ن ر گرزتن اثر 31/7)

در ن ر گرزتن آن به عنوان اثر  سواركار به عنوان اثر ثابت بهتر از

 تصادزي است 

ماه، سا  و ، تيجنس ،( اثرا  سن0221و كوچاک )  ياك

 داررا براي ص ت زمان اتيام مسابده معني مسابده يباشگاه برگ ار

 و سن را تياثر جنس ني  (0221كرُها و داموتا )  گ ارش كردند

( 0277)و هيكاران  يوِل  گ ارش كردند داريمعن براي اين ص ت

 دارروي ص ت اتيام زمان مسابده معنيرا بر  تياثر جنس  ين

( براي ص ت زمان اتيام 7422  تاند و هيكاران )برآورد كردند

مسابده اثرا  س   مسابده، روز، ماه، سا  و باشگاه برگ اري 

و  اکيپروچندار گ ارش كردند  ي سني را معنيمسابده و رده

اي اين ص ت و سواركار را بر تيثرا  جنس( ا0277هيكاران )

وآ اسچوبرت دا يتحد دربراي اين ص ت  گ ارش كردند  داريمعن

 داري( اثرا  سا  تولد، سن، نژاد و سواركار معن0279و هيكاران )

و س    تي( اثر جنس0271سوله و هيكاران ) برآورد شدند 

و  بالسترو  ايگارس هيچنين،  گ ارش كردند داريرا معنمسابده 

ع وه بر اثر جنسيت و س   مسابده، اثر سن   (0273هيكاران )

و  اکيپروچن  برآورد كردند داريمعن را ني  براي ص ت رت ه

 ي( اثر رده0275و هيكاران ) اکي( و پروچن0277هيكاران )

ه مسابده را مواب يمسابده و سا  برگ ار يباشگاه برگ ار ،يسن

نواتنا و  گ ارش كردند دار ( معني7422ند و هيكاران )تحديا تا

 ت،ياسب اثرا  جنس ي( در ص ت تعداد خ ا0274هيكاران )

 د هيچنينگ ارش كردند داريمعن و س   مسابده را سواركار، سن

براي  و سواركار را تي( اثرا  جنس0277و هيكاران ) اکيپروچن

( 0277و هيكاران ) اکيپروچن گ ارش كردند  داريمعن اين ص ت

اسب  يص ت تعداد خ اها ي( برا0275و هيكاران ) اکيو پروچن

 يارمسابده و سا  برگ  يباشگاه برگ ار ،يسن يدر مسابده اثر رده

گ ارش  داريمعن( 7422موابه تحديا تاند و هيكاران ) مسابده را

  كردند

02 



 ؛ تاند و همکاران

 ... ورزشي هایاسب در عملکردی صفات ژنتيکي هایپارامتر ارزيابي بر مروری

 1041پاييز  ، (پياپي بيست و سه شماره) دو شماره ،و دو بيست دوره ستيک،دامِ( ایحرفه) ترويجي -علمي نشريه

 

 

 گیری کلینتیجه

ا ب يرغمم العا  مبتلف نوان داد كه عل يبررس نتايج

يكي ص ا  عيلكردي ژنت يمترهاابودن برآورد پار يتاهي

 ينا هاي ورزشي، برآورد مناب  تغييرا  مؤثر بر عيلكرداسب

شامل سن، نژاد و اثرا   اينكه  ي استالزم و ورور ي ص ا  ن

با وجود باشد  جن  اسب، مكان مسابده و اثر سواركار مي

 نيا يده از ركوردهااست ا ي،ص ا  عيلكرد يينپا يريپذوراثت

خواهد شد، لذا  هاينموجب انتباب بهتر هايابيص ا  در ارز

 ارزش بينييشپ يص ا  برا ينا يكيژنت يبرآورد پارامترها

ا  حيوان يكيبه ود ژنت يبه من ور حداكرر ساز يوانح ياص ح

 نتيجۀ  به من ور به ود تالزم اس ياص ن نژاد يهادر برنامه

، اسب يص ا  عيلكرد يان وار ياز اج ا زتني ياانتباب و آگاه

 يأو به طور خاژ ندش ژنت يكيها اثرا  ژنتآن ينبا تبي

من ور  ينشده و بد يأاز هم ت ك ي يو اثرا  مح يوياز ا

  شودانتباب مي ي به صور  بهينهاص ن نژاد يهاروش

 منابع

(  7422تاند، م ، زندي، م ب ، اسكندري، م پ ، و ع دلي، م  )

 يدص ا  عيلكر ينيهاي ژنتيكي و زنوتبرآورد پارامتر"

 ارشد،يكارشرناسر نامهانيپا  "هاي ورزشري ايراناسرب

  راني، دانوگاه زنجان، زنجان، ايدام علوم گروه

انتوررارا   " دانماسررب و آنچه من مي"(  7831خليلي، م  )

 ذره، تهران، ايران 

Ablondi, M., Summer, A., Vasini, M., Simoni, M., and 

Sabbioni, A. (2020). "Genetic parameters 

estimation in an Italian horse native breed to 

support the conversion from agricultural uses to 

riding purposes." Journal of Animal Breeding 

and Genetics, 137(2), 200–210. 

https://doi.org/10.1111/jbg.12425 

Bartolomé, E., Menéndez-Buxadera, A., Valera, M., 

Cervantes, I., and Molina, A. (2013). "Genetic 

(co)variance components across age for Show 

Jumping performance as an estimation of 

phenotypic plasticity ability in Spanish horses." 

Journal of Animal Breeding and Genetics, 

130(3), 190–198. 

https://doi.org/10.1111/jbg.12001 

Corrêa, M.J.M., and Da Mota, M.D.S. (2007). "Genetic 

evaluation of performance traits in Brazilian 

Quarter Horse." Journal of Applied Genetics, 

48(2), 145–151. 

https://doi.org/10.1007/BF03194672 

Curley, J.P., and Champagne, F.A. (2016). "Influence 

of maternal care on the developing brain: 

Mechanisms, temporal dynamics and sensitive 

periods." Frontiers in Neuroendocrinology, 40, 

52–66. 

https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2015.11.001 

Ekiz, B., and Koçak, Ö. (2007). "Estimates of genetic 

parameters for racing times of thoroughbred 

horses." Turkish Journal of Veterinary and 

Animal Sciences, 31(1), 1–5. 

Ekiz, B., Koçak, Ö., and Demir, H. (2005). "Estimates 

of genetic parameters for racing performances of 

Arabian horses." Turkish Journal of Veterinary 

and Animal Sciences, 29(2), 543–549. 

Food and Agriculture Organization. (2021). 

"Production-Live Animal." 

http://www.fao.org/faostat/en/#compare. 

García-Ballesteros, S., Varona, L., Valera, M., 

Gutiérrez, J.P., and Cervantes, I. (2018). "Cross-

validation analysis for genetic evaluation models 

for ranking in endurance horses." Animal, 12(1), 

20–27. 

https://doi.org/10.1017/S1751731117001331 

Gómez, M.D., Menendez‐Buxadera, A., Valera, M., 

and Molina, A. (2010). "Estimation of genetic 

parameters for racing speed at different distances 

in young and adult Spanish Trotter horses using 

the random regression model." Journal of Animal 

Breeding and Genetics, 127(5), 385–394. 

Hajková, Z., Toman, R., Hluchý, S., Gálik, B., Šimko, 

M., and et al. (2014). "Changes in the intestinal 

mucosa structure of rats caused by pollen 

administration in diet." Scientific Papers Animal 

Science and Biotechnologies, 47(2), 357–361. 

Kaps, M. and Lamberson, W.R. (2004). "Biostatistics 

for animal science." CABI Publishing. 

Kearsley, C. (2008). "Genetic Evaluation of Sport 

Horses in Britain." 

https://era.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/3154/

KearsleyC PhD thesis 08.pdf?sequence=1 

Koenen, E.P.C., and Aldridge, L.I. (2002). "Testing and 

genetic evaluation of sport horses in an 

international perspective." 7th World Congress 

Applied to …, 45(8), 1–5. 

http://wcgalp.org/system/files/proceedings/2002

/testing-and-genetic-evaluation-sport-horses-

international-perspective.pdf 

Ladoukakis, E.D., and Zouros, E. (2017). "Evolution 

and inheritance of animal mitochondrial DNA: 

Rules and exceptions." Journal of Biological 

Research,  24(1). 

https://doi.org/10.1186/s40709-017-0060-4 

Makgahlela, M.L., Banga, C.B., Norris, D., Dzama, K., 

and Ngambi, J.W. (2008). "Genetic analysis of 

05 



Taned et al.;  
Genetic parameter estimation of performance traits in sport … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 2 (Serial Number 23), Autumn 2022 

 

 

age at first calving and calving interval in South 

African Holstein cattle." Asian Journal of Animal 

and Veterinary Advances, 3(4), 197–205. 

https://doi.org/10.3923/ajava.2008.197.205 

Mezei, A.R., Posta, J., and Mihók, S. (2015). 

"Comparison of different measurement variables 

based on hungarian show jumping results." 

Annals of Animal Science, 15(1), 177–183. 

https://doi.org/10.2478/aoas-2014-0063 

Novotná, A., Bauer, J., Vostrý, L., and Jiskrová, I. 

(2014). "Single-trait and multi-trait prediction of 

breeding values for show-jumping performance 

of horses in the Czech Republic." Livestock 

Science, 169(C), 10–18. 

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.09.016 

Peugnet, P., Robles, M., Wimel, L., Tarrade, A., and 

Chavatte-Palmer, P. (2016). "Management of the 

pregnant mare and long-term consequences on 

the offspring." Theriogenology, 86(1), 99–109. 

Elsevier Inc. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.0

1.028 

Próchniak, T., Rozempolska-Rucińska, I., and Zięba, 

G. (2019). "Maternal effect on sports 

performance traits in horses." Czech Journal of 

Animal Science, 64(8), 361–365. 

https://doi.org/10.17221/156/2018-CJAS 

Próchniak, T., Rozempolska-Rucińska, I., Zięba, G., 

and Łukaszewicz, M. (2015). "Genetic 

variability of show jumping attributes in young 

horses commencing competing." Asian-

Australasian Journal of Animal Sciences, 28(8), 

1090–1094. https://doi.org/10.5713/ajas.14.0866 

Rosa, G.J.M. (2015). "Basic genetic model for 

quantitative Traits." Molecular and Quantitative 

Animal Genetics, 33–37. 

https://books.google.com/books?id=vrvlBQAA

QBAJ&pgis=1 

Rovere, G., Ducro, B.J., van Arendonk, J.A.M., 

Norberg, E., and Madsen, P. (2016). "Analysis of 

competition performance in dressage and show 

jumping of Dutch Warmblood horses." Journal 

of Animal Breeding and Genetics, 133(6), 503–

512. https://doi.org/10.1111/jbg.12221 

Schubertová, Z., Candrák, J., and Rolinec, M. (2016). 

"Genetic Evaluation of Show Jumping Horses in 

the Slovak Republic." Annals of Animal Science, 

16(2), 387–398. https://doi.org/10.1515/aoas-

2015-0072 

Solé, M., Bartolomé, E., José Sánchez, M., Molina, A., 

and Valera, M. (2017). "Predictability of adult 

Show Jumping ability from early information: 

Alternative selection strategies in the Spanish 

Sport Horse population." Livestock Science, 200, 

23–28. 

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.03.019 

Thompson, R. (1989). "Design of experiments to 

estimate genetic parameters within populations." 

Evolution and Animal Breeding, 169–180.  

van der Linden, D.S., Kenyon, P.R., Blair, H.T., Lopez-

Villalobos, N., Jenkinson, C.M.C., and et al. 

(2009). "Effects of ewe size and nutrition on fetal 

mammary gland development and lactational 

performance of offspring at their first lactation." 

Journal of Animal Science, 87(12), 3944–3954. 

https://doi.org/10.2527/jas.2009-2125 

Velie, B.D., Hamilton, N.A., and Wade, C.M. (2015). 

"Heritability of racing performance in the 

Australian Thoroughbred racing population." 

Animal Genetics, 46(1), 23–29. 

https://doi.org/10.1111/age.12234 

Vicente, A.A., Carolino, N., Ralão-Duarte, J., and 

Gama, L.T. (2014). "Selection for morphology, 

gaits and functional traits in Lusitano horses: I. 

Genetic parameter estimates." Livestock Science, 

164(1), 1–12. 

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.01.020 

vit (IT Solutions for Animal Production). (2016). FN-

Zuchtwertschätzung Pferde. 

http://www.vit.de/fileadmin/user_upload/vitfuer

spferd/zuchtwertschaetzung/FN_ZWS_ 

Pferde_2016.pdf (accessed 02.05.2017) 

Zurovacová, B., Candrák, J., Židek, R., Jiskrová, I., 

Buleca, J., and et al. (2008). "The BLUP-animal 

model for the estimation of the breeding value of 

show jumping horses." Magyar Allatorvosok 

Lapja, 130(11), 651–657. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scientific-Extensional (Professional) Journal 
 

 

  Domestic   
 

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

Genetic parameter estimation of performance traits in sport jumping 

horses; a review 

1 Ph.D. Student of Animal Breeding & Genetics, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Universi-ty of Zanjan, Zanjan, Iran 
2 Assistant Professor of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, 
Zanjan, Iran 
3 Associate Professor of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, 
Zanjan, Iran 
4 M.Sc. of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran 

 

 

Moein Taned1*, Mohammad Bagher Zandi Baghche Maryam2, Moradpasha Eskandari Nasab3 and 

Mohammad Abdoli4 

Abstract  

There are various procedures, methods and software for genetic parameter estimation of 

jumping traits in horses, which are applied based on researcher purpose and its capability such as 

REML and BLUP procedures and ASReml, Wombat, BLUPf90 and MTDFREML software. The 

estimated parameters are repeatability, heritability and maternal environmental effect for 

performance traits of jumping traits. Performance traits were included in a various studies are: 

competition time, rank in the race, height of jumped obstacles and error points. In different studies 

the average heritability, repeatability and maternal environmental effect of rank trait were 0.08, 0.34 

and 0.07 respectively and were 0.19, 0.55 and 0.33 respectively for error point trait. The average 

heritability and repeatability were 0.11 and 0.21 respectively for height of jumped obstacles and 

0.17 and 0.55 respectively for competition time trait. Based on the review various studies results we 

can conclude despite the low to medium estimated heritability of jumping horse performance traits, 

the genetic parameters estimation of these traits are essential for applying the appropriate breeding 

strategies and designing a selection index based on appropriate breeding goals in sport horse. 

Therefore, the aim of this study was a comprehensive and coherent review studies related to the 

genetic parameter estimation of jumping horses. 

Keyword(s): Genetics parameter, Heritability, Jumping trait, Sport horses 

*Corresponding Author E-mail: moein.taned@znu.ac.ir 

Received: 27 Jun 2022     Revised: 26 Aug 2022     Accepted: 16 Sep 2022     Published online: 07 Dec 2022 
 Citation: Taned, M., Zandi Baghche Maryam, M. B., Eskandari Nasab, M., Abdoli, M. Genetic parameter 

estimation of performance traits in sport jumping horses; a review. Professional Journal of Domestic, 2022; 

22(2): 14-23. 

Domestic; 22 (2): 14-23 

Scientific-Extensional Article 
 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_90440.html

?lang=en 

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2022.345026.1099 doi 

Section: Animal and Poultry Breeding & Genetics      Associate Editor: Dr. Marjan Azghandi 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 1041 پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

   noushinbaghi.1998@gmail.com نویسنده مسئول:*

 .24-22(: 2)22 ؛0410 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. انسان و دام در مالت تب بیماری بر مروری. غالمی، ا .،ن، باغیدهی: رفرنس

 دکتر طوبی ندری :دبیر تخصصی                   طیور فیزیولوژی دام و :بخش

 

 

 

 انسان و دام در مالت تب بیماری بر مروری

 2غالمی اشکان و *1باغی نوشین

 چکیده

 درحال کشورهای ویژه به جوامع، در همواره دام، و انسان بین مشترک هایبیماری ترینمهم از یکی عنوان به بروسلوز

 دیج باکتریایی عفونت یک بیماری، این. است گرفته قرار توجه مورد دامپروری صنعت و انسان سالمت بعد دو از توسعه

 به حیوانات از غیرمستقیم یا و مستقیم هایراه از و کندمی درگیر را انسان ویژه به پستانداران مختلف هایگونه که است

 نوع به انسان ویژه به و حیوانات در مزمن عفونت این عوارض. شودمی منتقل انسان به انسان از معدودی موارد در و انسان

 گیریهمه دارای کشورهای از یکی جهان، سطح در همواره ایران. دارد بستگی بیماری شدت و کنندهآلوده بروسالی گونۀ

 ارتقاء و غذایی صنایع و دامداری صنعت بر نظارت راهبردی هایبرنامه اجرای و تدوین راستا این در باشد؛می بروسلوز به ابتال

 این به ابتال آمار کاهش جهت االجراالزم هایدستورالعمل ترینمهم از مفاهیم، توسعه و جامعه عمومی بهداشت آگاهی سطح

 .است شده پرداخته مالت تب اپدمیولوژی و بالینی عالئم زا،بیماری هایگونه بررسی به حاضر مطالعه در. باشدمی بیماری

 حیوانی پاتوژن دام، و انسان مشترک هایبیماری بروسلوز، :کلیدی کلمات

 22-22پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_90441.html 

 ترویجی -علمی مقاله

 

  ایران کردستان، سنندج، کردستان، دانشگاه کشاورزی، دانشکده غذایی، صنایع مهندسی و علوم گروه کارشناسی دانشجوی 0
 ایران البرز، کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی، علوم مهندسی گروه دام، تغذیه ارشدکارشناسی دانشجوی 2

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2022.350173.1106 doi 

 22/12/0410 تاریخ انتشار آنالین:     22/12/0410 تاریخ پذیرش:     22/12/0410 تاریخ بازنگری:     22/10/0410 تاریخ دریافت:

 

 

 



 ؛ باغی و غالمی

 انسان و دام در مالت تب بیماری بر مروری

 1041  پاییز، (پیاپی سهو  بیست شماره) دو شماره ،و دو بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 مقدمه

 از هک است هاییباکتری از ناشی عفونی بیماری بروسلوز

 سال در Maltaجزیره  شده در مُرده سربازان انگلیسی طحال

 ، کاشفDavid Bruceاحترام  استخراج شده است که به ۷۸۸۱

بروسلوز (. Vassallo, 1992) شودمی نامیده بروسال آن، اولیه

هوازی، غیرمتحرک از جنس  های گرم منفی،توسط کوکوباسیل

باشد. این های مختلفی میشود و دارای گونهبروسال ایجاد می

شود. معموال می  (Malt fever)مالت منجر به بیماری تب باکتری

 و (Abortus) آبورتوس،  (Melitensis)یستنس یملهای گونه

شوند باعث ایجاد این بیماری در انسان می (Suis) ییسسو

(Godfroid et al., 2005 براساس گزارش سازمان جهانی .)

ساالنه حدودا  (WHO: World Health Organization) بهداشت

ترین گونه شود که شایعمالت گزارش می مورد از تب 000.000

 (. تبHatami, 2007باشد )میMelitensis  زای آن، گونهبیماری

باشد و در سطح جهان های زئونوز میترین بیماریمالت از شایع

های ویژه کشورهای درحال توسعه، این بیماری یکی از دغدغهبه

منجر به بروز  مالت در انسان آید. تبشمار می بهمهم بهداشتی 

های مختلف بدن شده و به های چرکی موضعی در اندامعفونت

 چهره مدت و ماندگاری باال، به بیماری هزار دلیل عوارض طوالنی

ناپذیری دارد معروف است. این بیماری در حیوانات عوارض جبران

ها مالت در دام ؛ تبباشدکه جنبه اقتصادی آن حائز اهمیت می

های باعث هدررفتن سرمایه اقتصادی دامداران شده و هزینه

 Sadeghi Hasanabadi and) کنددرمانی زیادی را تحمیل می

Kasraeian, 2001; Aligol et al., 2014 ). 

 های بروسالگونه

تال اب های متعددی برایبروسال یک پاتوژن قوی است که راه

ای هعنوان عامل اکثر عفونت نوع بروسال بهچهار بیماری دارد؛  به

 یستنسیمل بروسال. است بروسلوز در انسان تشخیص داده شده

(Brucella Melitensis)  است که در ارتباط با ویه س سهدارای

ترین باشد؛ مهمتماس مستقیم و غیرمستقیم با گوسفند و بز می

( و سروتایپ Georgi et al., 2017عامل بروسلوز در انسان بوده )

 عنوان تایپ بومی ایران شناخته شده به تنسیسیبروسال مل یک

بیوتایپ  هفتدارای  (Brucella Abortusبروسال آبورتوس )است. 

. گاهی موارد شیوع باشدآن میعفونت  أترین منشاست و گاو مهم

با  تماس ۀهای گوسفند در نتیجدر گله بروسال آبورتوسعفونت 

 هب بروسال آبورتوس سهافتد. بیوتایپ گاوهای آلوده اتفاق می

 ییسبروسال سواست.  عنوان تایپ بومی ایران شناخته شده

(Brucella Suis)  بیوتایپ و عامل سقط جنین خوک  پنجدارای

 (Brucella Canis) یسبروسال کنباشد. میزبان اختصاصی می

 ها وباروری شدید در سگ باشد و باعث ایجاد مشکالتسگ می

های بیمار های در تماس با سگخطرات سالمتی برای انسان

 (.Verger et al., 1985شود )می

های بروسال دریایی در چند سال اخیر به طور عمده گونه 

توانند می هستند که کشف شدههای های جدید بروسالاز گونه

گاو، گوسفند، خوک و انسان را آلوده  همچونپستانداران خشکی 

د. کنهای کنترل در حال اجرا را پیچیده میکنند.  این امر برنامه

 B. microti تازه کشف شده نشان داد که B. microti کار تجربی با

های ونهگ ۀبالقوه در میان هم یزایدارای بیشترین قابلیت بیماری

در داخل ماکروفاژها تواند حتی می که شناخته شده بروسال است

میزبان طبیعی این گونه، موش صحرایی نیز تکثیر شود. 

