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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 زمستاندانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 mzhandi@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 .4(: 3)02 ؛9311 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. دامپروری صنعت در دام فیزیولوژی متخصصان آفرینی نقشم.  ،ژندی  دهی:رفرنس

 91/90/9311 تاریخ انتشار آنالین:     95/99/9311 :پذیرشتاریخ        ----/--/-- تاریخ بازنگری:     05/92/9311 تاریخ دریافت:

 

 

 

 دامپروری صنعت در دام فیزیولوژی متخصصان آفرینی نقش

 صصمتخ افراد از وسیعی طیف فعالیت شاهد اخیر دهۀ دو حدود طیِ در دامپروری، صنعت اخیر هایپیشرفت دنبال به خوشبختانه

 فکر به یدام محصوالت تولید مراکز صاحبان که است شده سبب تولید، افزایش به نیاز. ایمبوده کشور دامپروری صنعت در دام زمینه در

 ارائه ازارب به صنعت این در روزانه که مختلف هایفناوری هایپیشرفت بر عالوه و افتاده حوزه این مختلف متخصصان از بیشتر استفاده

 صنعت نای وارد گسترده صورت به دامی علوم مهندسی رشتۀ متخصصین اینکه از پیش. شوند مندبهره هم متخصصین دانش از شودمی

 زا دیگری هایزمینه در هابیماری درمان و تشخیص برعالوه که بودند فعال حوزه این در متخصصان تنها عنوان به دامپزشکان شوند،

 مشخص و صنعت به تغذیه متخصصان ویژه به دامپروری متخصصان ورود با ولی اند؛داشته فعالیت هابخش سایر و تغذیه مدیریت، جمله

 استفاده آن از و شناخته درستی به را تغذیه دانش از استفاده دامپروری صنعت صاحبان تولید، افزایش بر هاآن فعالیت مثبت اثر شدن

 .کردند

 ستنده تولیدمثل فیزیولوژی خصوص به فیزیولوژی زمینه در کرده تحصیل افراد دامپروری، حوزۀ متخصصین از دیگر ایدسته

 ولیدمثلت فیزیولوژی متخصصین بیشتر تاکنون،. گذردمی کشور در آن تخصصی هایدوره اولین التحصیلی فارغ از دهه یک حدود که

 به .اندشده دامپروری صنعت وارد مستقیماً هاآن از اندکی تعداد و اندشده مشغول فعالیت به و جذب کشور پژوهشی و علمی مراکز در

 مود،ن مشاهده تولید افزایش در را هاآن حضور فواید نیز صنعت و یافته حضور صنعت در تغذیه متخصصان زمانی، که طورهمان حال، هر

 طور به د،مول صنعتی طیور حتی و کوچک و بزرگ هایدام تولیدمثل مدیریت زمینۀ در بایستمی هم تولیدمثل فیزیولوژی متخصصان

 هایفناوری معرفی به ها،دام تولیدمثلی شرایط بهبود در نقش ایفای برعالوه تا کنند خدمت ارائه و شده دامپروری صنعت وارد جدی

 .بپردازند زمینه این در کاربردی و جدید

 دو هر ات است دامپزشکان و تولیدمثل فیزیولوژی متخصصان بین مثبت و سازنده تعاملیِ فضای ایجاد اهمیت، حائز موضوع یک

 اولین شنق که شود ذکر باید. باشند مشغول صنعت به خدمت ارائه به یکدیگر شمردن رقیب و کاری تداخل بدون متخصصین، از قشر

 به را عتصن اعتماد باید خود مناسب عملکرد با که چرا است؛ مهم بسیار شوند،می صنعت وارد که تولیدمثل فیزیولوژی متخصص افراد

 هک شرایطی به توجه با حال، هر به. آورند وجود به صنعت در را تخصص این دارای افراد سایر فعالیت زمینه آینده در و کرده جلب خود

 نمتخصصی فعالیت و حضور برای عرصه است، شده ایجاد کشور در نیز پربازده سبک هایدام پرورش و تولید زمینه در حاضر حال در

 هاآن رایب کشور دامپروری صنعت به ورود برای ترمناسب راهی شاید که است شده مهیا گذشته از بیشتر نیز تولیدمثل فیزیولوژی

 نیازمند را خود موازی، تخصص با افرادی حضور جمله از دالیلی به صنعت حاضر، حال در شاید که است ذکر به الزم آخر در. باشد

 جودو به صنعت در را نیاز احساس این خود، خوب عملکرد با باید عزیزان خود ولی نبیند تولیدمثل فیزیولوژی متخصصین خدمات

 .آوردند

 علوم دامی دانشگاه تهران ههیئت علمی گرو -*دکتر مهدی ژندی

 4: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80836.html 

 یادداشت



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 زمستاندانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 AnimSSAUT@gmail.com نویسنده مسئول:*

( ایحرفه) ترویجی -علمی. 9911 زمستان در تهران دانشگاه دامی علوم گروه دانشجویی علمی انجمن اخبار. انجمن علمی دانشجویی  دهی:رفرنس

 .5-1(: 9)02 ؛9911 ،دامستیک

 02/90/9911 تاریخ انتشار آنالین:     02/90/9911 :پذیرشتاریخ       ----/--/-- تاریخ بازنگری:     02/90/9911 تاریخ دریافت:

 

 

 

 دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران اخبار انجمن علمی

 9911 زمستاندر  

 *9یدانشجوی -انجمن علمی

 دامستیک ترویجی -علمی نشریه هفدهم شماره                                                              

 .شد منتشر                                                                                                     

 

 یعیطب منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن نشریات و رسانه کمیته گزارش به

 آدرس به مراجعه با توانندمی مندانعالقه و شد منتشر 9911 پاییز در دامستیک نشریه بیستم دوره از شماره دومین تهران، دانشگاه

(https://domesticsj.ut.ac.ir/)  هایشماره سایر با را نشریه از شماره این که آنچه. نمایند مطالعه و دانلود را نشریه مختلف هایبخش 

 نشریه برای (ISSN) شاپا دریافت مروری، و ترویجی -علمی مقاالت به (DOI) اسناد دیجیتال شناسه اختصاص کند،می متمایز شده منتشر

 .است نشریه آراییصفحه در گرافیکی تغییرات نیز و

 تحریر رشته هب "سالگی بیست ایستگاه در دامستیک" عنوان با نشریه مشاور و سردبیر قلم به دامستیک، نشریه از شماره این یادداشت

 با شماره این در. است شده داده قرار 9911 پاییز و تابستان در دامی علوم گروه و دانشجویی -علمی انجمن اخبار ادامه در. است آمده در

 موفقیت،" عنوان تحت که است، شده مصاحبه تهران دانشگاه دامی علوم گروه طیور تغذیه بخش استاد زاغری، مجتبی دکتر آقای جناب

 تهرش هایگرایش تمامی که است شده منتشر شماره این در مروری مقاله سه و ترویجی -علمی مقاله دو. است شده تنظیم "ندارد انتهایی

 .دهندمی پوشش را( دامپروری مدیریت و طیور و دام فیزیولوژی طیور، و دام تغذیه طیور، و دام نژاداصالح و ژنتیک) دامی علوم مهندسی

 امعج اطالعاتی بیان به که است شده سعی و است شده معرفی تخصصی ارتباطات بخش در "رازی سازی سرم و واکسن تحقیقات مؤسسه"

 زیادی بخش که است شده سعی و پرداخته طیور تغذیه با مرتبط تخصصی لغات بیان به تخصصی لغات بخش در. شود پرداخته مؤسسه این از

 در .ستا شده پرداخته "دام در رشد هورمونی تنظیم" کتاب معرفی به نیز کتاب معرفی بخش در. شوند داده توضیح کامل صورت به لغات از

 که است شده منتشر "(0) بدانید هلندی عروس با رابطه در باید آنچه" عنوان تحت مطلب خانگی حیوانات بخش برای قبل، شماره ادامه

 و هدان میهن شرکت دامستیک، نشریه از شماره این مالی حامیان همچنین. است هلندی عروس نژادهای معرفی با مرتبط بیشتر آن موضوع

 .باشندمی الوند دانش کیمیا بنیاندانش تعاونی شرکت

 

 نشریه" به ایحرفه نشریه امتیاز اعطای با 9310/92/28 تاریخ 1482049 شماره مجوز براساس که است توجه قابل

 یک دامستیک نشریه اساس، این بر. است شده موافقت تهران دانشگاه پژوهشی محترم معاونت سوی از "دامستیک

 .شودمی محسوب امتیازی یک ترویجی -علمی نشریه

 5-1: پیاپی( 98)شماره  9، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80837.html 

 اخبار انجمن

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

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3139 
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  تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه علمی هیئت عضو                                                                                

  فناوری و پژوهش جشنواره برگزیده پژوهشگر" عنوان به                                                                                 

 .شد معرفی "9911 سال در البرز استان                                                                                               

 

 پردیس دامستیک ترویجی -علمی نشریه تحریریه هیئت و دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن 