درصد  ۸8توانست  وشم ۷00عفونت آزمایشی میکروتوس است. 

عفونت تجربی  .از بین ببردروز  هفتاز حیوانات آلوده را در عرض 

سرد،  ها و حیوانات خونهای بروسال جدا شده از قورباغهبا سویه

رای حمله و زنده ماندن در میزبان پستانداران پتانسیل باالیی ب

 ۀشد شناساییهای تازه گونه نشان داد.را ماه  سهبرای حدود 

پذیری ژنتیکی باالیی هستند. بسیاری از این بروسال دارای انعطاف

رشد سریع، قادر به زنده ماندن در خاک، دارای متحرک،  ،هاگونه

نامساعد محیطی هستند و تر به اسیدیته باال و شرایط مقاوم

د های غیر پستانداران جدیظرفیت باالیی برای سازگاری با میزبان

دهند و از نظر متابولیکی فعال نشان میرا مانند دوزیستان 

توانند خیلی سریع خود را با محیط خود وفق ها میهستند. آن

 ,.Whatmore et al) دهند تا دامنه میزبان خود را گسترش دهند

2007; Woldemeskel, 2013). 

 های انتقالدوره نهفتگی، عوارض و راه :تب مالت

های پنهانی هستند که به جای ایجاد بروسالها میکروب

 Lamontagne) های کشنده، تمایل به مزمن شدن دارندعفونت

et al., 2009) . تب مالت یک عفونت باکتریایی است و دوره

ی باشد. در مواردنهفتگی این بیماری اغلب یک الی سه هفته می

است.  ماه نیز گزارش شده ۷۱الی  ششدوره نهفتگی بیماری 

شود و عالئم آن به نوع بروسال بیماری به صورت حاد شروع می

 ،بستگی دارد؛ که براساس شدت بیماری به شکل حاد، تحت حاد

نماید. عالئم در نوع حاد به صورت لرز مزمن و موضعی بروز می

ها، تعریق شدید، ناگهانی، درد عمومی بدن به ویژه در ستون مهره

. نوع تحت حاد آغاز بی هستنداشتهایی، ضعف و سستی بدن بی

 باشد.صدایی دارد و ضعف و خستگی از عالئم ویژه آن می و سر

ها دار برای سالاز یک دوره تب در نوع مزمن، اغلب عالئم بعد
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های بروسلوز ماند. در نوع لوکالیزه )موضعی(، باکتریباقی می

 توانند در اعضای مختلف بدن ایجاد عفونت موضعی نمایندمی

(Samar giti et al.,1996.)  به طور این بیماری در حیوانات مزرعه

غذا و یا آب آلوده به ترشحات رحم، سقط مصرف از طریق  عمده

جنین و حتی از طریق لیسیدن اندام تناسلی حیوانات آلوده به 

د توانندهد. عالوه بر این نرهای آلوده نیز میرخ می تب مالت نیز

گیری طبیعی و لقاح مصنوعی در میان عفونت را از طریق جفت

  (.Pal et al., 2017) ها پخش کنندماده

ی در حیوانات عوارض سقط جنین، باقی ماندن این بیمار

ها و پستان را موجب جفت در رحم، اختالل باروری، ورم بیضه

به سقط  اتمالت در حیوان تب (.Esmaili et al.,2016) شودمی

های دیگر تب مواج، تب موسوم است و با نام دارجنین واگیر

 زلت ناشی اما شود. تبنیز شناخته می تب دیوانه و ایمدیترانه

Melitensis   در مناطقی که گوسفند و بز آلوده زیاد است؛ خطر

کند. تماس می جدی بهداشتی را برای آن منطقه برجسته

 أغذایی با منش مستقیم و غیرمستقیم با حیوانات بیمار یا مواد

ه شد کحیوانی، منبع اصلی عفونت برای انسان است. تصور می

قال انت ا اخیراًام   ؛ه این عفونت استبست ابتال بانسان آلوده بن

 Tuon etاست ) انسان به انسان نیز برای این بیماری ثبت شده

al., 2017 .)دشوهای مختلفی به انسان منتقل میمالت از راه تب 

(Badriyeh sahargahi et al., 2013:) 

انتقال به صورت مخاطره شغلی بین  ،راه استنشاقی تنفسی:

ها، ها، قصابدامداران، چوپانان، کشاورزان، کارکنان کشتارگاه

 .های بهداشت دامدامپزشکان و تکنسین

پاستوریزه،  های لبنی غیرمصرف شیر و فرآورده گوارشی:

 .های حیوان آلوده مانند جگر و گوشتفرآورده

ال بیماری از راه های پوست، خطر انتقو زخم خراش پوستی:

های در حین زایمان به دامپزشکان و های برهنه با دامدست

 .دامپروران

ترشح چشمی واکسن بروسال در خالل واکسیناسیون یا  چشمی:

 .کشتها از راه محیطدر آزمایشگاه

 وضعیت بیماری در ایران و راهکارهای کنترل

ت یا بروسلوز مال تب بیماری کشور در دنیا عاری از ۷۱تنها       

اند؛ بر این اساس بروز بیماری در آمریکای شمالی و اعالم شده

مالت  تب. ا در ایران بسیار شایع استام   ،استرالیا بسیار نادر بوده

 ,.Samar giti et al) است شناخته شده ۷۱۷۷در ایران از سال 

ود به دلیل نب کشورهای منطقه میان به طور کلی ایران در .(1996

های وارد شده به کشور، تنوع های کافی در دامکنترل و نظارت

در زمره کشورهای باالیی در باکتری بروسال دارد. به همین خاطر 

مسئله مهمی که  .( Refai, 2002شود )با شیوع باال تعریف می

کند، مصرف تر میمالت را در ایران پیچیده بیماری تب ۀدغدغ

 Zowghi and) باشددست آمده از گاو می بنیات بهباالی شیر و ل

Ebadi, 1988.) 

مالت در  براساس آمارهای وزارت بهداشت، میزان بروز تب

 ۸0 ۀا در اواسط دهام   ،رو بودهبا کاهش روبه ۷۱۸0سال ایران، تا 

زنگ خطر این بیماری عفونی برای جمعیت انسانی ایران به صدا 

براساس مطالعاتی که (. Ebrahimpour et al., 2012) است درآمده

نتایج به دست آمده حاکی از ضعف  است در ایران انجام شده

آگاهی پزشکان، کارشناسان مراکز بهداشتی و دانشجویان 

 ههای شایع عفونی بودهای مختلف پزشکی در زمینه بیماریرشته

 (.Mostafaei et al., 2013 Hatami, 2007 ;) است

بیماری، کنترل آن در جمعیت حیوانی  اساس پیشگیری از

( و تاکنون هیچ واکسنی برای Whatmore et al., 2007) باشدمی

 .(Vishnu et al., 2017) انسان در مقابل بروسلوز وجود ندارد

االنه س ۀامر، در برنام عنوان متولی اصلی این سازمان دامپزشکی به

و  RB51 ها را با واکسنخود واکسیناسیون فراگیر گاو و گوساله

 به اجرا در Rev1 واکسیناسیون فراگیر گوسفند و بز را با واکسن

 (.Amiri, 2007) آوردمی

ترین محورهای های در معرض خطر، از مهمآموزش گروه

تقویت ( WHO) کنترل بیماری است؛ سازمان جهانی بهداشت

یکی از عوامل  ها راناخت افراد درخصوص بیماریآگاهی و ش

 (.Bahrami, 2010) است کنترل بیماری معرفی کرده

کمیته کشوری مبارزه با بروسلوز با همکاری سازمان 

های در معرض خطر به دامپزشکی و بهداشت کشور، تعیین گروه

های بهداشتی برای کاهش خطرهای شغلی، تعیین منظور آموزش

ی حساس به بیماری، شناسایی موارد جدید آلودگی های سنگروه

انسانی، تعیین منبع آلودگی بیماری اعم از اینکه از طریق غذا 

جانبه بر منتقل شده یا از طریق شغلی و همچنین نظارت همه

 .است غذایی را در دستور کار خود قرار دادهها و صنایعدامداری

 های سرولوژیکی آزمایش

ی هاهای سرولوژیکی برای نظارت، کنترل و برنامهآزمایش 

کنی در سراسر جهان مهم هستند. حدود یک هفته پس از ریشه

شوند. در بیماری ها در خون ظاهر میبادیعفونت بروسال، آنتی

ود. شبرای تشخیص فاز فعال بیماری استفاده میIgG تب مالت از 
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رود و قابل باال میIgM در هفتۀ اول ابتال به بیماری، تیتر 

هم مدتی بعد و معموالً در هفته  IgGگردد. تیتر گیری میاندازه

سپس  IgMیابد. در ابتال به بیماری تب مالت ابتدا دوم افزایش می

IgG ها در خون آنشود و بعد از درمان موفق مقدار ظاهر می

یابد. اغلب برای تشخیص بروسلوز چندین آزمایش کاهش می

، تست آگلوتیناسیون لوله استاندارد RBPTچون ژیکی همسرولو

(SAT ،آگلوتیناسیون جذب ایمنی ،)CFT حلقه شیر، تست ،

( استفاده LFAو سنجش جریان جانبی ) ELISAکومبس، 

توان در نقطه را می LFAو  RBPTهایی مانند شود. سنجشمی

برای  آوری نمونه انجام داد. در نتیجه زمان مورد نیاز)مکان( جمع

تست  .(Ezama et al., 2018)دهد تشخیص را کاهش می

بروسلین روش قدیمی مرسوم برای آزمایش بروسلوز در حیوانات 

آزمایش تأییدی در عنوان یک ویژه به است. این آزمایش به

حیوانات واکسینه نشده مفید است. این واکنش حساسیتی 

شود، تأخیری را که از افزایش ضخامت پوست آشکار می

های سرولوژیکی کند. این تست نسبت به سنجشگیری میاندازه

جا که حساسیت آن تر است. با این حال، از آنمعمولی اختصاصی

رای گله، ام ا نه برای کم است این تست یک آزمایش خوب ب

جایی که  صرف باشد. با این حال، از آنتواند گواهینامه فردی، می

های سریع دیگر ها و تستزمان و تالش زیادی نیاز دارد، آزمایش

 .(Ledwaba et al., 2020)شوند ترجیح داده می

 دارو درمانی  

برای درمان بیماری تب مالت در انسان و جلوگیری از 

جانبی و بروز مقاومت، باید ترکیبی از داروها انتخاب عوارض 

بنابراین درمان چند دارویی  (.Villate and Casallas, 2020) شوند

درمانی ترجیح داده به خاطر کاهش احتمال عود بیماری بر تک

(. در آزمایشی که در این زمینه Ranjbar et al., 2020)شوند می

سین، فلوکساسین، لومفلوکسابرای ارزیابی حساسیت و اثربخشی پ

مروپنم و آزیترومایسین در برابر بروسلوز انجام شد، نتایج 

 ترین داروهای تجربی نشان داد که آزیترومایسین فعالآزمایش

 (. Maletskaia, 2002باشد )پس از مروپنم می

مطالعات انجام شده در ارتباط با دارو درمانی حاکی از آن 

 ۷00اده از داکسی سایکلین در دوز است که رژیم خوراکی استف

 000 همراه مصرف خوراکیمیلی گرم و به میزان دو بار در روز به 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن  ۷0میلی گرم )یا  000تا 

هفته مناسب  0بدن( ریفامپین به میزان یک بار در روز به مدت 

زان دو یتواند به متر آمیکاسین نیز میاست. برای اثرگذاری بیش

پزشکان در درمان  بار در روز به مدت یک هفته مصرف شود.

گر های دیبیماران تب مالت و تجویز دارو، باید رده سنی و بیماری

همچون اندوکاردیت، اسپوندیلیت، نوروبروسلوز و همچنین 

 Villateبارداری شخص مبتال به تب مالت را در نظر داشته باشند )

and Casallas, 2020.) 

 کلی گیرینتیجه

رود که بخش دامپزشکی و بهداشت در مجموع انتظار می      

بهتر با استاندارد کردن تعریف  کشور با ایجاد هماهنگی هرچه

های غذایی بیماری و آموزش همگانی مردم در خصوص عادت

سنتی، افزایش سطح کیفیت محصوالت تولیدی کارخانجات 

وسعه صنایع دامپروری کشور، های لبنی پاستوریزه، تفرآورده

با همچنین بهداشت فردی و محیط و  در زمینه افزایش آگاهی

بیماری دام، گامی  تر واکسیناسیون علیهاجرای هرچه کامل

 .مالت بردارند اساسی در راستای کنترل و کاهش بیماری تب

 منابع
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Abstract  

Brucellosis, as one of the most important common diseases between humans and 

animals, has always been considered in societies, especially in developing countries, from 

the two dimensions of human health and livestock industry; This disease is a serious 

bacterial infection that affects different species of mammals, especially humans, and is 

transmitted directly or indirectly from animals to humans or, rarely from humans to humans. 

The complications of this chronic infection in animals and especially in humans depend on 

the type of Brucella infecting species and the severity of the disease; Iran is always one of 

the endemic countries of brucellosis in the world. Formulation and implementation of 

strategic plans to monitor the livestock industry and food industry and improve the level of 

public health awareness and develop concepts are one of the most important mandatory 

guidelines to reduce the incidence of this zoonosis disease. In the present study, pathogenic 

species, clinical symptoms, and epidemiology of Malt fever disease have been investigated. 
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 بر أکیدت با ژنومی؛ انتخاب تا کالسیک از طیور نژاداصالح و ژنتیک مبانی بر مروری

 گریتالقی کنندۀشروع هایاستراتژی

 0جوانمرد آرش و 3داغی قره رامیار ،2احمدزاده امین ،*1شهبازی احسان

 چکیده

 و غذایی امنیت تأمین در بسزایی نقش و شودمی محسوب نفت با رقابتی حوزۀ یک طیور پرورش صنعت امروزه،

 گیگابایت 5/0 اندازه با طیور ژنوم امّا ژنوم کل یابیتوالی و فناوری زیست در اخیر هایپیشرفت وجود با. دارد پایدار کشاورزی

 که است شده منجر مرغ فیزیولوژیکی شرایط طرفی از. دارد را خود خاص هایپیچیدگی هنوز کروموزوم ۸۷ تعداد و

 و هانژ شناسایی همخونی، کنترل راستا همین در. باشد متفاوت دامی هایگونه سایر با گونه این در اصالحی هایاستراتژی

 صاصیاخت شناسایی هایچیپ. شود گنجانده نژادیاصالح اهداف در باید که هستند مواردی مهمترین از بیولوژیکی مسیرهای

 با رجعم جمعیت تشکیل در که باشندمی امر این جهت مهم بسیار ابزار دو آینده نسل یابیتوالی هایتکنیک و قیمت ارزان

 و (باشدمی نرها برابر چهار الی سه هاماده تعداد معموالً) ماده و نر مناسب نسبت جمعیت، مؤثر اندازه باال، ژنتیکی تنوع

 ردهب کار به که استراتژی ترینمتداول گوشتی، هایجوجه پرورش صنعت در. دارد بسزایی نقش کاندید جمعیت انتخاب

 و پدری والد خط دو در اسپرم خوب کیفیت و رشد نرخ مقاومت، گوشتی، خصوصیات با هایالین از استفاده شود،می

 تولید بخش در همچنین است؛ مادری والد خط دو در خوب مرغتخم کیفیت و باال تخمگذاری میزان و باروری با هایالین

 نالی تالقی در سپس. شودمی توجه هامرغتخم کیفیت و خوراک و تخمگذاری بازده مانند صفاتی به تخمگذار هایالین

 دو از( Cross sexing) شده سکسینگ کراس هایماده با پدری خط دو از حاصل کراس نرهای بعدی( Line cross) کراس

 رکوردگیری نیز الین هر داخل در. گرددمی تجمیع والدین از خصوصیت چهار واقع در و شوندمی سازیمکمل مادری الین

 رب مروری که است شده سعی ترویجی -علمی مقاله این در. کندمی تضمین را الین حیات ادامه پیوسته، آمیزی درون و

 .گردد عرضه مندانعالقه و خوانندگان به ژنومی انتخاب تا کالسیک از بومی طیور نژاد اصالح و ژنتیک

 الین آینده، نسل یابیتوالی ژنومی، انتخاب ها،استراتژی :کلیدی کلمات
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 ؛ و همکاران شهبازی

 ... بر تأکید با ژنومی؛ انتخاب تا کالسیک از طیور نژاداصالح و ژنتیک مبانی بر مروری

 1041پاییز  ، (پیاپی بیست و سه شماره) دو شماره ،و دو بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

   مقدمه

با  المللیبین با وجود اینکه صنعت پرورش طیور در تجارت

د و گیرصنایع پُرسودی مانند صنعت نفت در یک ردیف قرار می

اهمیت استراتژیک آن در امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار 

 رغمیعلایران در کشور ثابت شده است، با این وجود این صنعت 

 یرز فقدان بامچنان اندازها، هدر چشم دولتی هاییتحما

 به مسائل نگریی، عدم مدیریت منسجم و پایدار، سطحهاساخت

. مواجه است هایزیردر برنامه بندییتفقدان اولو و و کالن اییهپا

ادی نژهایی با رویکرد اصالحیستگاهای مختلف ایران هااستاندر 

یس و مشغول به رکوردگیری و فعالیت هستند، امّا تأسمرغ بومی 

 یر ژنتیکی طیور کشورذخااید توجه داشت که سنجش وضعیت ب

ترین گام برای تدوین یک برنامه اصالحی کارآمد عنوان مهم به

بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که ایجاد یک جمعیت پایه با 

 ست. ا نژاد مرغان بومیین مرحله در اصالحترمهمتنوع ژنتیکی باال 

نژادی، تعیین هدف اصالحهای اولین گام در برنامه

نژاد که بسته به نوع تولید متغیر و همچنین تعیین صفات اصالح

در مرحلۀ  1باشد. با توجه به شکل مهم در هر بخش تولیدی می

های مربوط به عملکرد و آوری دادهبعد، بحث رکوردگیری، جمع

شود که یکی از عناصر مهم برای همچنین ثبت شجره مطرح می

ای باشند. در مرحلۀ بعد اطالعات شجرهی پیش رو میهاارزیابی

ته گیرند. ناگفها جهت ارزیابی مورد استفاده قرار میو فردی پرنده

باشد؛ نماند که مدل آماری مناسب نیز در این فرآیند مؤثر می

عالوه بر این استفاده از اطالعات ژنومی فرآیند ارزیابی ژنتیکی و 

یشرفت ژنتیکی را افزایش داده است. تر کرده و پانتخاب را سریع

هایی که اصالحی افراد و خویشاوندان، پرنده پس از برآورد ارزش

ارزش اصالحی باالیی دارند به عنوان والد برای آمیزش و تولید 

گردند. پس از انتخاب افراد برگزیده نسل بعد انتخاب می

های آمیزشی متناسب شامل این که کدام خروس با استراتژی

باشد. هر یک از ها تالقی داده شود، میدام گروه از مرغک

های آمیزشی مزایا و معایب خاص خود را دارد که در استراتژی

بعدی، بررسی میزان  مرحله گیرند.ادامه مورد بحث قرار می

پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به انتخاب است. میزان رشد ژنتیکی با 

ا ستقیم داشته ولی بو صحت انتخاب رابطه م انتخاب شدت تنوع،

های بومی به علت فاصلۀ در مرغ فاصله نسلی رابطه عکس دارد.

ابی یهای صورت گرفته در توالینسلی کوتاه و همچنین پیشرفت

DNA ه تر شدن فاصلۀ نسلی شدو انتخاب ژنومیک که باعث کوتاه

توان انتظار پیشرفت ژنتیکی قابل توجهی را داشت و در است، می

نژادی از لحاظ میزان دستیابی به اهداف امه اصالحآخر، هر برن

 ,Haris et al., 1984; Bourdonشود )شده ارزیابی میتعیین

2000.) 

 
 (1931و محمودی،  سوی اجرای آن )مرادیاننژادی و حرکت به های مختلف تعریف اهداف اصالحگام -1شکل 

گرفته بر هوی  نژادی انجرماصهح  ای از کهرهاهرینمونهه

 جهرنده  بومیاری مرغ

 این بومی هایمرغ غنا، کشور در نژادیاصالح برنامه یک در

 ند.کرد پیدا تالقی فرانسه کشور از وارد شده نژاد یک با کشور

نتاج حاصل از تالقی دورجفتی صورت گرفته از  سپس در نهایت

 و مرغتخم وزن مرغ،تخم تولید اقتصادی میزانصفت  سه لحاظ

 جنتای از. گردید مقایسه بومی هایمرغ با غذایی تبدیل ضریب

 مرغتخم وزن و مرغتخم روزانه تولید شد که مشاهده هامقایسه

 همچنین. است پیدا کرده افزایش بومی هایمرغ به نسبت

 مصرف و بومی هایمرغ سازگاری که کردند مشاهده متخصصین

 ,.Osei-Amponsah et al)است  بیشتر هادوره به نسبت غذاکم 

 نژادیاصالح هایبرنامه بنگالدش کشور در (. همچنین 2015

فته گر صورت عملکرد بردن باال برای بومی هایمرغ روی بر زیادی

 و سفید نژادهای با بومی هایمرغ هابرنامه این از در یکی است.
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 القیت از این حاصل نتاج که کردند پیدا تالقی سفید کورنیش

 ینژادیک برنامه اصالح در همچنین. داشتند را عملکرد بهترین

 با بومی هایمرغ و شدند حذف بومی هایخروس دیگر،

 عملکرد بهبود که شدند داده آمیزش نژاد ردآیلندرد هایخروس

داشت را به دنبال  و میر مرگ کاهش و سازگاری رشد، صفات در

(Faruque et al., 2017در .) برای های بومیمرغ اوگاندا کشور 

مختلف با نژاد بومی هند  هایاقلیم با میزان سازگاری مشاهده

اد نتایج نشان د شدند؛فرستاده  کشور نقاط مختلف به آمیزش و

 به نسبت بهتری عملکرد مناطق همۀ در های دورگکه مرغ

ترکیه متخصصان  کشور در همچنین،. دارند محلی هایمرغ

 خارجی، نژادهای با بومی هایمرغ مکرر هایبا تالقی نژاداصالح

 آتاکس نام موفق به تولید سویۀ جدیدی به سال 11-11 طی

است  041-011 بین سالیانه آن گذاریتخم میزان که شدند

(Putra et al., 2021). 