 یمهندس گروه محترم استاد ،شحنه زارع احمد دکتر آقای جناب شایسته انتخاب تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 زمینه در "9311 سال در البرز استان فناوری و پژوهش جشنواره برگزیده پژوهشگر" عنوان به را تهران دانشگاه دامی علوم

 .نمایدمی عرض تبریک دامی علوم و دامپزشکی

 

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3138 
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  مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن دبیر انتخاب                                                                        

 اتحادیه دبیر عنوان به تهران دانشگاه دامی علوم                                                                                     

 

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

 دی 09 و 00 تاریخ در کشور غذایی صنایع و دامی علوم دانشجویی علمی هایانجمن اتحادیه عمومی مجمع دوره چهارمین تهران؛

 طی که شد برگزار دانشگاه 99 از دانشجویی علمی انجمن 09 نمایندگان حضور با فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نظر زیر 9911 ماه

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن دبیر غالمی، اشکان آقای آن

 .شد انتخاب آرا اکثریت با اتحادیه دبیر عنوان به تهران دانشگاه

 نشگاهدا طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دبیر نایب تهران، دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن دبیر

 حرکت مللیالبین جشنواره دوازدهمین در تقدیر شایسته افتخار کسب دامستیک، نشریه تحریریه هیئت عضو و تخصصی دبیر تهران،

 .است ایشان افتخارات و سوابق جمله از تهران دانشگاه فرهنگ جشنواره دومین برگزیده و

 مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن اعضای و دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه تحریریه هیئت|

 |.دارد موفقیت آرزوی منتخبین یهمه برای و نمایدمی عرض تبریک را شایسته انتخاب این تهران دانشگاه دامی علوم

 :مرتبط هایلینک

 https://ut.ac.ir/fa/news/14453  
 https://cultural.ut.ac.ir/ShowClubNews/83  
 https://www.isna.ir/amp/99102418373/  
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 ... علوم دامیاخبار انجمن علمی دانشجویی گروه ؛ دانشجویی -انجمن علمی       

 

 9311 زمستان، (پیاپی جدهه شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دامستیک نشریه داوری و تخصصی تیم عضو                                                                                             

  "الملل بین برتر دانشجوی"                                                                                                          

 .شد تهران پزشکی علوم و تهران هایدانشگاه                                                                                              

 

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن عمومی روابط گزارش به

 به توجه با امسال 9911 بهمن 01 تاریخ در که تهران پزشکی علوم و تهران هایدانشگاه المللبین جشنواره در تهران؛ دانشگاه

 هندسیم گروه تخصصی دکتری آموخته دانش جمادی سیفی افشین آقای از شد، برگزار ایویژه شکل به کرونا ویروس بحران شرایط

 .شد تقدیر اللملبین برتر دانشجوی عنوان به تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم

 و دانشگاهی جامعه هایتالش انعکاس و المللیبین هایهمکاری توسعه و افزاییهم جهت در جشنواره این که است ذکر به الزم

 صورت به 9912 سال از المللیبین عرصه در پویا حضوری منظور به کشور از خارج یا و داخل المللیبین استادان و دانشجویان نیز

 .شودمی برگزار تهران پزشکی علوم دانشگاه و تهران دانشگاه دو همکاری با مشترک

 مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن اعضای و دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه تحریریه هیئت|

 |.اردد موفقیت آرزوی منتخبین یهمه برای و نمایدمی عرض تبریک را ایشان شایسته انتخاب تهران دانشگاه دامی علوم

 :مرتبط هایلینک

 https://ut.ac.ir/fa/news/14912  
 

   https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3165 

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3087                                                                                    پردیس دامی علوم تحقیقاتی ایستگاه جدید رئیس 

 .شد منصوب تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی                                                                                 

 

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن عمومی روابط گزارش به

 خانلو گنج مهدی دکتر تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس رئیس گلدانساز حسین سید دکتر حکم با تهران؛ دانشگاه

 دامی علوم پژوهشی -آموزشی ایستگاه رئیس عنوان به سال دو مدت به دامی، علوم مهندسی گروه دام تغذیه گرایش علمی هیئت عضو

 .شد منصوب تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس

 انتصاب تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی علمی انجمن|

 هتوسع شاهد موجود، هایظرفیت از مندیبهره و الهی الطاف سایه در است امید. نمایدمی عرض تبریک را ایشان شایسته

 |.باشیم دانشگاه و گروه بیشتر هرچه
 

 :مرتبط هایلینک
 https://utcan.ut.ac.ir/fa/news/14928  
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 دانشجویی -علمی انجمن دامِستیک نشریه آفرینی افتخار                                                                              

 در تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه                                                                                        

 تهران دانشگاه حرکت دانشگاهی دورن جشنواره                                                                                    
 

 

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

 آثار 9911 آبان تا 9912 خرداد زمانی بازه در که تهران دانشگاه حرکت دانشگاهی درون جشنواره برگزیدگان 9911 بهمن 02 امروز

 شد. منتشر بودند، کرده منتشر را خود

 پس و دریافت جشنواره دبیرخانه توسط اثر 922 شده، ذکر زمانی بازه در تهران؛ دانشگاه اجتماعی و فرهنگی کل اداره گزارش به

 تقدیر، شایسته و برگزیده اثر 02 میان در. شد تقدیر هاآن از و معرفی تقدیر شایسته و برگزیده آثار عنوان به اثر 02 تعداد داوری از

 به تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 نوارهجش به تقدیر شایسته و برگزیده آثار که است شده عنوان گزارش این در همچنین. است شده معرفی برگزیده نشریه عنوان

 .شد خواهد تقدیر هاآن از سپاس لوح و جوایز اهدای با و ارسال حرکت المللیبین

 دانشجویی -علمی انجمن محترم همکاران و علمی هیئت اعضای دانشجویان، به را درخشش و علمی موفقیت این|

 |.نماییممی عرض تبریک تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دامستیک نشریه اعضای تمامی و

 :مرتبط هایلینک
 https://cultural.ut.ac.ir/ShowClubNews/116  

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3169 

 علمی انجمن مرکزی شورای اعضای و دبیر راهیابی                                                                                  

 مقطع به تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی دانشجویی                                                                          

 درخشان استعداد دانشجوی عنوان به ارشدکارشناسی                                                                 

 

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن عمومی روابط گزارش به

 بدون پذیرش اولیه نتایج ایاطالعیه صدور با تهران، دانشگاه درخشان استعدادهای دفتر 9911 اسفند 91 تاریخ در تهران؛ دانشگاه

 اعالم لیست در که کرد اعالم را تهران دانشگاه 9۰22-9۰29 تحصیلی سال ارشد کارشناسی دوره در درخشان استعدادهای آزمون

 پژوهش و آموزش کمیته دبیر نایب ،آبادی حسین سامان آقای ،(دام تغذیه گرایش در) انجمن دبیر ،غالمی اشکان آقای شده،

( دام نژاداصالح و ژنتیک گرایش در) انجمن صنعت با ارتباط کمیته دبیر ،رسولی نجمه خانم سرکار و( دام تغذیه گرایش در) انجمن

 .داشتند حضور دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه تحریریه هیئت اعضای از و

 -علمی نشریه تحریریه هیئت و تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن اعضای|

 |.دارد موفقیت آرزوی عزیزان این برای و نمایدمی عرض تبریک را موفقیت این دامستیک( ایحرفه) ترویجی

 :مرتبط هایلینک

 
 https://news.ut.ac.ir/fa/news/15367  
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 9311 زمستان، (پیاپی جدهه شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 دانشجویی؛ اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی ... -انجمن علمی       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن دبیر                                                                                        

  بر نظارت و پشتیبانی شورای عضو عنوان به تهران دانشگاه                                                                                        
 .شد انتخاب علوم وزارت دانشجویی علمی هایاتحادیه ها وانجمن                                                                 

 

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

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نظر زیر 9911 اسفند 92 و 92 تاریخ در کشور دانشجویی علمی هایانجمن هایاتحادیه دبیران مجمع

 به ورکش غذایی صنایع و دامی علوم دانشجویی علمی هایانجمن اتحادیه دبیر غالمی، اشکان آقای آن، طی که شد تشکیل

 .شد انتخاب علوم وزارت دانشجویی علمی هایاتحادیه و هاانجمن بر نظارت و پشتیبانی شورای عضو عنوان

 بیعیط منابع و کشاورزی پردیس دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن دبیر و کارشناسی دانشجوی غالمی، اشکان

 شجوییدان علمی هایانجمن حوزه در المللیبین و ملی دانشگاهی، هایجشنواره در متعدد افتخارات کسب سابقه که است تهران دانشگاه

 .دارد خود کارنامه در را اخیر سال سه در

 ارشدکارشناسی دانشجوی و کشور مکانیک مهندسی دانشجویی -علمی هایانجمن اتحادیه دبیر حجتی، امیر آقای همچنین

 -یعلم هایانجمن اتحادیه دبیر نوروزی، یاسین آقایان عالوه به. شد انتخاب شورا این دیگر عضو عنوان به مشهد فردوسی دانشگاه