 (Base population)جمعیت پریه 

 انتخاب که در بر مبتنی نژادیاصالح موفقیت یک برنامه

اقتصادی حیوان و با هدف افزایش بازده محصول  راستای پتانسیل

تولیدی آن باشد، در نهایت موجب افزایش ارزش ژنتیکی آن نژاد 

گردد. بنابراین، ایجاد یک جمعیت پایه با ارزش اقتصادی باال، می

 پایه جمعیت ایجاد سودآوری آن نژاد را نیز تضمین خواهد کرد.

 زیادی بوده هایروش شامل نژادیاصالح هایبرنامه شروع برای

 زا دارد. استفاده نژادیاصالح برنامه به بستگی روش هر و انتخاب

لوگیری ج باعث تواندیم باال ژنتیکی تنوع و با بزرگ جمعیت یک

 هب را انتخاب به پاسخ و ی شودخونهمناشی از  اُفت زود هنگام از

 توانمی پایه جمعیت ایجاد برای ین،. همچنبرساند مقدار ینبهتر

 هایجمعیت و نژاد از مساوی هاینسبت تالقی و انتخاب از

 بر مبنای تواندمی انتخاب این که کرد استفاده نیز مختلف

 دمع صورت در پایان، در. باشد مختلف جغرافیایی مناطق هاینژاد

 و انتخاب برای نیاز مورد تجربی هایداده و اطالعات به دسترسی

 هاینژاد افراد ژنتیکی اطالعات از توانمی پایه، جمعیت تشکیل

رتی صو در. نمود استفاده برگزیده نژاد افراد انتخاب برای مطلوب

 جمعیت ایجاد نباشد، برای دسترس در نیز اطالعات همین که

 رد. قرار داد استفاده مورد را تصادفی انتخاب روش توانمی پایه

 دنبو کم که داشت توجه نکته این به باید پایه جمعیت ایجاد

 نرخ ژنتیکی، تنوع کاهش موجب نهایت در جمعیت افراد تعداد

شد )مرادیان  خواهد آمیزیدرون هایتنش و آمیزیدرون باالی

گذار یانبن(.تشکیل جمعیت پایه به اثر 1931و همکاران، 

(Founder effect نسبت اندازه ،)جمعیت،  کل بهجمعیت  مؤثر

 درو  فاصله نسل و سرعت افزایش جمعیت بستگی دارد

، تر( بزرگNe) تیاندازه مؤثر جمع به دیکوچک با یهاتیجمع

 2002) داشت یاژهیتوجه و یکیتنوع ژنت کاهشمقابله با  یبرا

(Frankham,.  

 است آلایده جمعیت یک (، اندازۀNe) مؤثر جمعیت اندازۀ

 برآورده را واینبرگ -هاردی فرضیات تمام که جمعیتی یعنی)

و چنین جمعیتی با از دست دادن هتروزیگوسیتی با ( کندمی

 .رود، مطابقت داردآنچه که از یک جمعیت متعادل انتظار می

 رانش از تغییر ناشی (، تخمین میزانNeجمعیت ) یک مؤثر اندازه

 در یژنتیک یهاگونه از تصادفی برداریطریق نمونه را از ژنتیکی

 جمعیت در مؤثر سازد. اندازهممکن می محدود جمعیت یک

 به تنسب انتخاب اثربخشی و جمعیت یک در تنوع سطوح تعیین

 جمعیت اندازۀ (.Charlesworth, 2009است ) مهم بسیار رانش

 تعداد Nm آن در که کرد، بینیپیش 1معادله  با توانمی را مؤثر

 .(Kliman et al., 2008) است هاماده تعداد Nf و نرها

 = Ne جمعیت            مؤثر ه: محاسبه انداز1معادله 
𝟒𝑵𝒎𝑵𝒇

𝑵𝒎 + 𝑵𝒇
  

 نژادیتعیین ادف برنرمۀ اصح 

اد نژنژادی در اصالحاولین مرحله در شروع یک برنامه اصالح

مرغ(، های بومی تعیین هدف )به طور کلی گوشت و یا تخممرغ

ان با توباشد؛ پس از آن میتولیدی می کمیت و کیفیت عملکرد

ها و امکانات برای ترسیم نقشه برنامه یتمحدوددر نظر گرفتن 

های نژادی اقدام نمود. از آن جایی که در طراحی برنامهاصالح

ها مهم بوده و بر روی کل برنامه یتظرفنژادی شناخت اصالح

 توسعه حال دریرگذار است، در بسیاری از کشورهای تأث

 0-4های بومی به پیشرفت نژادی بر روی مرغهای اصالحبرنامه

توان با طراحی دقیق، درصدی در سال ختم گردیده است که می

های جدید این میزان را باالتر مدیریت صحیح و استفاده از روش

ر تواند فقط بهای بومی نمینژاد مرغنیز برد. برنامه و هدف اصالح

رغ متمرکز باشد و اهداف باید دامنه مروی تولید گوشت یا تخم

ای نژاد برمثال، اصالح طور بهوسیعی برای شروع داشته باشند؛ 

های مختلف موجود در کشور، تولید یماقلمقاومت در برابر سرما یا 

ی دریافت غذای کمتر که باعث کاهش ازا درمرغ بیشتر تخم

ت چرای هایی که قدرنژاد مرغشود یا اصالحهزینه نگهداری می

تری داشته و نیاز به خوراک مکمل کمتری دارند یقو
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 ؛ و همکاران شهبازی

 ... بر تأکید با ژنومی؛ انتخاب تا کالسیک از طیور نژاداصالح و ژنتیک مبانی بر مروری

 1041پاییز  ، (پیاپی بیست و سه شماره) دو شماره ،و دو بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

(Kinghorn, 1999علی .)های بومی در صنعت رغم اهمیت مرغ

محقق  کامالًها ظرفیت آن توسعه حال درطیور کشورهای 

بخش نشده است. بنابراین، نیاز به  ای به اینیژهونگردیده و توجه 

های بومی کشور باید جزء نژادی برای اصالح مرغیک برنامه اصالح

تر برای شروع یعسرو هر چه  گرفته قرارترین اقدامات یاساس

 نژادی اقدام کرد.های اصالحبرنامه

 اردادهآوهی ی و جمعهکوهد برداه

ای کامل شجره و اطالعات ی دقیق فنوتیپیهادادهوجود 

 ژنتیکی و افزایش صحت برآوردها پیشرفت نژاد جهتاصالح در

 رکوردبرداری، تجهیزات پیشرفت با ین. همچناهمیت زیادی دارد

 به .شودیم یریگاندازه خطا کمترین با صفت هر ارزش و مقدار

 دقت بیشترین با بایدها داده ثبت و یرکوردبردار خاطر همین

 زا پس که گردد ثبتداده پایگاه  یک در و گرفته صورت الزم

 رایب اطالعاتی منبع یک به تبدیلداده  پایگاه این نسل چندین

  (.Green, 2017شود )رو میپیش کارهای

 انتخرب

ه ک کندیم تعیین که شودمی گفته فرآیندی به انتخاب

 تولید مقیاسی چه به عنوان والد معرفی شوند و در افراد کدام

 نوع دو به انتخاب .بمانند باقی جمعیت در مدت چه وکنند 

 امد گراناصالح؛ شودمی بندیدسته مصنوعی و طبیعی انتخاب

 انتخاب خود و باشندیم مصنوعی انتخاب دنبال به بیشتر

 رطو به .است حذفی و جایگزین انتخاب جنبه دو دارای مصنوعی

 اهدر تالقیشرکت  اجازه است از عبارت انتخاب نهایی هدف ساده

 نتخابا. بعد نسل بهانتقال  قابل ژنی مجموعه بهترین با افراد به

 نیترساده .گیردافراد منتخب صورت می اصالحی ارزش اساس بر

 ردف عملکرد در آن تنهاکه  است فنوتیپی انتخاب، انتخاب روش

، ایاطالعات شجره با استفاده از همچنین .شودمی گرفته نظر در

 را انتخاب عمل توانیم هانتاج و اطالعات ژنومی آنهای داده

  .(Bourdon, 2000) بهینه کرد

های تخمگذار هدف صفت مهم در مرغ 91امروزه بیش از 

(. در این 0 گیرد )شکلانتخاب بوده و مورد رکوردبرداری قرار می

نژاد، صفات بسیار زیادی را های اصالحراستا کارشناس

کنند. از بین این صفات، سن در اولین رکوردبرداری می

مرغ جزء مانی و همچنین تولید تخمتخمگذاری، وزن بدن، زنده

ها در بین صفات هستند. در ادامه برخی صفات ذکر ترینمهم

 شوند.شده به صورت اجمالی توضیح داده می

 
 ((J Wood et al., 2019 گیرندبرداری قرار میانتخاب و رکوردهای تخمگذار هدف صفات مهمی که در مرغ -2 شکل
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مرغ بسته به شرایط و نیاز بازار انتخاب برای وزن تخم

های بسیار بزرگ با مرغمتفاوت خواهد بود. معموالً قیمت تخم

. ها بیشتر استبزرگ تفاوتی ندارد، در حالی که هزینه تولید آن

های بسیار بزرگ یک مزیت به شمار مرغاین صورت تولید تخم در

صفت وزن بدن به دو دلیل ارتباط نزدیک آن با  مورد آید. درمین

مرغ تولیدی و همچنین ارتباط آن با بازده خوراک مورد وزن تخم

توجه و رکوردبرداری پیوسته قرار گرفته است. با گذشت زمان و 

های تخمگذار ی، وزن بدن مرغنژادهای اصالحاجرای برنامه

پذیری اگرچه در مورد بلوغ جنسی وراثت یافته است.کاهش 

 نژاد شدت انتخاب بیشتریامّا متخصصین اصالح ،صفت باال است

وقتی سن اولین تخمگذاری )کنند برای این صفت اعمال نمی

 دهند(. سن تولیدروز باشد، دیگر انتخابی انجام نمی 111تا  191

روزگی بوده است که  191-171، 1391مرغ در دهۀ ماولین تخ

ته یافبا افزایش شدت انتخاب بر بلوغ جنسی، این سن کاهش 

دهد که اندازه و جثۀ است. تولید زود هنگام به مرغ اجازه نمی

مناسب تولید را کسب کند و همچنین ذخایر انرژی و کلسیم الزم 

ی نژادهای اصالحشماری از شرکت برای تولید ناکافی خواهد بود.

د. کننخوراک را در شاخص انتخاب لحاظ می تبدیل ضریب صفت

تر و های درشتمرغدر اثر انتخاب برای حداکثر تولید، تخم

تر، ضریب تبدیل و بازده خوراک نیز بهبود یافته های کوچکمرغ

هایی مانند مارک و لوکوزلمفویید مقاومت در برابر بیماری است.

ه و انتخاب برای مقاومت در برابر چنین قابل توارث بود

با رکوردبرداری و انتخاب برای  تواند مفید باشد.هایی میبیماری

های مدرن امروزی حذف صفاتی مثل کُرچی، این صفت از گله

یز پذیری به قفس نشده است. صفاتی همچون کانیبالیسم و عادت

ی ژنتیکی هاچرا که تفاوت ؛نژاد برطرف شودتواند با اصالحمی

ها از نظر این صفت وجود دارد. اگرچه توجهی بین سویهقابل 

ممکن است صفات کیفی همیشه در داخل شاخص انتخاب قرار 

های تخمگذار نژاد مرغها در اصالحداده نشوند، امّا اهمیت آن

 .,Tainika and Şekeroğlu) (2020 بسیار زیاد است

پُرکاربرد در  هایانتخاب یکی از روش شاخص روش

ه ک گیردزمانی مورد استفاده قرار می باشد ونژاد طیور میاصالح

شود یا به عبارتی انتخاب از  انتخاب صفت الزم است بیش از یک

روش، به هر یک از صفات حیوان  این در. نوع چند صفته باشد

 .شودمتناسب با شایستگی و مطلوبیت آن امتیازی داده می

است؛ به  حیوان کل عملکرد از شاخصی مجموع این امتیازها

 اهداف اصالحی برای باالتر شاخص مقادیر با که حیواناتطوری

 دهدمزیت این روش در آن است که اجازه می. شوندمی انتخاب

یگر د صفات در جزئی کمبودهای صفت، یک در باالتر شایستگی

صفات مورد نظر با توجه به اهمیتی که دارند، پس  کند. را جبران

( 0و آنالیز، در معادله شاخص انتخاب )معادله  از رکوردبرداری

 ضریب bو  صفات فنوتیپی مقدارX که در آن  شوندگنجانده می

 (.Hazel et al., 1994هستند ) صفت هر برای رگرسیون

 nXn+…+b 2X2+ b 1X1I = b           : شاخص انتخاب0معادله 

 گریاری تحقیاستراتژی

ها را به چند دسته توان آمیزشبسته به هدف مورد نظر می

امّا قبل از انتخاب سیستم آمیزشی  (؛9بندی کرد )شکل طبقه

باید به این سؤال جواب داده شود که هدف از آمیزش چیست؟ 

است یا برعکس  (Homozygosity) آیا باال بردن هموزیگوسیتی

که پس از پاسخ به  (Heterozygosityافزایش هتروزیگوسیتی )

 گردد.این سوال استراتژی مورد نظر انتخاب می

 
 یوردر ط یزشیآم هایاستراتژی کلیات-3 شکل

 (Random mating) آمیزش تصردفی

های ممکن شانس برابر در این سامانه آمیزشی همۀ آمیزش

های در حال گسترش که نیازمند جمعیتدارند. از این روش برای 

اده استف ،های آمیزشی هستندگیری اثرات دیگر استراتژیاندازه

گردد. این سیستم آمیزشی ها مقایسه میشده و با آن استراتژی

های تحت کنترل به تخمین اثرات محیطی موجود و در جمعیت

 خگردد که تخمین درستی از نرتأثیرگذار کمک کرده و باعث می

 دهای دیگر وجود داشته باشپیشرفت ژنتیکی از دیگر استراتژی

(Bourdon, 2000.) ترین روش آمیزش آمیزش تصادفی اقتصادی
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بیشترین تنوع ژنتیکی را در بین نتاج به دنبال خواهد  بوده و

 (.Elrod, 2010)داشت 

 (Inbreeding) آمیزش خویشروندی

که دارای آمیزش بین افراد یک جمعیت عبارت است از 

 بوده و رابطه نزدیکی با هم دارند. ضریب خویشاوندی باالیی

طور مداوم برای چندین نسل تواند به آمیزش خویشاوندی می

گرفته و باعث افزایش میزان همخونی و افزایش انجام 

هموزیگوسیتی گردد. یکی از پیامدهای افزایش هموزیگوسیتی 

 ( است. درPrepotencyناشی از آمیزش خویشاوندی پرپوتنسی )

 اب حیوان دو آمیزش به خویشاوندی آمیزش ژنتیک علم اصطالح

 هایبرنامه در همخونی شود.می گفته باال خویشاوندی ضرایب

طور به  همخونی از. بگیرد قرار مورد استفاده تواندمی نژادیاصالح

است. بیان  دولبه شمشیر همانند زیرا گردد،می اجتناب کلی

هود بسیار مش ویژه کشنده و نیمه کشنده پیامدمغلوب بههای آلل

آمیزش خویشاوندی است که منجر به ایجاد پدیده اُفت ناشی از 

 مورد درستیبه  کههنگامی  وجودبا این  گردد. ولیخونی میهم

 ؤثرم نژادیاصالح برنامه یک تواندمی همخونی گیرد، قرار استفاده

 صفات ثابت کردن همخونی از دهاستفا .را موجب شود کارآمد و

 (.Groen, 2017) است مطلوب

 : تغییر میانگین براثر آمیزش خویشاوندی9معادله 

𝑴𝒇 = ∑ 𝒂(𝒑 − 𝒒) + 𝟐(∑ 𝒅𝒑𝒒)(𝟏 − 𝑭) = 𝑴𝟎 − 𝟐𝑭 ∑ 𝒅𝒑𝒒   

در آمیزش بین خویشاوندان بسیار نزدیک، همخونی نزدیک 

ه هم که منجر ب تالقی بین افراد بسیار نزدیک به عبارت است از

و شامل  گرددنوع همخونی در بین حیوانات می شدیدترین

گیری بین برادران و خواهران تنی، بین والدین و فرزندان و جفت

یک است. همچنین خویشاوندی نزدیک در کل افراد فامیل درجه 

ها صورت نوع دیگری دارد که با شدت کمتری در آن تالقی

تاج یا خواهران و گیرد. در این نوع، آمیزش بین اجداد با نمی

ها صورت ها با برادرزاده و خواهرزادهبرادران ناتنی و دایی و خاله

آمیزش الینی یا آمیزش درون یک الین ویژه، گیرد. همچنین می

ی از توجه قابلشده برای حفظ میزان یطراحیک سامانه 

خویشاوندی با یک جد مشترک یا گروهی از اجداد بدون ایجاد 

 (.Bourdon, 2000; Groen, 2017) ستی اهمخونسطح باالیی از 

، نوعی دیگر از آمیزش خویشاوندی Strainاز طرف دیگر؛ آمیزش 

و  هستاراست که به صورت انتخاب حیواناتی از یک نژاد، سویه و 

ی زیاد برای رسیدن به یک هانسلها با هم برای تالقی مداوم آن

 (.Falconer, 1996) شودتعریف می بارزویژگی 

 یشروندی یر تحقی نژادیخویرغآمیزش 

در این روش افرادی که دارای عدم رابطه یا رابطه بسیار کم 

خویشاوندی با هم در جمعیت دارند، برای اهداف خاصی مانند 

ری، گی آمیختهبرتر وصفات  کنندهاصالحکنندگی یا یلتکم

 (.,Bourdon 2000شوند )انتخاب و تالقی داده می

𝑯𝑽     یگرمحاسبه برتری آمیخته :4معادله  = �̅�𝑭𝟏 − �̅�𝒑 

 بندییمتقسآمیزش غیرخویشاوندی خود به سه دسته  

 گردد:می

 طرفهآمیزش یک 

 در عبارت است از تالقی بین دو جمعیت متفاوت از هم که

 دستبه  نتاجشود. ها یا نژادهای مختلف استفاده میاز الین آن

ها بیشتر جنبه اقتصادی دارند. برتری آمده از این تالقی

مانی داشته و این ای بر باروری و زندهاثرات عمده گریآمیخته

باشند. همچنین صفات از لحاظ اقتصادی دارای ارزش باالیی می

سل گری در نذکر است که بیشترین مقدار برتری آمیخته الزم به

شود که مرور کمتر میس از نسل اول به گردد. پاول مشاهده می

های برگشتی برای افزایش میزان برتری در این حالت از تالقی

 (.,Ato Mekonnen 1995) گرددگری استفاده میآمیخته

 طرفه آمیزش سه

وجود آمده از تالقی  های بهدر این استراتژی آمیزشی ماده

سوم یعنی های جمعیت ( با خروسABهای )ماده B با Aجمعیت 

را  (ABC)شوند و نسل دوم تالقی برگشتی داده می Cجمعیت 

 (.,Ato Mekonnen 1995) آورندوجود می به

 
  یورطرفه در ط سه یزشاز آم یکل شمای -0 شکل
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 آمیزش چهار طرفه

شود که می استفادهجمعیت مختلف  4در این استراتژی از 

 دستبه  نتاجیابد، سپس تالقی می Dبا  Cو  Bبا  Aجمعیت  0

 به وجودآمده از تالقی دو گروه با هم آمیزش داده شده و باعث 

  (.,Ato Mekonnen 1995)گردد می ABCDآمدن نتاج 

 
 طیور در طرفه چهار آمیزش از کلی شمای -5 شکل

 اری آمیزشیهوش

های آمیزشی دارای انواع مختلفی است که در ادامه روش

 :خواهد شدها اشاره به آن

Pen mating:  یری یک خروس گجفتدر این روش در طول فصل

های موجود کرده و آمیزش صورت گروهی مرغ نرا وارد پِ

آمده  به وجودپدر و مادر نتاج  گیرد. همچنین در این روشمی

 ای را ثبت نمودتوان اطالعات شجرهینوسیله میبدمشخص است؛ 

 های اصالحی استفاده کرد. از معایب این روشو برای برآورد ارزش

های ترجیحی و رقابت بین یریگجفتتوان به باروری کم گله، می

 .(,Ato Mekonnen 1995)افراد است 

Stud Mating :ی هاقفسهمیشه در  هاخروس در این روش

جداگانه نگهداری  صورت بهوص خود حبس بوده و انفرادی مخص

های انتخابی را وارد قفس خروس مورد نظر گردند. سپس مرغمی

مشخص مرغ را جدا کرده و سپس مرغ  زمان مدتکرده و پس از 

 ندرت به کنند. امروزه از این روشدیگری را وارد قفس خروس می

 استفاده به خاطرآمده دست شود. همچنین نتاج به استفاده می

و اعمال عمل انتخاب دارای برتری و شایستگی باالیی  از این روش

 (.,Ato Mekonnen 1995)باشند یم

 
 طیور در Stud Mating یزشاز آم یکل یشما -6 شکل

ع منی مای تکنیکی جدید است که در این روشتلقیح مصنوعی: 

آمده از خروس توسط پپیت وارد دستگاه  دستیا اسپرم به 

گردد. هر خروس بسته به وزن موجود یمتناسلی مرغ یا نیمچه 

میلی  1/1الی  11/1میلی اسپرم تولید کرده و حدود  1الی  1/1

مایع منی برای تلقیح یک مرغ کافی است. این روش دارای مزایا 

توان به اجازه و معایب خاص خود است. از مزایای این روش می

ت انامحدود بدون نیاز به تجهیز صورت بهآمیزش به یک خروس 

یری اجباری، امکان ایجاد گجفتدامپزشکی پیشرفته، اجتناب از 

از اندازه بزرگ باشند که توانایی یش باگر نرهای برتر  شجره منظم،

همچنین معایب تلقیح  .یری نداشته باشند اشاره نمودگجفت

مصنوعی همچون نیاز به نیروی کار بیشتر و متخصص بیشتر برای 

توان نام برد. احتمال آلودگی را می گیری و تلقیح اصولیاسپرم

، احتمال (Paratyphoidتوسط تجهیزات مثل بیماری پاراتیفوئید )

گرفتن مرغ و خروس نیز  به خاطروارد آمدن استرس و اضطراب 

 .(,Bakst and Dymo 2013وجود دارد )

Flock Mating (تالقی گله)تالقی، گروهی از  در این روش: ای

شوند. در در یک محیط نگهداری می هاخروسهمراه  به هامرغ

 به ازای هر ده مرغ یک خروس وجود دارد. در این روش این روش

 یهمخونفقط از شجرۀ پدری اطالع داشته و این امر باعث کاهش 

 گردد. همچنین این روشدر گله و باال رفتن تنوع ژنتیکی می

خروس  9ی تجاری مفید است. در این روش حداقل هاجوجهبرای 

مرغ وجود دارد. عدم نیاز به تأسیسات پیشرفته از مزایای  91و 

این روش است. پایداری گله در صورتی که انتخاب درست انجام 

 که پیشرفت ژنتیکی است یناامّا عیب این روش ؛ شود، باال است
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تواند باعث انتخاب دقیق می ین روشدر ادر آن کُند است. 