 تحادیها دبیر خسروزاده، علیرضا و کرمانشاه رازی دانشگاه دکتری دانشجوی و کشور بیوتکنولوژی و پزشکیگیاه زراعت، دانشجویی

 رأی بدلالعلی اعضای عنوان به طباطبایی عالمه دانشگاه ارشدکارشناسی دانشجوی و کشور سیاسی علوم دانشجویی علمی هایانجمن

 .آوردند

 دانشجویی -علمی هایانجمن هایاتحادیه و دانشجویی -علمی هایانجمن بر نظارت و پشتیبانی شورای که است ذکر به الزم

 اهبردهار تعیین و گذاریسیاست منظور به که است کشور در حوزه این در گیریتصمیم رکن باالترین فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 .شودمی تشکیل علوم وزارت در هاآن از پشتیبانی و هااتحادیه و هاانجمن عملکرد بر نظارت همچنین، و کالن هایبرنامه و

 دبیر) علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مدیرکل ،(شورا رئیس) علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی معاون شامل شورا این اعضای

 رئیس سازمان، داخل دانشجویان امور معاون علوم، وزارت مجلس امور و حقوقی معاون علوم، وزارت فناوری و پژوهش معاون ،(شورا

 از نفر دو علمی، هایانجمن مشاور استادان از نفر سه ایران، علمی هایانجمن کمیسیون دبیر کیفیت، تضمین و ارزیابی نظارت، مرکز

 .شودمی هادانشگاه مجمع دبیران از نفر یک و هااتحادیه دبیران

 دانشجویی -علمی انجمن مرکزی شورای اعضای و دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه تحریریه هیئت|

 یآرزو منتخبین یهمه برای و نمایدمی عرض تبریک را شایسته انتخاب این تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه

 |.دارد موفقیت

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3174 

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 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 زمستاندانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

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

 علوم هگرو فیزیولوژی بخش استاد ضمیری؛ محمدجواد دکتر با مصاحبه، "شوندمی معلم مردم، بهترین". ا.، خلیل خلیلی، ع. ا ،غالمی  دهی:رفرنس

 .92-91(: 3)02 ؛9311 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. شیراز دانشگاه دامی

 01/90/9311 تاریخ انتشار آنالین:     02/90/9311 :پذیرشتاریخ      91/90/9311 تاریخ بازنگری:     92/90/9311 تاریخ دریافت:

 

 

 

 "شوندمی معلم مردم، بهترین"

 شیراز دانشگاه دامی علوم گروه فیزیولوژی بخش استاد ضمیری؛ محمدجواد دکتر با مصاحبه

 2علی اصغر خلیل خلیلی و *9اشکان غالمی 

 ابتدایی تحصیالت طی از پس وی. شد زاده فارس، استان ریزنی شهرستان در 9301 سال در ضمیری محمدجواد دکتر

 تحصیل به کشاورزی مهندسی یرشته در و شد شیراز دانشگاه وارد 9331 سال در خود، تولد محل شهر در متوسطه و

 سال در و رفت استرالیا به تحصیل یادامه برای سپس. شد آموختهدانش کارشناسی مقطع در 9331 سال در. پرداخت

 رشتۀ در دانشگاه همان از دکتری درجه اخذ به 9311 سال در و کوئینزلند دانشگاه از ارشد کارشناسی درجه اخذ به 9313

 بتدایا شناسی هورمون با ارتباط در شده یاد دانشگاه در را دکتری فوق دورۀ نیز آن از پس. آمد نائل تولیدمثل فیزیولوژی

 دانشگاه رد فیزیولوژی رشته در دکتری احراز از بعد و تحصیالت اتمام از پس ضمیری محمدجواد. گذراند موفقیت با آبستنی

 تادیاس علمی مرتبۀ با شیراز دانشگاه کشاورزی دانشكدۀ علمی هیئت عضو حاضر، حال در و شد مشغول تدریس به شیراز

 چاپ به موفق وی. اندشده هاهمایش در مقاله 962 و علمی مجالت در مقاله 022 انتشار به موفق ضمیری پروفسور. است

( 9310 سال در) دوازدهم دوره در ضمیری، محمدجواد دکتر ترجمه، "گاو در تولیدمثل" کتاب. شد خود رشته در کتاب 96

 ورراکت به توانمی ایشان اختراعات از. شد برگزیده اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت طرف از ایران اسالمی جمهوری سال کتاب

. کرد اشاره متان زیستی سوخت و پروتئینی کنسانتره تولید منظوربه طیور و دام کراتینی محصوالت کننده فرآوری پیش

 ایشان اب بیشتر آشنایی و شوندمی آشنا کارشناسی مقطع ابتدایی هایترم همان از استاد این هایکتاب با دانشجویان همۀ

 به تهفرهیخ استاد این با ادامه در. باشد دامی علوم رشتۀ دانشجوی هر کنجكاوانۀ سواالت از بسیاری پاسخگوی تواندمی

 :نشینیممی صحبت

 12-11: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80838.html 

 مصاحبه

 ایران  کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی، علوم گروه کارشناسی دانشجوی 9
 ، ایرانمازندران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم دامی، فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی 0



 

 

 ... ضمیری محمدجواد دکتر با مصاحبه ،"شوندمی معلم مردم، بهترین"؛ غالمی و خلیل خلیلی       

 

 9311 زمستان، (پیاپی جدهه شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
 دانشكدۀ علمی هیئت عضو -دکتر محمدجواد ضمیری -9تصویر 

 شیراز دانشگاه کشاورزی

 داشتید؟ هاییویژگی چه مدرسه در خود تحصیل دوران در

 کردید؟ تغییری چه دانشگاه به ورود از بعد

کلی همیشه به خواندن کتاب چه درسی و چه  طور به

ام و از مند بودهی مانند روزنامه و مجله عالقهردرسیغ

های اصلی من بوده است. به زبان انگلیسی خیلی عالقه سرگرمی

 1که ) ترمبزرگداشتم و با توجه به این که زبان انگلیسی برادر 

تر است( عالی بود، من از همان دوران دبستان سال از من مسن

خودم بیشتر مطالعه به کمک او انگلیسی را آموختم و سپس 

کردم. در سال دهم و یازدهم دبیرستان، به پیشنهاد دبیر فیزیک، 

چند بخش از یک کتاب فیزیک را از انگلیسی به فارسی 

ی به زبان انگلیسی آموزکمتر دانش، هاسالبرگرداندم. در آن 

در  هم آنهای زبان نیز بسیار اندک و داد و موسسهاهمیت می

بنابراین، تنها راه یادگیری یک ؛ داشتندشهرهای بزرگ وجود 

زبان بیگانه، خودآموزی بود. برای این منظور، هرگاه توریستی به 

ی با او اجمله چندگرفتم تا با او تماس می فوراًآمد شهر ما می

صحبت کنم. به این ترتیب، رفته رفته انگلیسی من تقویت شد. 

یرم نباید نادیده بگی را نیز سیانگلهای دبیران به هر روی، تالش

که در آن زمان، همانند دیگر دبیران، با عالقه و ایثار وصف 

های من در آن دوره، دادند. از دیگر سرگرمیناشدنی، آموزش می

ها و و ایفای نقش در نمایش های در مراسم و جشنشعرخوان

ویژه تنیس روی میز و آموزی بود. به ورزش بهتئاترهای دانش

   قه داشتم.بسكتبال نیز عال

تان ازدواج کردید؟ آیا فرزندان شما در چه مقطعی از زندگی

 هم در همین رشته مشغول هستند؟

در شیراز با  9362پس از بازگشت از استرالیا در سال 

 همسرم زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. دو پسر دارم. پسر

کند. پسر کوچكم بزرگم متخصص قلب است و در کانادا کار می

  کارشناس ارشد سازه از دانشگاه شیراز است.