  (.,Ato Mekonnen 1995)شود پیشرفت سریع 

 
 یوردر ط Flock Matingاز روش  یکل یشما -7 شکل

Rolling Mating (بهترین پیرها با بهترین جوان :)ها

ی اهاقدامبندی کرده و یمتقسها را بر اساس سال پِن در این روش

به این صورت  ی این روشکار بکِ سَشود. داده می آمیزشی انجام

های جوان را با ی جوان و خروسهامادهاست که نرهای پیر را با 

دهند. منظور از واژه جوان یعنی اولین یمهای پیر آمیزش مرغ

دوم  یریگجفتیری و منظور از واژه پیر یعنی فصل گجفتفصل 

ی بزرگ شامل دوازده ماده هاقفساز  یا به بعد است. در این روش

پولت یا مرغ جوان  9ی کوچک شامل هاقفسیک خروس یا از و 

ی هاقفس، در 1گردد. مطابق شکل و یک خروس استفاده می

شود های تولیدمثلی فصل دو به بعد استفاده میبزرگ که از مرغ

شود. مرغ از یک خروس جوان استفاده می 10به ازای هر 

جوان یا مرغ  9ی کوچک مطابق شکل زیر از هاقفسهمچنین از 

ها استفاده یتالقپولت همراه با یک خروس پیر برای انجام 

 گذاری کالن در این روشها و سرمایهگردد. نیاز به زیرساختمی

باشد. ی در حد متوسط میرکوردبردارکم بوده و احتیاج به 

وجود  ی در این روشهمخونآمدن اُفت  به وجودهمچنین احتمال 

 1995)دارد و نیاز به شرایط خاصی داشته و رشد ژنتیکی متوسط 

Ato Mekonnen,) این استراتژی تالقی حداقل به دو خروس و .

مرغ نیاز دارد و پیشرفت ژنتیکی نسبت به روش قبل متوسط  19

 (.,Ato Mekonnen 1995)است 

 

 
 یوردر ط Rolling Matingاز روش  یکل شمای -8 شکل

Shift Mating :برای ارزیابی در طی یک  هاخروس در این روش

صورت که یک ین بدگیرند. یمزمان کوتاه مورد استفاده قرار 

مشخصی در پِن  زمان مدتشده و  هامرغخروس وارد پِن گروهی 

 خارجماند؛ سپس پس از طی زمان مشخص خروس اول از پِن یم

گردد. این روش عالوه بر ارزیابی و خروس بعدی وارد پِن می شده

شود. اصول کلی های ماده هم میمنجر به مقایسه پِن هاخروس

 زیر است: صورتبهاین روش 

 دوم، روز یری،گن جفتانتقال خروس به داخل پِ روز اول،

خروس از  ینحذف اول پانزدهم، روز ،هامرغتخم آوریجمعشروع 

ن خروس به پِ یناجازه ورود دوم بیستم، روز ری،یگن جفتپِ

 م،یکو  یستروز ب ی،مصنوع یحاستفاده از تلق یا یریگجفت

 حیکه توسط خروس اول تلق یکم یست وروز اول تا روز ب یهاتخم

 آوریجمع دوم، و یستروز ب گردد. درمی آوریجمعشده بود 

 خروس نهم، و یستشده دوم، روز بخروس منتقل هایمرغتخم

انتقال  ،و پنجم سی در روز. گرددمیحذف  یریگن جفتدوم از پِ

 یینو تع یریگن جفتپِ یمصنوع یحتلق یاسوم  خروس

 و چهارم یس یو دوم ال یستاز روز ب شدهیآورجمع هایمرغتخم

 .(,Ato Mekonnen 1995) شودانجام می
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 یوردر ط Shift Matingاز روش  یکل شمای -9 شکل

Spiral or Clan Mating System :از روش سه، در این روش 

ین روش ترمعمولشود. امّا ی استفاده میاخانوادهیا پنج  چهار

برای  در این روش ی است.اخانوادهمورد استفاده در آن، روش سه 

حیوان شامل سه خروس و سه نژاد حداقل به شش شروع اصالح

که یک مرغ و یک خروس به یک گروه تولیدمثلی  مرغ نیاز است

شود. بدین ترتیب حیوانات به سه گروه می دادهاختصاص 

 برای هر گروه از اسم، عدد یا و گردندبندی مییمتقستولیدمثلی 

ه بست شود. در این روشی استفاده میگذارنامرنگ خاصی برای 

توان از آمیزش تصادفی، جورشده مثبت و منفی و یا به هدف می

هفته  ینکه سها از پسی استفاده نمود. بندگروهصفات ثابت برای 

باقی ماندن اسپرم به  )به علتاز هم جدا بودند  هاخروسمرغ و 

مدت بیست و یک روز در دستگاه تناسلی ماده(، مرغ و 

لیدمثل های هر گروه وارد پِن مخصوص خود شده و توخروس

 دست به نتاجیری و آمیزش گجفت سال کنند. پس از یکیم

یری به کلنی اولیه خود اختصاص گجفتآمده از سال اول 

ی ذارگعالمت نتاجبرای شناسایی حیوانات،  یابند. در این روشیم

 هاخروسو بهترین  هامادهشوند. پس از سال اول بهترین می

 شوند که کمییمیری گجفتشده و وارد دومین فصل یی شناسا

های از فصل اول خواهد بود. از سال دوم به بعد خروس ترمتفاوت

ی هامادههای گروه دوم با ی گروه دو، خروسهامادهگروه یک با 

ی گروه یکم آمیزش هامادههای گروه سوم با گروه سوم و خروس

مثل سال اول به گروه اولیه  نتاجشوند. پس از تولد داده می

 به خاطرشوند. پایداری گله تص به خود اختصاص داده میمخ

وجود تنوع این کار تا زمان پیشرفت نرخ ژنتیکی ادامه پیدا 

ی پوشچشمکند و زمانی که جمعیت به تعادل رسید از آن یم

برای باال بردن نرخ رشد پیشرفت ژنتیکی  شود. در این روشمی

ها برای ادامه برنامه اصالح بهترین حیوانات را انتخاب کرده و از آن

نژادی با این گردد. همچنین اگر برنامه اصالحنژادی استفاده می

ی دیگر مانند هاروشتوان از کارآیی الزم را نداشت، می روش

برای جبران خطاهای موجود  Parallel line breedingروش 

استفاده نمود و اگر خروسی باعث وارد شدن ژن مغلوب به 

های دارای عملکرد بهتر و ادغام توان از خروسجمعیت شد می

 ی دیگر برای حذف ژن مغلوب استفاده کردهاروش با این روش

(1331 Ato Mekonnen,.) 

 جمعیت از هدست پنج یا چهار سه، انتخاب: اول مرحله

 شده است. یگذارنشان هایگروه بهها آن اختصاص موجود و
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های هر کلنی مرحله دوم: در سال اول تولیدمثلی از خروس

 آمده به گروهدست شود و نتاج به یمیری استفاده گجفتبرای 

  شوند.خود اختصاص داده می

های یری از خروسگجفتمرحله سوم: از سال دوم برای 

شود که برای فهم بهتر در تصویر کلنی دیگری استفاده می

گردد از خروس که مشاهده می طورهمانمشخص شده است. 

های گروه های گروه سبز، از خروسگروه قرمز برای آمیزش با مرغ

های گروه آبی و از خروس گروه آبی برای سبز برای آمیزش مرغ

 Ato 1995)مز استفاده شده است های گروه قرآمیزش با مرغ

Mekonnen,.) 

ت مد برای همواره را ژنتیکی تنوع سیستم این کهآنجا  از

 مادر هایمرغ عملکرد بهبود باعث و کندمی حفظ طوالنی زمان

 چون کرد، نگهداری بسته صورتبه  را جمعیت توانمی شودمی

 ممکن آمده به دست جمعیت به جدید جمعیت یک واردکردن

 ژنتیکی هاینقص ایجاد باعث و بوده معیوب هایژن دارای است

ت، اس روش این معایب از یکی انفرادی شجره نکردن ردیابی .شود

 را برتر عملکرد دارای هایجوجه والدین تواننمی زیرا که

 از کمتر ژنتیکی پیشرفت در این روش سرعت .کرد شناسایی

 ربهت فهم و سادگی برای زیر تصویر مطابق .است دیگر هایروش

 .شده است استفاده نمایش برای گروه سه از

 
 Spiral or Clan Mating Systemاز روش  یکل شمای -14 شکل

 یوردر ط

 انتخرب ژنومی ده طیوه

نژاد استفاده توأم از  صالح، در اارزیابی ژنومیکمنظور از 

عات فنوتیپی الهمراه اط، به DNA در حد توالی یپیژنوتاطالعات 

، جهت آشکار شدن طوالنیاست که بتوان بدون نیاز به زمان 

نتخاب را ا برتربندی کرده و افراد عملکرد فنوتیپی، حیوانات را رده

ژنومیک هر یک از نشانگرها به عنوان یک عامل  انتخابنمود. در 

افراد از  اصالحیشوند و ارزش تصادفی یا کواریت وارد مدل می

گردد. هدف از انتخاب نشانگرها برآورد میصالحی امجموع ارزش 

  DNA های ژنوتیپی در سطح توالیژنومی استفاده همزمان از داده

های فنوتیپی است، تا بتوان بدون نیاز به صرف زمان به همراه داده

 انتخاببهینه را  حیواناتها را ارزیابی کرده و های زیاد دامو هزینه

ژنومی شامل تعداد زیاد نشانگرهای  های انتخابنمود. محدودیت

با  که هم اکنون باشدمی باالی تعیین ژنوتایپمورد نیاز و هزینه 

پیشرفت در این زمینه هزینه کاهش یافته است )ورکوهی، 

1939.) 

 

انتخاب( در انتخاب ژنومیک که از اطالعات دو جمعیت وجود دو جمعیت مرجع و جمعیت تأیید )دارای کاندیداهای ( A -11 شکل

 بینی ارزش اصالحی با استفاده از اطالعات ژنتیکی و فنوتیپی( چگونگی پیشB .شودبرای برآورد ارزش اصالحی حیوانات استفاده می

A B 
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 گیری کلینتیجه

انواع پرندگان  یکیولوژیزیف طیکه شرا نیبا توجه به ا

 یژادناصالح یهایرو، استراتژ نی؛ از اباشد یم گریکدیمتفاوت از 

 ،یو اهداف اصالح باشدمتفاوت میها گونه ریبا سا زین هاآن

افراد هم ها و عملکرد مورد انتظار ژن ییشناسا ،یکنترل همخون

که بر اساس  یبه طور ود؛خواهند ب ریمتغ یاصالح یساختارها در

 هازشیمرتبط با آن نوع آم یورد نظر و هدف پرورشگونه م

. گردندیم میها تنظ...( و انتخاب و یشاوندیخو ،ی)تصادف

ها وجود دارند که انتخاب نیاانجام  یبرا یمختلف یهاروش

 ،یژنتیک کم یسنت یهاها مانند روشاز آن یاستفاده از برخ

ی زیاد یهانهیو در روند بهبود صفات هز همستلزم صرف زمان بود

 یکی از برترینبه عنوان  ی. انتخاب ژنومدیمانمی جادیرا ا

. هدف نهایی استبرخوردار  زیادی تیانتخاب از اهم هایروش

انتخاب به کمک نشانگر  یهاژنومیکس استفاده از روش یفناور

تواند به کمک نشانگر و یو انتخاب به کمک ژن است. انتخاب م

 بهبود عملکرد را در ینیبشیپ ،نژادیالحاص یهابا هدایت برنامه

و افزایش سرعت  یپایدار نیامر همچن نیطیور ممکن سازد. ا

خواهد داشت. افزایش پیشرفت  یجمعیت را در پ یبهبود ژنتیک

شدت انتخاب، دقت انتخاب و کاهش فاصله  ،یروند ژنتیک ،یژنتیک

. دباشنیژنومیکس م یناورف یدستاوردها نیترنسل از جمله مهم

ژن بر  اثربه تعیین  توانینقاط قوت فناوری ژنومیکس م گریاز د

 هانآو بیوشیمیایی  یفنوتیپ صفات و تشخیص عمل فیزیولوژ

مستلزم صرف  یکه اعمال رکوردبردار نیاشاره کرد. با توجه به ا

 یاوررو استفاده از فن نیاز ا باشد،یم یادیز نهیزمان و هز

 نهیدر زمان و کاهش هز ییجورفهموجب ص تواندیژنومیکس م

را ممکن  یارزشمند ژنتیک یحفظ مولدها ت،یو در نها دهیگرد

 سازد.
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Abstract  
Today, the poultry industry is seen as a competitor to oil and plays an important role in ensuring 

food security and sustainable agriculture. Despite recent advances in biotechnology and whole 

genome sequencing, the avian genome, at a gigabyte and a half in size and containing 78 

chromosomes, still has its own complexity. On the other hand, the physiological conditions in 

chickens have led to breeding strategies of this species that differ from those of other livestock 

species. Inbreeding control, identification of genes, and biological signaling pathways are among 

the most important things to include in breeding goals in this context. Inexpensive, next-generation 

specific identification chips and sequencing techniques are two very important tools for this purpose, 

to establish a reference population with high genetic diversity, effective population size, and a 

reasonable ratio of males to females (typically three to four times as many males as females). And 

the selection of the candidate population plays a significant role. In the broiler breeding industry, 

the most common strategy is to use lines with beef traits, resistance, growth rate, and good sperm 

quality in the two paternal parental lines and lines with high fertility and oviposition and good egg 

quality in the two maternal parental lines. Also, in the production of laying lines, attention is paid to 

traits such as laying efficiency and feed and quality of eggs. Then, at the next cross line crossing, 

crossed males from two paternal lines are supplemented with crossed females from two maternal 

lines, and in fact, four traits from the parents are combined. Within each line, continuous recording 

and internalization ensure the continuous life of the line. In this overview article, readers and 

interested parties were given an overview of the genetics and breeding of domestic poultry: from 

classic to genomic selection. 
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 دارویی گیاهان با طیور بدن حرارت کننده تنظیم عوامل

 2جباری میترا و *1جباری مانی

 چکیده

 دگاندهنپرورش برای را بسیاری هاینگرانی( تابستان فصل طول در محیط دمای افزایش ویژه به) دما افزایش نامطلوب اثر

 ماید زیرا، شود؛می طیور تولید در شدید اقتصادی زیان به منجر باال دمای. است برانگیخته طیور، صنعت در جمله از حیوانات،

 نامطلوب اثرات کاهش برای عملی هایروش از یکی. شودمی محسوب بالقوه زاتنش عامل یک عنوان به پرورش محیط باالی

 باالی دمای طی حرارتی تنش مضر اثرات کاهش برای بنابراین،. است پرندگان این جیره در دارویی گیاهان از استفاده دما افزایش

 جیره الحاص بنابراین،. است شده توصیه پذیرفته صورت مطالعات طی دارویی گیاه نوع چندین از استفاده طیور پرورش در محیط

 به بود؛ خواهد سودمند هانگرانی کاهش و مشکالت رفع در زیادی حد تا دارویی گیاهان هایمکمل از استفاده با طیور مصرفی

 قاومتم نبود همچنین و ماندهباقی اثرات از عاری کم، هزینه واقعی، کارایی بودن، دسترس در مانند مزایایی شامل که هنگامی ویژه

 به ویژه به طیور، سالمت وضعیت بهبود در دارویی گیاه چندین مختلف عملی کاربردهای مطالعه این در. باشند بیوتیکیآنتی

 ایمنی یستمس سرکوب بر گرمایی تنش اثرات با مقابله و ایمنی سیستم عملکرد کننده تعدیل حرارت، کننده تنظیم عامل عنوان

 زیست ترکیبات یا دارویی گیاهان کاربردهای مورد در شده منتشر هایداده بر مروری مطالعه، این از هدف. است شده بررسی

 .است طیور صنعت در گرمایی تنش مضر اثرات با مقابله در هاآن فعال

 غذایی جیره گوشتی، جوجه گرمایی، تنش فعال، ترکیبات اکسیدان، آنتی :کلیدی کلمات

 93-94پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_90903.html

?lang=fa 
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 مقدمه

یکی از  به دمای کره زمین افزایش حاضر، حال در

است. از جمله این  شده بدل های عصر ماترین چالشجدّی

 تصنع هایی است که پرورش دهندگانها مربوط به نگرانیچالش

درگیر کرده  را گرمسیری نیمه و گرمسیری کشورهای در طیور

-18 از محدوده محیط دمای که زمانی پرورش طیور، در. است

 Abd) شودمی آغاز حرارتی تنش رود، فراتر گرادسانتی درجه 52

El-Hack et al., 2018 .)دمای افزایش تابستان، فصل طول در 

 استرس. شود طیور در حرارتی تنش ایجاد باعث تواندمی محیط

 و تولید و رشد کاهش بدن، دمای افزایش با معموالً گرمایی

 است همراه اکسیداتیو و متابولیک تغییرات همچنین

(Abdelnour et al., 2019.) های جیره طیور در طول تنش تغییر

 نامطلوب اثرات کاهش برای شده پذیرفته برنامه یک حرارتی

ها جمله این برنامه از های ناشی از این عوامل است؛ کهتنش

 معدنی، مواد ویتامینی، هایتوان به استفاده از انواع مکملمی

 ,.Del Vesco et al) گیاهان دارویی اشاره کرد و آمینه اسیدهای

 استفاده از ایهای تغذیهها و راهکاربرنامه این میان در .(2015

 ودن،ب دسترس در ایمنی، تقویت سیستم دلیل به گیاهان دارویی

 ابله بامق در بالقوه اکسیدانی آنتی خاصیت و پائین بودن هزینه

 Wan) گیردمورد استفاده قرار می حرارتی، توصیه شده و تنش

et al., 2018 .)ًتنش منفی اثرات راهکارهای مقابله با معموال 

 یقطر از تبخیری کننده خنک و سایه ایجاد بر مبتنی گرمایی

 حال، این با (.Collier et al., 2006) است هاافزایش تعداد فن

 مانند حرارتی تنش طول در اییتغذیه استراتژی چندین اخیراً

 ,.Wang et al) جیره خوراکی انرژی و مغذی مواد تراکم افزایش

( Zimbelman et al., 2013) مختلف غذایی هایمکمل و( 2010

 هایبه ارزش توانمی را هاافزودنی این شود. مزیتمی اعمال

 ماندن باقی عدم یا جانبی اثرات فقدان و هاآن ایتغذیه و دارویی

ر ب خوراکی هایافزودنی سایر با مقایسه مرغ درو تخم گوشت در

 (. Wang et al., 2011) شمرد

 عمل گیاهان دارویی مکانسیم و نحوه

 سیستم ارتقاء طریق از توانندمی دارویی گیاهان

د. این باشنایی داشته بالقوه حمایتی اثرات اکسیدانی بدن،آنتی

 آزاد هایرادیکال تولید بطور مستقیم قادرند تا ترکیبات گیاهی

های تولیدکننده، آنزیم مهار طریق از را هاتنش اکسیژن طی انواع

 توانایی آنها بر این،عالوه  (.Thring et al., 2011)کاهش دهند 

 هایآنزیم مهار و اکسیدانی آنتی هایآنزیم کردن فعال

 دارند. را اکسیداز NADPH و لیپوکسیژناز جمله از پرواکسیدانی،

Schewe دارویی گیاهان که کردند گزارش( 5008) همکاران و 

 ودبهب سبب اوریک خون اسید سطح افزایش طریق از توانندمی

 .شوند آزاد هایافزایش رادیکال از ناشی اکسیداتیو هایآسیب

 گیاهان دارویی برخی از حرارتی کنندگی تنظیم نقش

 سیاهدانه

به  گلدار گیاهیNigella Sativa سیاهدانه با نام علمی 

 از غنی مقادیر حاوی های آندانه که مترسانتی 00 تا 50 ارتفاع

 و فسفر مس، روی، مانند مختلف معدنی مواد و هاویتامین

 تبدیل A ویتامین به کبد توسط که است کاروتن همچنین

 به فعالی مواد حاوی سیاهدانه (.Ahmad et al., 2013) شودمی

 و( Thymoquinome)تیموکینوم ، (Nogelleone) نوگلئون نام

 افزایش طریق از که است( Thymohdroquinone)تیمودروکینون 

 اعمال به قادر عفونی، هایبیماری برابر در دفاعی هایمکانیسم

 ,.Forouzanfar et al) است میکروبی ضد و ضدسمی خواص

2014 .) 

گرم  6 باالی سطوح استفاده از که کردند محققان گزارش

 ارامترهایپ بر توجهی قابل منفی جیره تأثیر کیلوگرم بر سیاهدانه

و  نسبی رشد نرخ وزن، افزایش بدن، وزن مانند رشد عملکرد

داشت  گوشتی هایجوجه (FCR) ضریب تبدیل خوراک

(Shewita and Taha, 2011 .)Ali گزارش( 5012. )همکاران و 

 ام پی پی 200همراه با  سیاهدانه درصد 2/0 گنجاندن که کردند

 کاهش راHDL توجهی  قابل طور به به جیره خوراکی C ویتامین

 نتیجه و داد افزایش را (H/L) لنفوسیت/نسبت هتروفیل و داد

همراه با ( درصد 1 و 52/0) سیاهدانه باالتر سطوح که گرفتند

 و رشد عملکرد بر مشابهی تأثیر ، Cویتامین ام پی پی 200

 بهبودی اثر .داشت شاهد جیره با مقایسه در خون چربی همچنین

 ار گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه در سیاهدانه با مرتبط

-Abou. داد نسبت بدن متابولیسم بر آن مؤثر اثرات به توانمی

Elkhair سیاهدانه گنجاندن که دادند نشان( 5018. )همکاران و 

 تأثیر هیچ( درصد 2/0) گذارتخم هایمرغ غذایی جیره در

 همچنین و گذاریتخم عملکرد مرغ،تخم کیفیت بر نامطلوبی

 . نداشت سرم بیوشیمیایی ترکیبات

 زنجبیل

که  Zingiber officinale Roscoe زنجبیل با نام علمی

 (،Gingerdioneجینجردیون ) شامل مهم ترکیبات دارای

است که  (Shogaolsشوگاول ) و (Gingerdiolجینجردیول )

 و اکسیدانی آنتی هایفعالیت مانند دارویی خواص دارای

 هایجیره جوجه به هستند. گنجاندن زنجبیل ضدمیکروبی

 در توجه قابل بهبود به منجر گرمایی تنش تحت گوشتی

 گروه اب مقایسه در رشد عملکرد و خون بیوشیمیایی هایفراسنجه

 قوی یباکتریای ضد پتانسیل به است ممکن بهبود این شد، شاهد

 خوش رب هاریزمغذی این مفید تأثیرات و زنجبیل گیاهی ترکیبات

 یورط عمومی سالمت وضعیت و متابولیسم هضم، قابلیت طعمی،
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 ؛ جباری و جباری

 دارویی گیاهان با طیور بدن حرارت کننده تنظیم عوامل

 1041 پاییز، (پیاپی بیست و سه شماره) دو شماره ،و دو بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 زنجبیل این، بر عالوه (.Rehman et al., 2018)باشد  مربوط

 هایجوجه در قوی رشد محرک یک عنوان به شده خشک

 در مرغتخم تولید محرک و( Incharoen et al., 2010) گوشتی

(. Incharoen and Yamauchi, 2009) باشدگذار میتخم هایمرغ

 گرم 2 و 5 سطوح در زنجبیل با شدهتغذیه  گوشتی هایجوجه

 که دادند نشان را پرزها طول باالترین جیره خوراکی کیلوگرم بر

ست ا روده پرزهای و اپیتلیال هایسلول در هیپرتروفی به مربوط

 شاهد گروه با مقایسه در کریپت عمق همچنین بیشترین و

 و Khonyoung .(Shewita and Taha, 2018) مشاهده شد

 حرارتی، تنش شرایط در که کردند گزارش( 5015) همکاران

 هایجوجه جیره به( ٪1) خشک شده تخمیر زنجبیل گنجاندن

 پوسته و از دهد کاهش را شکم چربی محتوای تواندمی گوشتی

 .بکاهد ژژنوم پرز راس شدن پوسته

  رازیانه

 خانواده از Foeniculum vulgare mill رازیانه با نام علمی

Apiaceae ادویه عنوان به انسان برای قدیم هایزمان از که است 

 شناخته دهنده طعم اصلی منبع یک و سنتی داروی عنوان به و

 متوجه( 5010) همکاران و Ragab(. Yaylayan, 1991) شودمی

 جیره خوراکی در رازیانه دانه درصد 5 یا1 گنجاندن که شدند

 :FI) خوراک مصرف توجهی قابل طور به راس گوشتی هایجوجه

Feed Intake)، بهبود باال دمای در را گوشت سینه و هالکوسیت 

 هایدانه بالقوه نقش( 5012. )همکاران و Gharaghani. بخشدمی

 کیلوگرم در گرم 50 و 10 ،0) مختلف هایغلظت با را رازیانه

 تخمگذار هایمرغ در تنش ضد عامل عنوان به (خوراکی جیره

 پارامترهای اگرچه. دادند قرار مطالعه گرما مورد تنش تحت

 گنجاندن تأثیر تحت خوراک مصرف و بدن وزن مانند عملکردی

 کیفیت اما پارامترهای نگرفت، قرار غذایی جیره در رازیانه

در  دانه رازیانه کیلوگرم/گرم 50 یا 10 مصرف از پس مرغتخم

 شانن این، بر عالوه. یافت بهبود توجهی قابل بطور خوراکی جیره

 هر ازای به گرم 50 یا 10) رازیانه گنجاندن که است شده داده

 تنش تحت گذارتخم هایجیره مرغ در( جیره خوراکی کیلوگرم

 سطح مالون و دهدمی کاهش را شکسته هایتخم تعداد گرما،

 داد. کاهش را مرغتخم در کربوکسیل و (MDA) آلدئید دی

Abou-Elkhair هایدانه که دادند نشان( 5018. )همکاران و 

 بر نامطلوب تأثیر بدون درصد 2/0 غلظت با توانمی را رازیانه

 یبیوشیمیای ترکیبات و گذاریتخم عملکرد مرغ،تخم کیفیت

  کرد. اضافه گذارتخم هایمرغ جیره خوراکی به سرم

 قرمز فلفل

 منابع از یکی Capsicum annuum Lبا نام علمی  قرمز فلفل

 یک عنوان به A و  E، C ویتامین  جمله از کاروتنوئیدها اصلی

 فلفل (.Krinsky, 2001)است  شده شناخته اکسیدانی آنتی عامل

 رد تولید بر بخشی بهبود تاثیر که است C ویتامین از غنی قرمز

 ترکیبات (.Al-Kassie et al., 2012)دارد  گرمایی استرس شرایط

کپسانتین ، (Capsisin) کپسیسین شامل قرمز فلفل زیستی فعال

(Capsantine )کپسایسین  و(Capsaicin )( 1باشد )شکل می

(Jancso et al., 1997 .) 

 

  
 ساختار شیمیایی کپسانتین )سمت راست( و کپسیسین در فلفل قرمز )سمت چپ( -1شکل 

 در جیره خوراکی جهت معموالً قرمز فلفل هایمیوه از

 شودمی استفاده اشتها افزایش برای گوشتی هایجوجه پرورش

(Ozer et al., 2006 .)Al-Kassie این به( 5015) همکاران و 

 سبتن تواندمی تند قرمز فلفل جیره خوراکی که رسیدند نتیجه

H/L  آن کننده تحریک عملکرد دهنده نشان که دهد کاهش را 

Prieto and Campo (5010 ). است طیور ایمنی سیستم بر

 استرس کاهش در جیره خوراکی فلفل قرمز که کردند پیشنهاد

 گرم 2/0 تغذیه است. موثر محیط دمای افزایش از ناشی گرمایی

 یمثبت تأثیر گوشتی هایجوجه گرم جیره 100 در تند قرمز فلفل

شد  خون چربی کاهش باعث همچنین داشت و رشد عملکرد بر

(Puvaca et al., 2016) .Abou-Elkhair ( 5018) همکاران و

( جیره کیلوگرم/گرم 2) تند قرمز استفاده از فلفل که دادند نشان

 و رشد پارامترهای بر موثر بطور گذارتخم هایدر جیره مرغ

 به. گذاردمی تأثیر مرغتخم کیفیت و گذاریتخم پارامترهای

 با مرغ تخم و سرم کلسترول و MDA غلظت ترتیب، همین

 . یافت کاهش موثر طور به قرمز در جیره فلفل گنجاندن

 رزماری

 خانواده از Rosmarinus officinalis رزماری با نام علمی   

Labiatae بنفش، صورتی، هایمانند و گل سوزنی هایبرگ با 
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 زا اکسیدان آنتی نوع باشد که دارای چندینمی آبی یا سفید

کارنوزیک  اسید (،Carnosolکارنوسول ) مانند فالونوئیدها جمله

(Carnosic acid) و ( رزمارینیکRosmarinic acid) هایروغن و 

 زیستی فعال ترکیبات(. Angelini et al., 2003) باشدمی فرار

 یک،بتولین اسید کافئیک، اسید اسید، شامل رزمارینیک رزماری

 اسید و کارنوسول آن در که کافور هستند و اورسولیک اسید

 ,Crowley) باشندمی هااکسیدان آنتی ترینقوی کارنوزیک

 برابر سه کارنوزیک اسید اکسیدانی آنتی البته فعالیت(. 2008

 زولآنی هیدروکسی از بیشتر برابر هفت و کارنوسول از بیشتر

 ,.Richheimer et al) است بوتیله تولوئن هیدروکسی و بوتیله

 50) رزماری عصاره که کردند گزارش محققین(. 1996

 هایمرغ سرم در کلسترول کاهش باعث( کیلوگرم 100/لیترمیلی

 رب که حالی در شود،می گرمایی استرس شرایط تحت گذارتخم

 (. Torki et al., 2018) گذاردنمی تأثیر گلیسیرید تری سطح

 شوید

 خانواده از  Anethum graveolens Lشوید با نام علمی

Apiaceae است  لیمونن و کارون حاوی و(Kabeczka, 2002.) 

 کیلوگرم 100/لیترمیلی 12) شوید عصاره جیره خوراکی حاوی

 شاخص گرمایی، تنش تحت گذارتخم هایمرغ برای( جیره

 بخشید و همچنین بهبود را مرغتخم زرده شاخص و مرغتخم

 رد کلسترول و گلیسیرید تری سرمی سطح کاهش به منجر

شد  شاهد جیره مقابل در حرارتی تنش شرایط تحت هاجوجه

(Torki et al., 2018.) تاثیری هیچ جیره حاوی شوید حال، این با 

نداشت ولی  الشه صفات و گوشتی هایجوجه رشد عملکرد بر

داشت  ودهر سالمت بهبود و سرم لیپیدی پروفایل بر مثبتی تأثیر

داد  افزایش را گوشتی هایجوجه کلی عملکرد نتیجه در و

(Vispute et al., 2019 .) 

 کاسنی

 چندساله گیاهی .Cicorium intybus L کاسنی با نام علمی

 ایعلوفه محصول عنوان به نشخوارکنندگان برای معموالً که

 ریشه(. Li and Kemp, 2005) شودمی استفاده خوراک خوش

 دالیگوساکاری فروکتو و اینولین از زیادی غلظت حاوی کاسنی

 پیوند با فروکتوز از آب در محلول پلیمر یک اینولین. است

 ودهر فلور میکرو یکپارچگی بهبود برای معموالً. است گلیکوزیدی

 جذب بهبود برای آن از توانمی این، بر عالوه .شودمی استفاده

 پیدلی متابولیسم و کرد استفاده گوارش دستگاه در معدنی مواد

 Azorin-Ortuno et) دشومی خون چربی کاهش اثرات به منجر

al., 2009)نتخابیا تحریکی اثر بدلیل اینولین ترتیب، همین . به 

 در وبیوتیکپر عنوان به بیفیدوباکتریوم، و الکتوباسیلوس رشد بر

 عصاره جیره خوراکی(. Rehman et al., 2008) شودمی گرفته نظر

 بر گرممیلی 520 از بیش سطوح در کاسنی استات اتیلیک

 خون چربی کاهش و رشد عملکرد بهبود باعث کیلوگرم

 (.  Taraz et al., 2015) شد گرمایی تحت تنش گوشتی هایجوجه

  زردچوبه

 که بطور Curcuma Xanthorrhizaزردچوبه با نام علمی 

 نآ ریشه. کندمی رشد شرقی جنوب آسیای و اندونزی در طبیعی

 ستیپو التهابات درمان در که است موثری طبیعی ترکیبات حاوی

 فعال زیست ترکیبات این، بر عالوه. شودمی استفاده آکنه و

 توموری ضد و اکسیدانی آنتی خواصزردچوبه  از شده استخراج

 و Akbarian (.Rukayadi et al., 2006)دهند می نشان خود از

 گرممیلی 200 و 500 گنجاندن که دریافتند( 5010) همکاران

 گوشتی هایجوجه جیره خوراکی در زردچوبه اسانس کیلوگرم بر

 افزایش گلوتاتیون پراکسیداز، به منجر گرمایی تنش تحت

سطح  و رشد هورمون پالسمایی سطوح دیسموتاز، سوپراکسید

 یگرمای تنش معرض در گرفتن قرار. گردید سرم کل پروتئین

 ندمان هاییویتامین و معدنی مواد دفع طریق از طوالنی مدت برای

 اکسیدانیآنتی سیستم بر  Eو C ویتامین سلنیوم، روی، مس،

 سازیفعال در ثابتی نقش مواد این که داشت منفی تأثیر

 (. Daader et al., 2016)دارند  اکسیدانی آنتی هایآنزیم

 دارچین

 به که Cinnamomum zeylanicum Lدارچین با نام علمی 

 چندین شود، حاویمی تولید هند و سریالنکا در بومی صورت

 ا،هایزوفالون فلوونوئیدها، کاتچین، مانند فعال فنلی ترکیب

 نتیآ عنوان به فنلی ترکیبات این. است هافنل سایر و هافالون

 هستند های آزادرادیکال حذف به قادر که کنندمی عمل اکسیدان

(Gul and Safdar, 2009 .)Kanan پودر اثر( 5016) همکاران و 

 هایجوجه خونی پارامترهای و عملکرد بر( درصد 2/0) دارچین

 درجه 05) گرمایی تنش تحت( روزه یک نر جوجه 500) گوشتی

 جیره خوراکی که داد نشان نتایج .کردند بررسی را( گرادسانتی

 و کاهش بدن وزن افزایش و خوراک مصرف افزایش باعث دارچین

 شد. دهیدروژناز الکتات و خون اوریک اسید غلظت

  بیان شیرین

 عنوان به Glycyrrhiza glabraشیرین بیان با نام علمی 

 فالونوئیدها شامل عصاره آن اصلی اجزای که دارویی گیاه یک

 هایساپونین و( لیکیریتین و فورمونونتین ایزوفالونوئیدها،)

 نشاسته، ،(گلیسیریزین گلیسیرتینیک، اسید مانند) ترپنتری

 برخی و تاننین کولین، اسکوربیک، اسید آمینه، اسیدهای قندها،

 2 یا 5 ،1 مکمل(. Shalaby et al., 2004) باشدتلخ می مواد از

 آب در بدن وزن عصاره شیرین بیان بر کیلوگرم گرممیلی
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 ؛ جباری و جباری

 دارویی گیاهان با طیور بدن حرارت کننده تنظیم عوامل

 1041 پاییز، (پیاپی بیست و سه شماره) دو شماره ،و دو بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 تمثب تأثیر گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه آشامیدنی

 تلفات میزان وزن بدن،) گوشتی هایجوجه عملکرد بر داریمعنی

 عنوان به عصاره شیرین بیان مجموع، در. داشت( الشه و

 افزایش باعث که کندمی عمل کورتیکواستروئیدی هایهورمون

 عصاره شیرین بیان با طیور این، بر شود. عالوهمی بدن مقاومت

 تحت رطیو برای کنندگی خنک اثر که کردند مصرف بیشتری آب

  (.Al–Daraji, 2012) داشت گرما استرس

 گیری کلینتیجه

 گیاهی خوراکی هایها و جیرهمکمل از استفاده کلی طوره ب

  ل،محصو مقدار از بیشتر طیور تولید در به ویژه گیاهان دارویی

 االیب دمای. است مرتبط کنندهمصرف سالمت و محصول کیفیت

 ثباع نتیجه در و اکسیداتیو استرس افزایش به محیط، منجر

 اشین اکسیداتیو هایآسیب بنابراین،. شودمی سلولی هایآسیب

های خوراکی و جیره هامکمل با توانمی را حرارتی تنش از

 گرمایی  استرس نامطلوب اثرات بهبود جهت در گیاهان دارویی

رازیانه، زردچوبه و  مانند دارویی گیاهان بطورکلی، .داد کاهش

 اثرات کاهش و مرغ تخم بر کیفیت توجهی قابل اثر زنجبیل

 جودو از ناشی تأثیری، چنین دارند که گرمایی استرس نامطلوب

 یمنف اثرات کاهش در که باشدمی اکسیدانی آنتی ترکیبات

 دارد.  نقش گرمایی استرس

  منابع
Abd El-Hack, M.E., Alagawany, M., and Noreldin, A.E. 

(2018). “Managerial and Nutritional Trends to Mitigate 

Heat Stress Risks in Poultry Farms in the Handbook of 

Environmental Chemistry”. In: Negm, A., Abu-hashim, 

M. (eds) Sustainability of Agricultural Environment in 

Egypt: Part II. The Handbook of Environmental 

Chemistry, vol 77. Springer, Cham.  
Abdelnour, S.A., Abd El-Hack, M.E., Khafaga, A.F., Arif, 

M., Taha, A.E., and Noreldin, A.E. (2019). “Stress 

biomarkers and proteomics alteration to thermal stress 

in ruminants. A review.” Journal of Thermal Biology. 

79, 120–134.  

Abou-Elkhair, R., Selim, S., and Hussein, E. (2018). “Effect 

of supplementing layer hen diet with phytogenic feed 

additives on laying performance, egg quality, egg lipid 

peroxidation and blood biochemical constituents.” 

Animal Nutrition. 4, 394-400. 

Ahmad, A., Husain, A., Mujeeb, M., Khan, S.A., Najmi, A.K., 

Siddique, N.S., Damanhouri, Z.A., and Anwar, F. 

(2013). “A review on therapeutic potential of Nigella 

sativa.” Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 

3, 337-352.  

Akbarian, A., Golian, A., Kermanshahi, H., Raji, A. R, 

Farhoosh, R., De Smet, S., and Michiels, J. (2013). 

“Growth performance and gut health parameters of 

finishing broilers supplemented with plant extracts and 

exposed to daily increased temperature”. Spanish 

Journal of Agricultural Research. 11, 109–119.  

Al–Daraji, H.J. (2012). “Influence of drinking water 

supplementation with licorice extract on certain blood 

traits of broiler chickens during heat stress.” Report and 

Opinion. 4, 56–60. 

Ali, O.A.A, Suthama, N. and Mahfud, L.D. (2014). “The 

Effect of Feeding Black Cumin (Nigella Sativa) and 

Vitamin C on Blood Lipid Profiles and Growth 

Performance of Broilers.” International Refereed 

Journal of Engineering and Science (IRJES). 3(4), 28-

33. 

Al-Kassie, G.A.M., Butris, G.Y., and Ajeena, S.J. (2012). 

“The potency of feed supplemented mixture of hot red 

pepper and black pepper on the performance and some 

hematological blood traits in broiler diet.” International 

Journal of Advanced Biological and Biomedical 

Research. 2, 53-57. 

Angelini, L.G., Carpanese, G., Cioni, P.L., Morelli, T., 

Macchia, M., and Flamini, G. (2003). “Essential oils 

from Mediterranean lamiaceae as weed germination 

inhibitors.” Journal of Agricultural and Food 

Chemistry. 51, 6158–6164.   

Azorin-Ortuno, M., Urban, C., Ceron, J.J., Tecles, F., Allende, 

A., and Barberan, F.A. (2009). “Effect of low inulin 

doses with different polymerisation degree on lipid 

metabolism, mineral absorption, and intestinal 

microbiota in rats with fat-supplemented diet.” Food 

Chemistry. 113, 1058–1065. 