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

 علوم دامی( تأثیرگذار بوده است؟

ای در آشنایی با کشاورزی تا اندازهپدرم کشاورز بود و شاید 

 گذاشته بود. ریتأثام انتخاب رشته

را اید؟ چآیا شما با عالقه و شناخت وارد رشته علوم دامی شده

 فیزیولوژی؟

ام کشاورزی بود. در دو سال نخست، اولین رشته انتخابی

مطالب عمومی و در سال سوم مطالب تخصصی کشاورزی و سال 

شد که من های مختلف تدریس میرایشهای گچهارم هم درس

دامپروری را انتخاب کردم و در این مسیر قرار گرفتم. افراد دیگر 

خیلی در انتخاب رشته من دخالت نداشتند. به پزشكی هم عالقه 

نداشتم؛ به کشاورزی عالقه داشتم. دلیل انتخاب رشته فیزیولوژی 

 . من شاگردو بعد ادامه تحصیل در این رشته هم مورد جالبی است

اول رشته و دانشكده شده بودم. در سال چهارم درسی به نام 

های دام و طیور داشتیم که آقای دکتر افشار، بهداشت و بیماری

ر ددادند. من با ایشان رئیس دانشكده دامپزشكی به ما درس می

ادامه تحصیل صحبت کردم که ایشان گفتند بروم استرالیا  مورد

شان با رئیس دانشكده دامپزشكی دانشگاه ادامه تحصیل بدهم. ای

نگاری برای و نامه آشنا بودند Dr. Bill Pryorاسترالیا  نزلندیکوئ

پذیرش من را انجام دادند. ایشان توصیه کردند که روی حیوانات 

یک مرکز حیوانات  خواستندیمآزمایشگاهی کار کنم؛ چون 

 وقتچیهکنند که  سیتأسآزمایشگاهی در دانشكده دامپزشكی 

بعد از آن عملی نشد، چون انقالب شد و دکتر افشار نیز از ایران 

 باشم. برای دارعهدهرفت. قرار بود که من سرپرستی این مرکز را 

همین روی موش شروع به کار کردم و با مرکز حیوانات 

آزمایشگاهی کوئینزلند در ارتباط بودم و بیشتر روی تولیدمثل 

ی تولیدمثلی مطرح بود، من هابحثکار کردم؛ چون بیشتر  هاآن

م دکترا ه بعداًی تغذیه و فیزیولوژی را کار کردم. هاجنبهبرخی 

 در فیزیولوژی گرفتم.

آیا با توجه به شرایط فعلی، تحصیل در گرایش فیزیولوژی را 

 دهید؟به دانشجویان پیشنهاد می

 بر رگذاریتأثهای اگر رابطه دانش فیزیولوژی را با سازه

اعم ندانیم و  طوربهو بر کشاورزی  اخص طوربهدامپروری کشور 

در عمل به کار نبریم، وجود چنین گرایشی و یا هر گرایش دیگر 

ای از محفوظات بینجامد، چه ارزشی خواهد که فقط به مجموعه

های گوناگون در در ایران شكاف بین شاخه متأسفانهداشت. 

های ویژه در دورهشود. دانشجو بهبیشتر می روزروزبهدامپروری، 
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دن( زیاد بر گرایشی ش دیتأکارشد و دکترا )با توجه به کارشناسی

ها را با سیستم منطقی آنشود که ارتباط با مطالبی آشنا می

ها جزئیات فراوانی در برخی زمینه کهی حال درداند. بیولوژی نمی

آموختگان )حتی را آموخته است. با این وجود، خیلی از دانش

   .اندفرانگرفتهی خوب بهشاگرد ممتازها( مبانی همان رشته را 

 
د جوا مدمحاولین گوسفند فیستوله شده در ایران، دکتر  -2تصویر 

 (9331ضمیری و دکتر قربان )سال 

 نید؟بیهای شغلی رشته فیزیولوژی را چطور میآینده و زمینه

از  کدام چیهبا این وضعیت آموزش عالی برای  اصوالً

نیست. ما داریم روی کمیت کار  تصورقابلها، آیندۀ روشنی رشته

میلیون جمعیت دارد؛ یعنی  322کنیم. در آمریكا حدود می

زی حدود چهار برابر جمعیت کشور ما ولی تعداد چی

 که یحال در. ستا هاآنبرابر  3مهندسی ما  النیالتحصفارغ

نیست. در رشته  سهیمقا قابلبا ما  هاآنهای مهندسی پیشرفت

است. دانش فیزیولوژی، همانند دیگر  نیچن، همعلوم دامی 

ی و زمینه اشتغال خود را داشته باشد اثرگذار تواندیمها، دانش

 "توسعه -پژوهش -آموزش"در زنجیره یک برنامه  که نیا شرطبه

 مناسب قرار گیرد.