Collier, R.J., Dahl, G.E., and Van Baale, M.J. (2006). “Major 

advances associated with environmental effects on dairy 

cattle.” Journal of Dairy Science. 89, 1244-1253. 
Crowley, L. (2008). “Rosemary extracts to receive antioxidant 

status.” 

http://www.foodnavigator.com/Policy/Rosemary-

extracts-to- receiveantioxidant-status 

Daader, A.H., Yousef, M.K., Abdel-Samee, A.M., and 

Abdelnour, S.A. (2016). “Recent trends in rabbit does 

reproductive management: special reference to hot 

regions.” In: Proceedings of the 11th World Rabbit 

Congress, Qingdao China. 149-166. 

Del Vesco, A.P., Gasparino, E., Grieser, D.O., Zancanela, V., 

Soares, M.A.M., and Neto, A.R. (2015). “Effects of 

methionine supplementation on the expression of 

oxidative stress-related genes in acute heat stress-

exposed broilers.” British Journal of Nutrition. 113, 

549–559. 

Forouzanfar, F., Bazzaz, B.S.F., and Hosseinzadeh, H. (2014). 

“Black cumin (Nigella sativa) and its constituent 

(thymoquinone): a review on antimicrobial effects.” 

Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 17, 929-

938. 
Gharaghani, H., Shariatmadari, F., and Torshizi, M.A. (2015). 

“Effect of Fennel (Foeniculum Vulgare Mill.) Used as a 

Feed Additive on the Egg Quality of Laying Hens under 

Heat Stress.” Brazilian Journal of Poultry Science. 17, 

199-208.  

Gul, S., and Safdar, M. (2009). “Proximate composition and 

mineral analysis of cinnamon.” Pakistan Journal of 

Nutrition. 8, 1456-1460. 

Incharoen, T. and Yamauchi, K. (2009). “Production 

performance, egg quality and intestinal histology in 

laying hens fed dietary dried fermented ginger.” 

International Journal of Poultry Science. 8, 1078-1085.  

Incharoen, T., Yamauchi, K., and Thongwittaya, N. (2010). 

“Intestinal villus histological alternations in broilers fed 

dietary dried fermented ginger.” Journal of Animal 

Physiology and Animal Nutrition. 94, 130-137. 

Jancso, G., Kiraly, E., and Jansco-Gabor, A. (1997). 

“Pharmacologically induced selective degeneration of 

chemosensitive primary sensory neurons”. Nature. 270, 

741-743. 

Kabeczka, K.H. (2002). “Essential oils analysis by capillary 

gas chromatography and carbon -13 NMR 

44 



Jabbari and Jabbari;  
Poultry body temperature regulating factors with medicinal plants 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 2 (Serial Number 23), Autumn 2022 

 

 

spectroscopy”. 2nd ed. University of Hamburg, 

Germany: John Wiley & Sons Ltd; p. 461 

Kanan, P.B., Daneshyar, M. and Najafi, R. (2016). “Effects of 

Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) and Turmeric 

(Curcuma longa) Powders on Performance, Enzyme 

Activity, and Blood Parameters of Broiler Chickens 

under Heat Stress.” Poultry Science Journal. 4 (1): 47-

53.  
Khonyoung, D., Yamauchi, K., Buwjoom, T., Maneewan, B., 

and Thongwittaya, N. (2012). “Effects of dietary dried 

fermented ginger on growth performance, carcass 

quality, and intestinal histology of heat stressed 

broilers.” Canadian Journal of Animal Science. 92, 307 

317. 

Krinsky, N.I. (2001). Carotenoids as antioxidants. Journal of 

Nutrition.17, 815-817 

Li, G.D., and Kemp, P.D. (2005). “Forage chicory (Cichorium 

intybus L.): a review of its agronomy and animal 

production.” Advances in Agronomy. 88,187–222.  

Ozer, A., Erdost, H., Zik, B., and Ozfiliz, N. (2006). 

“Histological investigations on the effects of feeding 

with diet containing red hot pepper on the reproductive 

system organs of the cock.” Turkish Journal of 

Veterinary and Animal Sciences. 30, 7-15 

Prieto, M.T., and Campo, J.L. (2010). “Effect of heat and 

several additives related to stress levels on fluctuating 

asymmetry, heterophil:lymphocyte ratio, and tonic 

immobility duration in White Leghorn chicks.” Poultry 

Science. 89, 2071–2077.   

Puvača, N., Dragomir, L.Vidica Stanaćev, Ljiljana 

Kostadinović, Miloš Beuković, Dragana Ljubojević, 

Slađana Zec. (2016). “Effect of spice herbs in broiler 

chicken nutrition on productive performances. XVI 

International Symposium.” Feed Technology. 123-129. 

Ragab, M.S., Namra, M.M.M., Aly, M.M.M., and Fathi, M.A. 

(2013). “Impact of inclusion fennel seeds and thyme 

dried leaves in broiler diets on some productive and 

physiological performance during summer season.” 

Egypt Poultry Science. 33, 197-219. 

Rehman, H., Hellweg, P., Taras, D., and Zentek, J. (2008). 

“Effects of dietary inulin on the intestinal short chain 

fatty acids and microbial ecology in broiler chickens as 

revealed by denaturing gradient gel electrophoresis.” 

Poultry Science. 87,783–789.  

Rehman, Z., Chand, N., Khan, R.U., Naz, S., and Alhidary 

I.A. (2018). “Serum biochemical profile of two broiler 

strains supplemented with vitamin E, raw ginger 

(Zingiber officinale) and L- carnitine under high 

ambient temperatures.” South African Journal of 

Animal Science. 48, 935-942. 

Richheimer, S.L., Bernart, M.W., King, G.A., Kent, M.C., and 

Bailey, D.T. (1996). “Antioxidant activity of lipid-

soluble phenolic diterpenes from rosemary.” Journal of 

the American Oil Chemists' Society. 73,507–514.  

Rukayadi, Y., Yong, D., and Hang, J.K. (2006). “In vitro 

anticandidal activity of Xanthorrhizol isolated from 

Curcuma xanthorrhiza roxb.” Journal of Antimicrobial 

Chemotherapy. 57, 1231–1234. 

Shalaby, M.A., Ibrahim, H.S., Mahmoud, E.M., and 

Mahmoud, A.F. (2004). “Some effects of Glycyrrhiza 

glabra (liquorice) roots extract on male rats.” Egyptian 

Journal of Natural Toxins. 1, 83–94. 

Shewita, R.S. and Taha, A.E. (2011). “Effect of Dietary 

Supplementation of Different Levels of Black Seed 

(Nigella Sativa L.) On Growth Performance, 

Immunological, Hematological and Carcass Parameters 

of Broiler Chicks.” International Journal of 

Agricultural and Biological Engineering. 5, 304-310.  

Shewita, R.S., and Taha A.E. (2018). “Influence of dietary 

supplementation of ginger powder at different levels on 

growth performance, haematological profiles, slaughter 

traits and gut morphometry of broiler chickens.” South 

African Journal of Animal Science. 48, 997-1008. 

Taraz, Z, Shams Shargh, M, Samadi, F, Ebrahimi, P and 

Zerehdaran, S. (2015). “Effect of Chicory Plant 

(Cichorium intybus L.) Extract on Performance and 

Blood Parameters in Broilers Exposed to Heat Stress 

with Emphasis on Antibacterial Properties.” Poultry 

Science Journal. 3 (2), 151-158.  
Thring, S.A., Hili, P., and Naughton, D.P. (2011). 

“Antioxidant and potential anti-inflammatory activity of 

extracts and formulations of white tea, rose, and with 

hazel on primary human dermal fibroblast cells.” 

Journal of Inflammation Research. 8, 27.  
Torki, M., Sedgh-Gooya, S., and Mohammadi, H. (2018). 

“Effects of adding essential oils of rosemary, dill and 

chicory extract to diets on performance, egg quality and 

some blood parameters of laying hens subjected to heat 

stress.” Journal of Applied Animal Research. 46, 1118-

1126. 

Vispute, M.M., Sharma, D. Asit, B. Mandal, J.J. Rokade, P. 

and Tyagi, K. (2019). “Effect of dietary 

supplementation of hemp (Cannabis sativa) and dill 

seed (Anethum graveolens) on performance, serum 

biochemicals and gut health of broiler chickens.” 

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 

103, 525–533. 

Wan, X., Ahmad, H., Zhang, L, Wang, Z, and Wang, T.  

(2018). “Dietary enzymatically treated Artemisia annua 

L. improves meat quality, antioxidant capacity and 

energy status of breast muscle in heat stressed broilers.” 

Journal of the Science of Food and Agriculture. 98, 

3715–3721.  

Wang, H.F., Yang, W.R., Yang, Y.X., Wang, Y.X., Yang, 

Z.B., and Cui. Y.H. (2011). “The study on the effects of 

Chinese herbal mixtures on growth, activity of post-

ruminal digestive enzymes and serum antioxidant status 

of beef cattle.” Agricultural Sciences in China. 10, 448-

455. 
Wang, J.P., Bu, D.P., Wang, J.Q., Huo, X.K., Guo, T.J., Wei, 

H.Y., Zhou, L.Y., Rastani, R.R., Baumgard, L.H., and 

Li, F.D. (2010). “Effect of saturated fatty acid 

supplementation on production and metabolism indices 

in heat-stressed mid-lactation dairy cows.” Journal of 

Dairy Science. 93, 4121–4127. 
Yaylayan, V.A. (1991). “Flavour technology: recent trends 

and future perspectives.” Canadian Institute of Food 

Science and Technology Journal. 24, 2–5. 

Zimbelman, R.B., Collier, R.J., and Bilby, T.R. (2013). 

“Effects of utilizing rumen protected niacin on core 

body temperature as well as milk production and 

composition in lactating dairy cows during heat stress.” 

Animal Feed Science and Technology. 180, 26-33. 

 
 

 
 

 

 

 

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 

 

44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scientific-Extensional (Professional) Journal 
 

 

  Domestic   
 

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

Poultry body temperature regulating factors with medicinal plants 

1 M.Sc. of Horticultural Science, Major in Medicinal Plants, Faculty of Agriculture at the University of Birjand, Birjand, South Khorasan, 
Iran 
2 M.Sc. of Horticultural Sciences, Faculty of Plant Production, Campus of Agricultural Sciences and Natural Resources at the University 
of Gorgan, Gorgan, Golestan, Iran 

 

Mani Jabbari1* and Mitra Jabbari2 

Abstract  

The adverse effect of temperature increase (especially the increase in ambient temperature 

during the summer season) has raised many concerns for animal breeders, including in the poultry 

industry. High temperature leads to severe economic losses in poultry production; because the high 

temperature of the breeding environment is considered a potential stress factor. One of the practical 

ways to reduce the adverse effects of increasing temperature is to use medicinal plants in the diet of 

these birds. Therefore, in order to reduce the harmful effects of thermal stress during high ambient 

temperatures in poultry breeding, the use of several types of medicinal plants has been recommended 

in studies. Therefore, modifying the diet of birds by using herbal-medicinal supplements will be 

beneficial to a large extent in solving problems and reducing concerns; especially when advantages 

such as availability, real efficacy, low cost, as well as freedom from residual effects and antibiotic 

resistance are considered. In this study, various practical applications of several medicinal plants in 

improving the health status of poultry, especially as a thermoregulating agent, modulating the 

function of the immune system, and dealing with the effects of heat stress on immune system 

suppression, have been investigated. The purpose of this study is to review the published data on the 

applications of medicinal plants or their bioactive compounds in dealing with the harmful effects of 

heat stress in the poultry industry. 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 1041 پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

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

 گروه طیور تغذیه استاد مروج؛ حسین دکتر با مصاحبه، "است موفقیت راز خداوند بر توکل و تالش سعی،" .غفوری، ف.، غالمی، ادهی: رفرنس

 .41-44(: 2)22 ؛0410 ،ستیکدامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی. تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی علوم مهندسی

 زادهامیر مصیب :دبیر تخصصی                    طیور تغذیه :بخش

 

 

 

 "است موفقیت راز خداوند بر توکل و تالش سعی،"
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ام و در کد دیهست یمتولد چه سال ر؛یبا سالم و عرض وقت بخ

 د؟یاآمده ایشهر به دن

با سپاس از شما، اینجانب حسین مروج متولد اردیبهشت 

  تهران هستم. در ۶۴۳۱ ماه

 
 مهندسی گروه علمی هیئت عضو -حسین مروج  دکتر -1 تصویر

 رانته دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه دامی علوم

 یخود در مدرسه و مقاطع مختلف دانشگاه یلیاز دوران تحص

 .دییبفرما ارشد و دکتری تخصصی()کارشناسی، کارشناسی

تهران در  من مدرک دیپلم خود را از دبیرستان خوارزمی

ام. همچنین مدرک کارشناسی تجربی دریافت کرده رشته علوم

خود را در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و 

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در دانشگاه مدارک 

 ام.تربیت مدرس دریافت کرده

هایی داشتید؟ در دوران تحصیل خود در مدرسه چه ویژگی

 بعد از ورود به دانشگاه چه تغییری کردید؟

 در تحصیل دورۀ طول مشکالت زندگی در به دلیل

 ارک و کسب و تحصیل امور انجام به ملزم دانشگاه و دبیرستان

 تدریس مانند یادماندنی به تجارب خصوص این در که بودم

 دوره طی در را دارم. مرغداری و ساختمان نقاشی خصوصی،

 به وقت پاره به صورت تحصیل، با همزمان نیز دکتری تخصصی

 اداره رئیس همچنین و ارشد کارشناس به عنوان سال ۱ مدت

 یبازرس سازمان در طیور و دام خوراک و پروتئینی اقالم بر نظارت

 به حال عین در و بودم خدمت مشغول بازرگانی وزارت نظارت و

 پشتیبانی شرکت پژوهش و مطالعات دفتر در نیز سال ۲ مدت

 به عنوان رئیس اداره فراوری مواد غذایی مسئولیت دام امور

 مرغداری واحد چند نیز مشارکتی داشتم. همچنین به صورت

 طی در توانستم خداوند لطف هب. کردممی مدیریت را گوشتی

 یخوب عملی و اجرایی ستادی، تجارب دانشگاهی تحصیالت مدت

 اهدانشگ در تدریس هنگام در تجارب این تمامی که نمایم کسب

  .بود ثمر مثمر کامالً دانشجویانم آموزش جهت

 اید؟تان ازدواج کردهدر چه مقطعی از زندگی

 به و کردم ازدواج سالگی ۴۳ حدود سن در ۶۴۳۱ سال در

 ثمره که دارم واقعی همراه و مهربان فهیم، همسری خداوند لطف

 حاضر حال در پسرم .باشد می دختر و پسر فرزند دو ازدواج این

 ندکمی تهران تحصیل دانشگاه معماری مهندسی رشته سوم سال

 درس متوسطه اول پایۀ آموزهم به عنوان دانش دخترم و

 .خواندمی

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

 علوم دامی( تأثیرگذار بوده است؟

 .نداشت من شغل در نقشی و بود آزاد پدرم خیر، شغل

را اید؟ چآیا شما با عالقه و شناخت وارد رشتۀ علوم دامی شده

 تغذیه طیور؟

 خابانت و فیزیوتراپی دامپزشکی، هایرشته انتخابم اولین

 اول از دامپروری و دام به عالقۀ در واقع دامی بود، علوم هفتم

 به جازم در نهایت بود، تحصیلیم رشته انتخاب برای خوبی انگیزه

 هک شدم شیراز و علوم دامی دانشگاه فیزیوتراپی رشتۀ انتخاب

بعد از یک سال تحصیل در دانشگاه  و کردم انتخاب را دامی علوم

 خودم انتخاب از نتقل شدم وعمیقاًشیراز به دانشگاه تهران م

مشغول به  تحصیل دوره طی در که آنجا از .هستم راضی بسیار

 عالقه افزایش و تجربه کسب به توجه با شدم، مرغداری کار در

 ادامه را تحصیالتم راستا همین در گرفتم تصمیم هاسال این طی

  .دهم

 
 اتفاق بهدامی  علوممهندسی  گروه آموزشی ایستگاه -2تصویر 

 یعقوب مهندس اهلل، عین مشهدی مومرح ،قاسمی نوید مهندس

 ۶۴۱۱ سال (،راست به چپ از) دکتر حسین مروج و شجاعی
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 پرورش درس دانشجویان اتفاق به علمی بازدید -3تصویر 

 کشی جوجه کارخانه از ابوریحان کشاورزی دانشکده طیور،

 ۶۴۳۱ سال ،آلمان و ایران

 
 دانشگاه دانشجویان مشترک ارشد کارشناسی دوره -0تصویر 

 ۶۴۳۲ سال دامی، علوم گروه در مدرس تربیت و تهران

آیا با توجه به شرایط فعلی، تحصیل در گرایش تغذیه طیور را 

 دهید؟به دانشجویان پیشنهاد می

 تاکید و اشاره موضوع این به خودم هایکالس در همواره

ۀ رشت کشاورزی، رشته در درآمد پُر هایرشته از یکی که امکرده

 نیز رشته این هایگرایش بین در و است دامی علوم مهندسی

 جنبی هایشاخه و دارد قبولی قابل درآمد طیور تغذیه گرایش

 دارد که از جملۀ التحصیل فارغ متخصصین جذب برای بسیاری

 تخمگذار گوشتی، مختلف پرورشی واحدهای توان بهها میآن

های کارخانه کشی،جوجه هایکارخانه اجداد، مادر، خوراکی،

 واردکننده هایشرکت مکمل، و های کنسانترهکارخانه خوراک،

 اشاره کرد. ... و طیور خوراک هایافزودنی

متخصصان تغذیه طیور در جایگاه واقعی  ایآاز نظر شما 

 خودشان در صنعت دامپروری قرار دارند؟

 گرایش هایالتحصیلفارغ بیشتر گذشته، هایسال در

 کارشناس به عنوان مختلف هایشرکت در بیشتر تغذیه طیور

 در امّا شدند،می استخدام فنی کارشناس بعضاً یا و فروش

 رد به خصوص تغذیه طیور کارشناسان خوشبختانه اخیر هایسال

 واحدهای مدیر به عنوان شخصاً دکتری تخصصی و ارشد مقاطع

به کار  مشغول نیز تولیدی و وارداتی هایشرکت و پرورشی

 .هستند

 ست؟یچتغذیه طیور  گرایش ۀندینظر شما در مورد آ

 سبد در مرغتخم و مرغ گوشت حضور ضرورت به توجه با

 اً قطع پروتئینی، ارزشمند منبع این بودن ارزان و خانوار کاالی

 خواهد درخشان گذشته همچون رشته این هایکارشناس جایگاه

  .بود

 پیامی برای فعاالن و محققان حوزۀ تغذیه طیور دارید؟چه 

بر  توکل و کوشش و سعی شغلی، هر در موفقیت الزمۀ

 برای تنها نه موارد این باشد،می پاک وجدان رعایت و خداوند

 رد شاغل همکاران تمامی برای بلکه است، مهم عزیز دانشجویان

 هروحی داشتن صنفی هر در طرفی از. است مهم نیز طیور صنعت

 ازفر در پیروزی و موفقیت ضروریات از انسجام و همکاری و تعاون

 و شأن حد در انسجام این متأسفانه که است زمانه هاینشیب و

 اهتمام زمینه این در دارد جا و نیست حرفه این عزیزان شئونات

   آید. به عمل بیشتری

 یمجامعه عل یدستاورد شما برا نیو مهمتر نیاز نظر شما بهتر

 چیست؟

 دانشگاه در خدمت مدت طی در که شاکرم را خداوند

 دامی مهندسی علوم گروه در دیگرم همکاران همراه به امتوانسته

 طیور صنعت در اشتغال جهت کارساز، و خوب دانشجوی چندین

 یقاتتحق نتایج به توجه با همچنین کنم، تربیت و آموزش کشور

 دانشجویانم و علمی هیئت دیگر همکار چند با دانشگاهی علمی

 طفل به که ایمشده بنیان دانش محصول چندین تولید به موفق

 الوند دانش کیمیا بنیان دانش شرکت در حاضر حال در خداوند

 کشور طیور و دام صنعت جامعه به ارائه و انبوه تولید حال در

  باشد.می

 
در کنار دانشجویان دکتر حسین مروج آقای  -5تصویر 

در ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم تحصیالت تکمیلی 

 دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهراندامی 
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تان چه های شما در زندگیها و موفقیتترین شکستبزرگ

 دانید؟ها را چه میبوده است و دالیل آن

 جبرانی قابل شکست هستم که تاکنون شاکر را خدا

 خداوند لطف مدیون را همه که بسیاری هایموفقیت و امنداشته

 مطالب در هاآن از برخی به که دانممی فراوان کوشش و سعی و

 .کردم اشاره فوق

 دانید؟الگو در زندگی خودتان می عنوان بهچه کسی را 

 خویش الگو را نفر چندین خودم شخصی زندگی در

 کنم:میها اشاره دانستم که به آنمی

 پشتکار و فداکاری الگوی: مادر مرحومم

 زا دستگیری و علمی پشتکار الگوی: زادهملک رضا دکتر

 مردم

 برابر در مقاومت الگوی: دباغ حدیدچی مرضیه مرحومه بانو

 ...محرومین  و مستمندان از دستگیری و ستمکاران و هاسختی

بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که بخواهید 

 ؟اندماکدها یاد کنید، از آن

 بازار در هانهاده قیمت بینیپیش قابل غیر نوسانات: بدترین

 زا برخی غیرکارشناسی و نادرست اقدامات از گرفته نشأت که

 به فراوان روحی و مالی آسیب موجب و بوده دولت مردان

 از مه خودم که است شده طیور صنعت با مرتبط تولیدکنندگان

 .امنبوده آسیببی ماجرا این

 مکک با بنیان دانش شرکت تشکیل در بهترین: موفقیت

 مستقیم اشتغال ایجاد و عزیز دانشجویان و همکاران از برخی

  عزیز. هموطنان از نفر ۲۳۳ از بیش برای

 
شرکت دانش شان در ای همکاران وآقای دکتر مروج  -6تصویر 

 بنیان کیمیا دانش الوند

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

 چه کسی/کسانی هستند؟

 به عنوان شیوازاد، محمود دکتر تخصصی: استاد رشته در

 دلسوز و روخوش استادی

 که استادی به عنوان زاده،ملک رضا استاد: کلی حالت در

 درمان در و اندکرده پزشکی زمینۀ در دانش و علم وقف را خود

 .اندبوده پیش قدم همواره نیز مستمند مردم

 التیدر مقاطع تحص لیتحص ۀادام ،یفعل طیبا توجه به شرا ایآ

 د؟یدهیم شنهادیپ انیرا به دانشجو یلیتکم

پیشرفت  به رو ای کهجامعه هر هستم که معتقد همواره

 ذیهتغ سالمت تأمین برای آزمودهکار  متخصصین نیازمند است،

 تصنع در اشتغال جهت طیور تغذیۀ متخصصین به ما باشد،می

این  در شدن اشباع تا هنوز نیز بازار و نیازمندیم کامالً طیور

 خدمت و درآمد کسب هدف اگر البته .دارد جا بسیار خصوص

  کند.می کفایت کارشناسی درجه أخذ باشد

 
بازدید علمی آقای دکتر مروج و دانشجویان ایشان در  -7تصویر 

عملیات درس پرورش طیور از مرغداری آتشخوار به مدیریت آقای 

 مهندس یعقوب شجاعی.

 

نظر شما درباره ادامۀ تحصیل در خارج از کشور چیست؟ چه 

 دهید؟پیشنهادی می

 مقاطع است، بیشتر دانش و علم کسب هدف اگر

 این رد شود،می توصیه قطعاً تخصصیدکتری  و ارشدکارشناسی

 مطالعاتی فرصت حد در هم کشور از خارج در تحصیل زمینه

 کند. می کفایت
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 ژهیوهبپیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری 

 در دوران پساکرونایی چیست؟

 :از اندعبارت هاآن اهم که دارد وجود راهکار چندین

 مانند  ذیربط های تشکل به واقعی و بیشتر میدان دادن

 هاتعاونی و هااتحادیه

 ازارب کنترل در دولتی تصمیمات در تولیدکننده حق رعایت 

 و هانهاده قیمت نوسانات کاهش در دولت مردان درایت 

 تولیدکننده به احترام

 هادانشگاه در پژوهش و آموزش کیفی سطح افزایش 

 صنعت و دانشگاه ارتباط  در پیش از بیش اهتمام 

 بنیاندانش تولید و تولید از حمایت شعار تحقق 

 

دکتر مروج و دانشجویان تحصیالت تکمیلی آقای  -8تصویر 

ایشان، ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در تخصص خود هستید؛ راز موفقیت  شدهشناختهشما یک چهره 

 بینید؟خود را در چه چیزی می

 او. بندگان نه خداوند بر توکل و کوشش و سعی

 رانیر اد یعلوم داممهندسی  ۀرشت ۀندیشما نسبت به آ دگاهید

 چگونه است؟

 بینیپیش المللیبین مراودات و سیاسی شرایط به توجه با

 نیروی جذب درصدد صنعت ارباب اگر امّا نیست، روشن چنانآن

 طعاً ق باشند، دنیا بروز عملی و علمی اصول با تولید و متخصص

 با ولیدت امر در توانیممی پیش از بیش نیز فعلی شرایط همین در

  .باشیم موفق مناسب وریبهره

 سخن آخر با دانشجویان ... عنوان بهو 

 هستند که جایگاهی هر در جامعه افراد تک تک امیدوارم

 انجام جهت در الهی قوه بر تکیه و تالش و سعی و نیرو تمام با

 درخشان ایآینده تا بکوشند؛ دارند، به عهده که وظایفی درست

 .باشیم داشته پیش در آینده هاینسل برای

 

  

 

 

 

 ،"است موفقیت راز خداوند بر توکل و تالش سعی،"

 مصاحبه این برای مروج حسین دکتر آقای که است عنوانی

 نظر از که کرد عنوان توانمی راستا این در. کردند انتخاب

 مرتبه بلند خداوند بر توکل و تالش مروج، دکتر آقای

 در رضایت حس و موفقیت عوامل ترینبزرگ از تواندمی

 به و  تحصیل همچنین و زندگی مسیر مختلف هایعرصه

 هم تجربۀ. هستند دامی علوم مهندسی رشته در ویژه

 نکته این یادآور مروج، حسین دکتر آقای جناب با کالمی

 از زمانی مقطع هر در و نیست برگشت قابل زمان که بود

 الشت باید همواره و شود موانع تسلیم نباید انسان زندگی،

 از دبای همچنین باشد، داشته ایمان و توکل خداوند بر و کند

 موفقیت نردبان هایپله عنوان به خود زندگی هایشکست

 هتج در تجربه کسب عنوان به و کند استفاده سربلندی و

 از زندگی در بخشلذت و جدید هایتجربه زدنرقم و بهبود

 رشتۀ دانشجویان ویژه به و محققان. کند استفاده هاآن

 بر توکل و مضاعف تالش با توانندمی دامی علوم مهندسی

 طی خود عالیق راستای در را زندگی مسیر متعال، خداوند

 در موفقیت عامل خود تالش و ایمان بر تکیه با و نمایند

 رد تأمل قابل دیگر نکتۀ. باشند کشور دامپروری صنعت

 دوران در مورد چند به ویژه توجه ایشان هایصحبت

 و تربیش میدان دادن به توانمی راستا این در بود؛ پساکرونا

 رد تولیدکننده حق رعایت ها،تعاونی و هااتحادیه به واقعی

 در مردان دولت درایت بازار، کنترل در دولتی تصمیمات

 تولیدکننده، به احترام و هانهاده قیمت نوسانات کاهش

 اهتمام ها،دانشگاه در پژوهش و آموزش کیفی سطح افزایش

 قتحق همچنین و صنعت و دانشگاه ارتباط در پیش از بیش

 .کرد اشاره بنیان دانش تولید و تولید از حمایت شعار
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 دامی علوم مهندسی گروه تأسیس بر ایمقدمه
 شروع کشاورزی دانشکده در 4231 سال در ابتدا "دامپروری" عنوان با درسی واحد چند صورت به دامپروری آموزش

 درسی واحد 41 با دامپروری گرایش 4221 سال در. شد نهاده بنیاد دانشکده «دامداری واحد» 4221 سال در که این تا شد

 کارشناسی مقطع در دامپروری رشتۀ به گرایش این 4211 سال در. شد اندازی راه عمومی کشاورزی رشته کارشناسی دوره در

 مقطع. شد شناخته رسمیت به کشاورزی دانشکده هایگروه از یکی عنوان به دامپروری گروه 4213 سال در و یافت تغییر

 تخصصی دکتری هایدوره و ناپیوسته صورت به 4231 سال در بار اولین برای تهران دانشگاه در دامی علوم ارشدکارشناسی

 دام فیزیولوژی رشتۀ در 4232 سال در و دام نژاد اصالح رشتۀ در 4231 سال در دام، تغذیه رشتۀ در 4232 سال در

 .شدند اندازیراه

 najmeh.rasuli1999@gmail.com نویسنده مسئول:*

 یترویج -علمی. تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه معرفی .ن.، ندایی فرد، ز ،رسولیدهی: رفرنس

 .11-13(: 3)33 ؛4114 ،ستیکدام  ( ایحرفه)

 زادهامیر مصیب :دبیر تخصصی                   طیور تغذیه :بخش

 

 

 

 هرانت دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه معرفی
| Introduction of Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural 

Resources at the University of Tehran | 

 2فرد ندایی زهرا و *1رسولی نجمه

 88-85پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_91306.html

?lang=fa 

 ارتباطات علمی

 

 ایران البرز، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح 4
 ایران البرز، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دانشکدگان ،علوم دامیمهندسی کارشناسی گروه  دانشجوی 3

 33/10/4114 تاریخ انتشار آنالین:     41/10/4114 تاریخ پذیرش:     44/10/4114 تاریخ بازنگری:     11/10/4114 دریافت: تاریخ

 

 

 



Rasouli and Nedaie Fard;  
Introduction of Department of Animal Science, College of Agriculture … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 2 (Serial Number 23), Autumn 2022 

 

 

 دامی علوم مهندسی گروه تأسیس بر ایمقدمهادامۀ 

 هایزمینه در بررسی و مطالعه با دامی علوم رشته

 دام و طیور نژاداصالح تغذیه دام و طیور، طیور، فیزیولوژی دام و

 دیریتم و بهداشت اصول از استفاده با اقتصادی تولید بردن باال و

 مهمی بسیار نقش محصوالت نگهداری و دام و طیور پرورش در

 که غذایی محصوالت بر عالوه. دارد عهده بر کشور اقتصاد در

 دامی الیاف تولید در هادام نیست، پوشیده کسی بر هاآن ارزش

 و چرم انواع برای پوست تولید ،(کرک و موهر پشم، انواع شامل)

 و همراه حیوانات و اسب مانند حفاظتی و تفریحی هایاستفاده

 امعهج در مفید اشتغال و ایجاد در و داشته نقش زینتی پرندگان

 .کنندمی ایجاد را وسیعی هایزمینه

  https://ase.ut.ac.ir/animalآدرس وب سایت گروه: 

 مدیریت و معاونت گروه     

 تحصیلی در گروه مهندسی علوم دامی مقاطع

 دامی علوم -کارشناسی 

 را دانشجویان کارشناسی مقطع در دامی علوم رشته

 به اجرایی امور یا و طیور و دام پرورش حرفۀ به ورود برای

 مدیر یا و کارشناس عنوان به دامی علوم مهندس عنوان

 در اساسی هایآموزش ارائه با این بر عالوه. سازدمی آماده

 دانشجویان تحصیل ادامه امکان مربوطه تخصصی هایزمینه

 .کندمی فراهم باالتر مقاطع در را

 و ژنتیک هایگرایش شامل ارشدکارشناسی 

 تغذیه طیور، و دام فیزیولوژی طیور، و دام اصالح

 طیور و زنبورعسل تغذیه دام،

 هایگرایش با ارشدکارشناسی مقطع در رشته این

 طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور، و دام اصالح و ژنتیک

 تخصصی دروس ارائه و عسل زنبور طیور، و دام فیزیولوژی

 صیتخص گرایش با ارشدکارشناسان تربیت زمینه مربوطه

 عنوان به نیز و آموزشی و پژوهشی مراکز در جذب جهت

 را کشور تولیدی و اجرایی واحدهای در ارشدکارشناس

  .نمایدمی فراهم

 و ژنتیک هایگرایش شامل دکتری تخصصی 

 تغذیه طیور، و دام فیزیولوژی طیور، و دام اصالح

 طیور تغذیه دام،

 نندتوامی شدگانپذیرفته دکتری تخصصی مقطع در

 و دام فیزیولوژی طیور، تغذیه دام، تغذیه هایگرایش در

 ادامه را خود تحصیالت طیور و دام اصالح و ژنتیک و طیور

 عنوان به پژوهشی و آموزشی مراحل گذراندن از پس و داده

 عنوان به کشور پژوهشی و آموزشی مراکز در متخصص

 خود تخصصی کار پژوهشی و آموزشی امور به علمی هیئت

 یاریبس بودن مشترک علت به این بر عالوه. نمایند دنبال را

 آموختگاندانش کار به اشتغال امکان تخصصی هایزمینه از

 فراهم نیز دامی علوم از غیر به کشور علمی مراکز سایر در

 .باشدمی
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 ؛ فرد ندایی و رسولی

 تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه معرفی

 1041  پاییز، (پیاپی سهو  بیست شماره) دو شماره ،دوو  بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 اعضای هیئت علمی گروه    

 

 
 از تهران دانشگاه وقت رئیسه هیئت و رئیس بازدید -1تصویر 

 8931 سال دامی، علوم مهندسی گروه تحقیقاتی ایستگاه

 

 های گروه مهندسی علوم دامیآزمایشگاه

  دام آزمایشگاه تغذیه

 غازیانی فاطمه دکتر خانم مسئول: نام

  ساجدی بابک آزمایشگاه: آقای تکنسین

 

  آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 صادقی مصطفی دکتر آقای مسئول: نام

  سبحانی امیرحسین مهندس آزمایشگاه: آقای کارشناس

 و هاطرح انجام بر عالوه آزمایشگاه این تأسیس از هدف

 و تشخیص اهداف با مولکولی خدمات دانشجویی، هاینامهپایان

 .باشدمی نوکلئیک اسید و هاپروتئین مورد در تحقیق

 

 

 پست الکترونیکی یتخصصگرایش  مرتبه علمی نام خانوادگی منا

 atowhidi@ut.ac.ir فیزیولوژی دام استاد توحیدی آرمین

 dehghanb@ut.ac.ir تغذیه دام استاد دهقان بنادکی مهدی

 rezayazdi@ut.ac.ir تغذیه دام استاد رضا یزدی کامران

 azareh@ut.ac.ir فیزیولوژی دام استاد زارع شحنه احمد

 mzaghari@ut.ac.ir تغذیه طیور استاد زاغری مجتبی

 a.zali@ut.ac.ir تغذیه دام دانشیار زالی ابوالفضل

 zeinoaldini@ut.ac.ir فیزیولوژی دام دانشیار زین الدینی سعید

 mzhandi@ut.ac.ir فیزیولوژی دام استاد ژندی مهدی

 ghaziani@ut.ac.ir شیمی استادیار غازیانی فاطمه

 sadeghimos@ut.ac.ir اصالح دامژنتیک و  دانشیار صادقی مصطفی

 fatehif@ut.ac.ir تغذیه دام استادیار فاتحی فرهنگ

 vghasemi@ut.ac.ir زنبور عسل استادیار قاسمی وحید

 ganjkhanlou@ut.ac.ir تغذیه دام دانشیار گنج خانلو مهدی

 hmoradis@ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام استادیار مرادی شهربابک حسین

 moradim@ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام استاد مرادی شهربابک محمد

 hmoraveg@ut.ac.ir تغذیه طیور استاد مروج حسین

 ashtiani@ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام استاد میرائی آشتیانی سیدرضا

 nehzati@ut.ac.ir زنبور عسل دانشیار نهضتی پاقلعه غالمعلی

 sadeghism@alumni.ut.ac.ir ژنتیک و اصالح دام دانشیار صادقی سفید مزگی علی

65 



Rasouli and Nedaie Fard;  
Introduction of Department of Animal Science, College of Agriculture … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 2 (Serial Number 23), Autumn 2022 

 

 

 هیزات آزمایشگاهجت

 و بارگذاری: عمودی و افقی الکتروفورز تانک RUN کردن 

 مختلف قطعات شناسایی و پروتئین و DNA محصول

 محصوالت این از شده ساخته

 محصوالت مشاهده و شناسائی جهت: داک ژل دستگاه 

PCR و DNA 

 استخراج به کمک: داریخچال سانتریفیوژ DNA رسوب و 

 (RPM14000سرعت  )ماکزیمم مواد

 آزمایش دستگاه این کمک به: ترموسایکلر دستگاه 

 به یا  (Polymerase Chain Reaction) پلیمراز ایزنجیره

 و DNA کپی دستگاه یک حقیقت در که ،PCRاختصار 

RNA (است موجود عدد 4 تعداد)شود می انجام باشد،می. 

  دستگاهReal Time-PCR: جهت تواندمی دستگاه این 

 :باشد داشته کاربرد زیر مطالعات انواع

 ژن  بیان سنجش(Gene Expression) 

 ژن  یک هاینسخه تعداد ارزیابی(Gene Copy Number) 

 باانسان، مرتبط هایبیماری در هاپاتوژن انواع تشخیص 

 (Pathogen Detection)گیاه  و دام

 ناشناخته  و شده شناخته هایجهش شناسایی و ژن اسکن
(Gene Scanning) 

 ژنتیکی هایبیماری تشخیص 

 ژنوتیپ تعیین (Genotyping)  

 دام آزمایشگاه فیزیولوژی

 شحنه زارع احمد دکتر آقای مسئول: نام

 مهندس احسان ستاری آزمایشگاه: آقای کارشناس

 حیطم بهترین تعیین نظیر هاییفعالیت آزمایشگاه این در

 صورت اهلی حیوانات انواع اسپرم باروری حفظ جهت کنندهرقیق

 .گیردمی

 تجهیزات آزمایشگاه

 اسپرم آنالیز جهت: کاسا دستگاه 

 طول با هافراسنجه سنجش جهت: االیزاریدر دستگاه 

 نانومتر (090و  444، 434، 440، 404های )موج

 اکثرحد با فالکون روتور دارای: ایرانی سانتریفوژ دستگاه 

 RPM 3000   دور 

 (IVF)رویان  تنی برون تولید آزمایشگاه

 شحنه زارع احمد دکتر آقای مسئول: نام 

 عسل زنبور آزمایشگاه

 پاقلعه نهضتی غالمعلی دکتر آقای مسئول: نام

 تجهیزات آزمایشگاه

 زنبورعسل ملکه مصنوعی تلقیح دستگاه 

 موقت مانیزنده و نگهداری جهت: ژرمیناتور دستگاه 

 (ساعت 44 مدت به) زنبورعسل

 بنیادی هایسلول آزمایشگاه

 ژندی مهدی دکتر آقای مسئول: نام

 تجهیزات آزمایشگاه

 از مفیل و عکس گرفتن جهت: فلورسنت میکروسکوپ 

 دارنشان یا آمیزیرنگ فلورسنت رنگ با که هاینمونه

 .اندشده

 شناسی بافت کار انجام جهت: شناسی بافت دستگاه 

 . است موجود

 لدک میکروتوم، تیشوپروسسور، مانند هاییدستگاه 

 فلوت تیشو و دیسپنسر پلیت، هات پلیت،

 طیور پرورش آزمایشگاه

 مروج حسین دکتر آقای مسئول: نام

 ایپژوهشی و مزرعه و آموزشی ایستگاه

 دامی مهندسی علوم گروه و پژوهشی آموزشی ایستگاه

 شامل تهران کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهدانشکدگان 

 طیور پرورش بز، و گوسفند پرورش گاو، پرورش هایبخش

 ،(کشی جوجه بلدرچین، گوشتی، جوجه تخمگذار، مرغ) صنعتی

 هایدام و گوسفند و گاو انفرادی هایو جایگاه زنبورعسل پرورش

 .باشدمی دارفیستول

 منبع
 طبیعی دانشگاه تهران دانشکدگان کشاورزی و منابع سایت

(https://utcan.ut.ac.ir/fa) 
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 مورد پیش هاقرن از و کندمی زندگی آفریقا قارۀ در که است وحشی ایپرنده ،(کاسکو) آفریقایی خاکستری طوطی
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 (Aves)  پرندگان: رده •

  (Psittaciformes) سانان طوطی: راسته •

 (Psittacidae)  طوطیان: تیره •

 (Psittacus)  طوطی: جنس •

 (P. Erithacus) آفریقایی خاکستری طوطی: گونه •
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  (کاسکو) آفریقایی خاکستری طوطی

 Psitacidac یپستاس ۀخانواد یاز اعضا یکیاین پرنده 

ه ب دارد؛نرم  یاستوار ول یبدن انیطوط ریباشد که همانند سایم

دن ب یبه تمام اجزا یراحتتواند با منقار به یکه پرنده م ایگونه

 .خود را برگرداند درجه سر ۰۸۱داشته باشد و تا  یخود دسترس

در  ؛متفاوت است اریبس ییقایآفر یخاکستر یبدن طوط ۀانداز

بزرگ  یهامتر و در گونهیسانت ۰۱ طول بدن به کوچک یهاگونه

 وزن آن این در حالی است که .رسدیمتر میسانت ۰۱۱ به حدود

 یبال آن خاکستر رنگ پر و رسد.میگرم  ۰۱۱حدود به  گاهأ

گاه به پرنده،  مد   .است و در نژاد کنگو رنگ دم آن سرخ است

 به رنگرنگ و پاها  اهیسآن بال  یهاروشن و لبه یرنگ خاکستر

 شمو رنگ چ اهیبالغ س ۀرنگ منقار پرند .هستند رهیت یخاکستر

 ا  حدود یاهرزرد روشن و هر دو جنس نر و ماده از نظر ظ آن

سال عمر  ۰۱تا  ۰۱ پرنده معموال  نی. اباشندیبه هم م هیشب

 تواندیو م وجود داردها قاره یپرنده در تمام نیا کند. امروزه،یم

اما زادگاه  کند.مختلف را تحمل  ییآب و هوا طیشرا یبه راحت

و  اینیدر ک قایسط آفراواتا  یاز سواحل غرب یاآن گسترهاصلی 

گبار زن قیاز طر یطوط نیبار ا نیاول یو چون برا باشدیم اینزانتا

از  یاریجهت در بس نیبه هم ،دیگرد یعرب یوارد کشورها

 نیمعروف شده است. ا یزنگبار یبه نام طوط یعرب یکشورها

 دیبه علت تقل نیخود و همچن ۀکنندرهیخ ییبایپرنده به علت ز

 .رودیبه شمار م هاندر ج ینتیپرندگان ز ترینمعروفاز  یکیصدا 

 یقیموس یاز آواها یاریها و بسانواع سوت زدن تواندیپرنده م نیا

در کمتر  ییتوانا نیکه اای به گونه ؛دینما دیها را تقلو واژه

 یبستگ ییتوانا نی. البته قابل ذکر است که اشودیم دهید یاپرنده

فاوت متتواند می گرید ۀپرند به یاپرنده داشته و از پرندهخود به 

 یبه پرنده بستگ میزان توجه ایو  ینگهدار ۀبه نحو دیشاباشد و 

دارد و به  باالییهوش  ییقایآفر یخاکستر یضمنا  طوط .دارد

 نیاز کارها را دارد. از مهمتر یاریبس یریادگی تیقابل یراحت

معکوس  یهابا لبه زیپرنده داشتن منقار ت نیا هایشاخصه

از منقار خود به عنوان  آن، خشن عتیو با توجه به طب باشدیم

استفاده نموده و ممکن است که اقدام به گاز گرفتن  یدفاع یابزار

انه خ لیوسا بیتخر ایو  اءیگرفتن اش یو از منقار خود برا دینما

رو پرنده مذکور چنانچه آموزش الزم را  نیاز ا .استفاده کندنیز 

 ها آسیب برساندانسانخطرناک بوده و به  تواندیم ،باشد دهیند

 .برطرف کرد به آن با آموزش توانیعادت پرنده را م نیاکه 

 ایداخل قفس و  یهالهیمعموال  در هنگام باال رفتن از م کاسکو

سوم استفاده  یدرختان از منقار خود به عنوان پا یهاشاخه

رنده به پ یهاچنگال .دارد یادیکار مهارت ز نیو در ا کندیم

 یهالهیم ایبر شاخه درختان و  یکه بتواند به راحت هستند یاگونه

 ومندرین هایپرنده با استفاده از پنجه نیهمچن بزند؛قفس چنگ 

 .دیچفت در قفس را باز کرده و خود را آزاد نما تواندیخود م

ه ب نیزم یدر هنگام راه رفتن بر رو ییقایآفر یخاکستر یطوط

ت و عل رودیراه م ،تلوتلو خوردن است هیکه شب مخصوصی اگونه

 اتیاز خصوص کهپرنده بوده  یامر ساختار پنجه و ساق پا نیا

 یپرنده از چهار انگشت قو یساختار پا .سانان است یاغلب طوط

 یگرد که دو انگشت به سمت جلو و دو انگشت شده است لیتشک

 دو .دناشبمی( یو عقب یی)جلو یبه سمت عقب انگشت داخل

جه امر باعث شده است که پن نیتر هستند و اکوتاه یرونیانگشت ب

 یداشتن عضالت قو در ضمن .دیعمل نما رهیپرنده به صورت گ

را محکم در  اءیتا بتواند اش کندیم کمک پرنده نیها به ادر پنجه

پرنده بهتر است که به این هنگام آموزش  در .ردیچنگال خود بگ

تا در هنگام نشستن بر  شودپرنده  یهاناخنکردن اقدام به کوتاه

منجر به ایجاد زخم  آن یهاچنگال ،دست شما ایانگشت و  یرو

تا  دیمواظب باش اریبس دیهنگام کوتاه کردن ناخن پرنده با نشود.

 ، در غیر این صورتنندینب بیچنگال آس ییانتها یهااهرگیس

 ییقایآفر یخاکستر یطوط خواهد شد. یزین امر منجر به خونریا

محکم از منقار خود  یهاو چنگال یقو یمعموال  عالوه بر پاها

  .کندیتوازن در حرکت استفاده م یبرا

با توجه به حجم و اندازه بدن از لحاظ  ۀ کاسکوپرند یغذا

ند مان ییقایآفر یخاکستر یمتفاوت است. طوط یفیو ک یکم

 گردان،آفتاب تخمه ریمختلف نظ هایدانه ازخود  هاینوعهم ریسا

 ،الپرتق ،بیس مانندمختلف  هایوهیم ،بادام ،پسته ،گردو، فندق

کاهو تغذیه  هویج و همچون یجاتیسبز همچنین آناناس و

اما قدرت این پرنده توانایی مناسبی برای پرواز دارد،  .کندمی

 یمانند کبوترها محل زندگ تواندیندارد و نم یمناسب یابیجهت

ۀ دهندگان پرندرورشپ در این رابطه، دا کند.پیخود را  و النۀ

داشته باشند که چنانچه پرنده از محل  یتوجه کاف دیبا کاسکو

خود را  ۀالنه و کاشان آسانیتواند به ینم شد، خود دور یزندگ

  .بازگردد پیدا کند و

 ،هادر جنگل کلیبه طور  ییقایآفر یخاکستر یطوط

در اطراف روستاها و به خصوص  ،باز یهانیزارها و زمشهیب

 هایدسته ایبه صورت جفت و  و به طور معمولکوچک  یشهرها

خود را در شکاف  ۀالناین پرنده  .کندیم یزندگتایی  ۰۱۱

 گذاردیتخم م 3-۰ماده معموال   ۀساخته و پرند یمیدرختان قد

  رونیها از تخم بخوابد تا جوجهیها متخم یروز رو 3۱مدت به و 
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 پردازدمیپرنده ماده  یۀنر به تغذ ۀمعموال  پرند این مدت. در ندیایب

پرندۀ نر این کار را برای تغذیه ها آمدن جوجه رونیو پس از ب

 ۰۱گذشت ها بعد از . جوجهدهدها ادامه میپرندۀ ماده و جوجه

 کنند.می هفته النه را ترک

 ییقایآفر یخاکستر یانواع طوط

 :وجود دارد ییقایآفر یخاکستر یگونه از طوط سه

 (Psittacus erithacus)کنگو  ییقایآفر یخاکستر یطوط .۰

 (P.e.Timneh) منهیت ییقایآفر یخاکستر یطوط .۱

 (P.e.Princeps)پرنسپس  یخاکستر یطوط .3

 (Congo African Grey)کنگو  یخاکستر یطوط

 یاست و گاه Psittacus erithacus erithacusآن  یعلم نام

. ممکن است شودگفته می زیکامرون ن یخاکستر یبه آن طوط

نام  نیترعیا شاامّ ،داده شودنسبت به آن  زین یگریدی هاکه نام

 هایخبر باشد. "کنگو یخاکستر یپرنده طوط"تواند برای آن می

در  اامّ  متفاوت است،کنگو  یکامرون با طوط یکه طوط ندمعتقد

از  یدو وجود ندارد و برخ نیا نیب یتفاوت چندان قتیحق

وع با توجه به اندازه و تن کنندیم یواردکنندگان و فروشندگان سع

ها بگذارند. آنان معموال  بر آن یمختلف یهانام ،رنگ پر و بال

نموده و در  یآورمختلف را جمعجغرافیایی مناطق  یهایطوط

کشور  محموله به دنیدهند و پس از رسمی یمحموله جا کی

گو کن ۀگوندو  به عنوانها را آن ،بال با توجه به رنگ پر و ،مقصد

 یپر و بال پرنده به رنگ خاکستر رسانند.به فروش میو کامرون 

 کیکمتر از  یهاجوجه رنگ دم در .و دم آن کامال  سرخ است

ت کامال  سیاه اس منقار پرنده. است اهیس یهاسرخ با لبه زیسال ن

-۰۱ به دو بال نیب ۀمتر و فاصلیسانت 3۱-۰۰ آن به بدن طولو 

گرم است که  ۰۰۱-۰۱۱ هابدن آن وزنرسد. میمتر یسانت ۰۰

سال  ۰۱-۰۱حدود  . این پرندهرسدیم زیگرم ن ۰۱۱به  یگاه

از  یبرخ ای که، به گونهباهوش است اریبس یا. پرندهکندیعمر م

ساله  چهاربچه یک هوش  اندازه هوش آن را بهمیزان دانشمندان 

گاه زاد است. نسبتا  آرام نژادها ریبا سا سهیدر مقا اند.برآورد کرده

رق ، غرب و شایتانزان مانند قایآفر مرکزی قاره یآن کشورها یاصل

، فرناندو ریشمال و جنوب آنگوال، جنوب کنگو، جزا ا،یکن

است.  هیجرینهمچنین پرنسپس، کامرون، ساحل عاج و 

 یهاطوطیتر از رهیمعموال  ت قایآفر یغرب ینواح یهایطوط

موجود در کشور کامرون و  یهایطوط .هستند یجنوب ینواح

ها تر دارند و رنگ آنبزرگ یاوجثه رتکنگو معموال  رنگ روشن

 یکاسکو»ها با نام روشن است و غالبا  از آن اریبس یخاکستر

گان پرند نیمتفاوت ا یۀامر به تغذ نیعلت ا ؛شودیم ادی «یانقره

 مواد معدنیمناطق  یدر برخ ییکه مواد غذا رایز ،گرددیباز م

 رییغت همنجر ب تواندیم جیرۀ غذاییتفاوت در  نیدارد و ا یمتفاوت

  .گردد پرنده پر و بالدر  رنگ

 
 (Congo African Grey) کنگو خاکستری طوطی -1تصویر 

 (Timneh African Grey) منهیت یخاکستر یطوط

 Psittacus erithacus تیمنه خاکستری طوطی یعلم نام

timneh معروف  "منهیت" یبه نام طوط یعلم منابع است و در

 به نام فراسر یتوسط دانشمند ۰۸۰۰پرنده در سال  نیا. است

(Fraser) زیاست و دم آن ن یخاکستر شد. پر و بال آن ییشناسا 

به  منقار .است متمایل به سرخ یکنگو، خاکستر یبرخالف طوط

ول ط ی متمایل به سفید است.نییروشن و در قسمت پا ۀریرنگ ت

 هب است و وزن آن کمترکنگو  یخاکستر یطوط نسبت بهآن 

 نیکند. ایسال عمر م ۰۱-۰۱و حدود رسد میگرم  ۰۰۱-۱۰۱

 یمناطق غربدر اغلب  ، لیبریا ورالئونی، سنهیپرنده در جنوب گ

 یآن با طوط یصدا دیل. قدرت تقشودیم دهید یوریساحل ا

  .تر استمتیارزان قمتفاوت است، امّا کنگو  یخاکستر

16 



 ؛ حسین آبادی و کاظمی

 آن مختلف هایگونه و نژادها تاریخچه، ؛(کاسکو) آفریقایی خاکستری طوطی

 1041 پاییز، (پیاپی سهو  بیست شماره) دو شماره ،دوو  بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 
  (Timneh African Grey) منهیت یخاکستر یطوط -2تصویر 

 (Princeps African Grey)پرنسپس  یخاکستر یطوط

 طوطی است. Psittacus erithacus princeps آن، ینام علم

ز ا یبا کنگو ندارد و برخ زیادی پرنسپس تفاوت خاکستری

و د ازمتفاوت  یاگونه پرنده نیند که اهست دانشمندان معتقد

و  کنگو یخاکستر یگونه نادرتر از طوط نیا.است یگونه قبل

 دهیاست و معموال  در بازار کمتر د منهیت یخاکستر یطوط

 یماداگاسکار در سواحل شرق رهیجز یطوط نیشود. زادگاه ایم

  است. قایآفر

 
 (Princeps African Grey) پرنسپس خاکستری طوطی -3تصویر 

 توانیم یسه گونه به راحت نیا اتیخصوص مطالعۀبا 

بنا  .تر استکوچک گرید ۀدو گون ازه منیت یکه طوط متوجه شد

نر و ماده پرنده وجود  نیب یهر سه گونه تفاوت بر گزارشات، در

 تر ازبزرگ یانر جثه یهاپرندهمعموال  قابل ذکر است که  .ندارد

ه ب قطعیتوان به طور ینمرا  ویژگی نیماده دارند، اما ا یهاپرنده

عنوان تفاوت بین دو جنس نر و ماده در این پرنگان بیان نمود. 

 یخاکستر یدهندگان معتقدند که چشم طوطاز پرورش یبرخ

 ۀصورت پرند ؛ همچنینباشدینر م ۀتر از چشم پرندیضیماده ب

  .تر استروشن ادهم

 رنگ کاسکو بدن و یعیطب یهااندازه

 در جنس نر و مادۀ کاسکوها ذکر گردیدهمان طور که 

 :بدن کامال  با هم متفاوت باشند ۀانداز نظرممکن است از 

 در  و مترمیلی ۱۱۰-۱۰۱نر  ۀها در پرندطول بال :هابال

 متریلیم ۱۱3-۱۰۰ماده  ۀپرند

  ماده  ۀپرنددر  متر ویلیم ۰۰-۰۰۰نر  ۀم پرند: طول د مد

 متریلیم ۰۱۰-۰۰
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 1041  پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 AnimSSAUT@gmail.com نویسنده مسئول:*

 ترویجی -علمی. 0410 پاییز در تهران دانشگاه دامی علوممهندسی  گروه دانشجویی -علمی انجمن اخبار. دانشجویی -انجمن علمیدهی: رفرنس

 .44(: 2)22 ؛0410 ،ستیکدام  ( ایحرفه)
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 تهراندانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه  -اخبار انجمن علمی

 0410 پاییزدر  

 *1یدانشجوی -انجمن علمی

 44پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_91317.html

?lang=fa 

 اخبار انجمن

 

 ایران البرز، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دانشکدگان دانشکده کشاورزی، علوم دامی،مهندسی گروه  0

 22/10/0410 تاریخ انتشار آنالین:     22/10/0410 تاریخ پذیرش:     0410/--/-- تاریخ بازنگری:     22/10/0410 تاریخ دریافت:

 

 

 

 (ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه مو دو بیست شماره                                                                 

 .شد منتشر دامِستیک                                                                                              

 

 دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن نشریات و رسانه کمیته گزارش به

 شد منتشر 0410 بهار در دام ستیک نشریه دوم و بیست دورۀ از شماره اولین تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 مطالعه و دانلود را نشریه مختلف هایبخش (/https://domesticsj.ut.ac.ir) آدرس به مراجعه با توانندمی مندانعالقه و

 از (ISSN) الکترونیکی و چاپی شاپای دریافت و ترویجی -علمی مقاالت به (DOI) اسناد دیجیتال شناسه اختصاص. نمایند

 .هستند نشریه این هایویژگی جمله

 انشگاهد دامی علوم مهندسی گروه علمی هیئت صادقی، مصطفی دکتر قلم به دام ستیک، نشریه از شماره این یادداشت

 تحریر تهرش به "نوین هایالگوریتم و هافناوری از استفاده نیازمند طیور، و دام نژاداصالح پتانسیل افزایش" عنوان با تهران

 یمهندس گروه دام نژاداصالح و ژنتیک بخش استاد رشیدی، امیر دکتر با مصاحبه ترویجی، -علمی مقاالت. است آمده در

 ،"دام الحاص و ژنتیک" کتاب معرفی ،"ایران پاستور انستیتو معرفی" علمی ارتباطات بخش کردستان، دانشگاه دامی علوم

 انجمن اخبار همچنین و "آن از نگهداری و آموزش ؛(Sturnidae) مینا پرنده" عنوان تحت خانگی حیوانات با آشنایی بخش

 .هستند نشریه از شماره این هایبخش جمله از 0410 بهار در تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه و دانشجویی -علمی

 تعاونی شرکت و وطن البرز دانه میهن بنیاندانش شرکت دام ستیک، نشریه از شماره این مالی حامیان همچنین

 .باشندمی الوند دانش کیمیا بنیاندانش

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3292 



 ؛ دانشجویی -انجمن علمی

 1041در پاییز  تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن اخبار

 1041  پاییز، (پیاپی سهو  بیست شماره) دو شماره ،دوو  بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه
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 سال چهارمین برای دامِستیک نشریۀ آفرینی افتخار                                                                    

 تهران دانشگاه حرکت جشنواره در متوالی                                                                           

 

 دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن نشریات و رسانه کمیته گزارش به

 اهدانشگ در حرکت دانشگاهی درون جشنواره پانزدهمین اختتامیه آئین  تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 تهران دانشگاه اجتماعی و فرهنگی محترم معاون احسان بهرامی هادی دکتر حضور با ،1041 ماه آبان 52 تهران،

 .گردید برگزار دانشجویان باشگاه در

 دانشجویی -علمی هایانجمن فعاالن و دانشجویان به مقدم خیر ضمن احسان، بهرامی دکتر مراسم، ابتدای در

 ثرمؤ و قوی حضور برای حرکت، دانشگاهی درون جشنواره برگزاری از پس که کردند بیان جشنواره، این در کنندهشرکت

 ادامه ایشان. بدرخشیم همچنان گذشته ادوار و هاسال مانند که هستیم امیدوار و شویممی آماده حرکت ملی جشنواره در

 یک نوانع به بلکه دانشگاهی متداول و مرسوم فعالیت یک عنوان به فقط نه کشور، در پیشرفت جریان برای تالش: دادند

 هاتفرص و امکانات تمام از باید راستا این در و بگیرد شکل باید جامعه در اجتماعی حرکت یک بقای برای و جدی ضرورت

 .ببریم بهره

 در دانشجویان و است بوده سرآمد هازمینه همۀ در همواره تهران دانشگاه اینکه بر تاکید با احسان بهرامی دکتر

 آفرینینقش دانش تولید حوزۀ در تنها دانشگاه اگر: افزودند اند،گذاشته نمایش به را خود استعداد و نبوغ مختلف هایعرصه

 نخواهند مؤثری و میدانی عملیاتی نتیجۀ که شد خواهیم مواجه هارساله و هانامهپایان از وسیعی حجم با شکبی کند،

 .داشت

 وصبخص و اخیر سال چند طی تهران دانشگاه که کردند نشان خاطر تهران دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاون همچنین

 و بماند باال پرچم این همچنان دانشجویان همت با که امیدواریم و است داشته قرار اوج در علمی هایانجمن هایرقابت در

 .کند حفظ را خود جایگاه حرکت ملی جشنواره پانزدهمین در مؤثر حضور با تهران دانشگاه

 و دامِستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریۀ جشنواره، این برگزیدگان از تقدیر ضمن مراسم، این پایان در

 در برگزیده مقام دو کسب به موفق ترتیب به تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن

 صورت به) برگزیده مسابقه" و "(متوالی سال چهارمین برای) برگزیده تخصصی -علمی نشریه" محورهای

 علوم مهندسی کشاورزی، هایماشین کشاورزی، آموزش و ترویج دانشجویی -علمی هایانجمن توسط مشترک

 .شدند "(باغبانی و آبادانی و آبیاری دامی،

 محترم اعضای به تبریک عرض ضمن ،تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن

 جناب هایحمایت و همراهی از تا داندمی الزم خود بر دامِستیک، نشریه تحریریه هیئت محترم اعضای همچنین و انجمن

 .باشد داشته را قدردانی و تشکر کمال نشریه محترم مشاور استاد بنادکی، دهقان مهدی دکتر آقای

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3297 
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 ---- :دبیر تخصصی                           ---- :بخش

 

 

 

 در رشتۀ مهندسی علوم دامی دانستنی چند مروری بر

 2و سارا رفیعی *1نجمه رسولی

 برّه تغذیه                                                            
 جغرافیایی، موقعیت پرورش، سیستم نوع بلکه ندارد؛ ایشده تثبیت روش برّه، تغذیۀ

 عواملی جمله از فروش، بازار شرایط و تولد زمان جاری، هایهزینه جیره، و خوراکی اقالم

 هابّره زندگی، اول هفته چند در. هستند گذارتأثیر هاآن خوراک نوع و برّه پرورش در که هستند

 گیرند،می قرار تغذیه مورد( مادر پستان از شیر مکیدن و بّره زدن زانو) خزشی صورت به که

 تولید اوج. شودمی تأمین میش آغوز همان یا مادر شیر از استفاده با برّه ایتغذیه نیازهای تمام

 با و زمان این گذشت از بعد که است زایمان از پس چهارم و سوم هایهفته در هامیش شیر

. نندکمی مادر شیر از غیر به منابعی از تغذیه به اقدام مرور به نیز هابره ها،میش شیر شدن کمتر

 مواد از نیمی نظر مورد دام که این امکان ها،برّه آمدن دنیا به از پس هفته 6 تا 4 گذشت با

  .دارد وجود کند، تأمین مادر شیر از غیر منبعی طریق از را خود مغذی

 https://afshargene.com/%D8%AA%D8%BA%D8                                        :منبع

 66پیاپی(:  22)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_91362.html
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 ایران البرز، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح 0
 ایران البرز، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دانشکدگان ،علوم دامیمهندسی کارشناسی گروه  دانشجوی 2

 22/10/0410 تاریخ انتشار آنالین:     26/10/0410 تاریخ پذیرش:     22/10/0410 تاریخ بازنگری:     22/10/0410 تاریخ دریافت:

 

 

 

  گوسفند چندقلوزا نژاد( Booroola Merino) مرینو بروال                                                            
 FecB نام به خاصی ژن داشتن واسطه به که آیدمی حساب به مرینو نژاد از ایگونه بروال

 وبمرغ پشم دلیل به تاریخ طول در که است نژادی مرینو، نژاد. دارد باالیی زایی چندقلو ویژگی

 در دوازدهم قرن حدود در نژاد این. است بسزایی اقتصادی ارزش و سابقه دارای آن

 02 قرن در اسپانیا اقتصادی رشد باعث و یافت پرورش اسپانیا غربی جنوب در اکستادامادورا،

 واقع نژادی پاالیش مورد نیوزلند کشور در 00 قرن در نژاد این این، بر عالوه. شد میالدی 06 و

 کوما در بروال منطقه از( Jack and Dick Seears) سیالر دیک و جک توسط 0020 در و شد

 تاریخ این در که شد گزارش چندقلویی زایش اولین( استرالیا ولز نیو جنوب در ای منطقه)

 ثبت به میش یک از برّه 6 زایش نیز 0020 در آن از پس و( قوچ 4) قلویی 4 زایش اولین

 .شد گیرهمه آن پرورش و یافت گسترش استرالیا در 0062 در مدرن نژاد این. رسید

 https://afshargene.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9                                 منبع:
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