متخصصان فیزیولوژی در جایگاه واقعی  ایآاز نظر شما 

 خودشان در صنعت دامپروری قرار دارند؟

فیزیولوژی در  آموختگاندانشهای مهم برای یكی از چالش

هایی است که علوم دامی تداخل فعالیت با بخشی از فعالیت

ویژه متخصصین مامایی( در دامداری همكاران دامپزشک ما )به

که  توانند انجام دهند که موجب بروز برخوردهایی شده استمی

ترک ی مشهاتیفعالبوده است. باید دامنه این نوع  بارتأسفگاهی 

بتواند اعتماد دامدار را  کی کدام که نیا. تعریف و قانونی شود

جلب کند، بستگی به فرد دارد. با مشخص شدن صالحیت علمی 

نباید منعی برای فعالیت فرد وجود داشته باشد. البته  و عملی فرد،

به نظر من، الزم است که با توجه به وضعیت شغلی، شمار 

رابطه با و ماهیت دامپروری ایران در  بیكاران رشته روزافزون

ی نوعی بازنگری اساس ی آن از وضعیت کشاورزی کشور،ریرپذیتأث

ها های رشته علوم دامی، شمار رشتههای درسدر مواد و سرفصل

ها )با نگرشی سیستمیک و و تعداد گرایش ی کشورهادانشگاهدر 

  به عمل آید. ی(ارشتهنیب

ی مجامعه عل یدستاورد شما برا نیترو مهم نیاز نظر شما بهتر

 چیست؟

آموختگانی که با دیدی جامع از وضعیت تربیت دانش

کاربردی در خدمت  -و نگاهی علمی کشاورزی و دامپروری

 و دامپروری ایران باشند. البته داشتن دانشجویانی پرسشگر

های موفقیت هر استاد است که خوشبختانه مند نیز از الزمهعالقه

  ام.مند بودهمن از آن بهره

 
دکتر ضمیری و دکتر یوسف جعفری آهنگری استاد  -3تصویر 

 گرگانو منابع طبیعی علوم کشاورزی دانشگاه  دام فیزیولوژی

تان چه های شما در زندگیها و موفقیتترین شکستبزرگ

 دانید؟ها را چه میدالیل آن بوده است و

 شكست بزرگ عنوان بهخوشبختانه چیزی که بتوانم از آن 

گذار گسترش ام پایهتوانسته که نیاام. از نام ببرم، نداشته

فیزیولوژی در دانشگاه شیراز و همكاری در توسعه آن در برخی 

های دیگر شوم، احساس خوبی دارم. بسیاری از دانشگاه

خدماتی  منشأهای دیگر در دانشگاه اکنونهمدانشجویان من 

هستند که برایم غرورآفرین هستند. معلم و استاد موفق و خوب، 

ش بكند فردی است که احساس مسئولیت شدید هم به خود
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)یعنی مرتب در حال یادگیری باشد، مسئولیت در قبال خود یعنی 

و خوب انتقال بدهد و رابطه خوبی هم با  دنبال یادگیری باشد(

دانشجو، با رعایت خطوط قرمز )رعایت خطوط قرمز مهم است(، 

داشته باشد. برای من همه دانشجویان بدون توجه به طرز فكرشان 

دانم در اختیارشان قرار ای که میو دانشم را در اندازه اندكسانی

  دهم.می

 
دکتر زربخت انصاری )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  -4تصویر 

ساری(، دکتر احمد زارع شحنه )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

کنگره ملی علوم دامی، کرج، تابستان   -دکتر ضمیری دانشگاه تهران( و 

9311 

 دانید؟الگو در زندگی خودتان می عنوانبهچه کسی را 

الگوی من در زندگی شخصی بیشتر برادر بزرگم بوده که 

چند سال پیش درگذشت. ایشان بیشتر نقش پدری برای من 

داشت و بیشتر تحت تربیت ایشان بودم. شیوه و منش رفتاری را 

ایم ادهسعی کردم مانند او باشم. در تحصیالت عالی برخی از است

 بیشتر بر شكل گرفتن شخصیت علمی من داشتند. ریتأث

بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که بخواهید 

 ؟اندکدمها یاد کنید، از آن

ای که پیش خاطرۀ بدی ندارم و مسئلهاز دوران تحصیل 

بیاید و ناراحت شوم، نداشتم. از دیدگاه کاری، درگذشت چند نفر 

از همكاران در دانشكده از بدترین خاطراتم است. البته باید نمک 

رفقا را نیز به آن  اصطالحبهخوردن و نمكدان شكستن برخی از 

)که این کنم درباره آن صحبت نكنم اضافه کنم. گاه سعی می

های شیرین خیلی داشتم. ویژگی در برخی از ما هست(. خاطره

ی خوبی بود. ما یكی دو نوبت با لیخدوران تحصیلم دوران 

دانشجوها و استادان برای گردش علمی رفتیم و خیلی جاها را 

دیدیم. بهترین آن هم که هنوز یادم هست؛ سال چهارم بودیم، 

خواستند اردوی علمی بروند، مهندس  هابچه، 9331ایام فروردین 

فرید و بقیه، اتوبوس راه انداخته بودند و آمدند در خانه ما و مرا 

هم بردند و من حتی خیلی هم نتوانستم وسیله جمع کنم و 

رفتیم. همان سال هم آقای دکتر سفیدبخت، آقای دکتر جمالیان 

ی شناسخاکصنایع غذایی و یكی از استادان دیگر بخش 

رفتیم،  تپههفتمان بودند و خیلی جاها رفتیم. نیشكر همراه

پاالیشگاه نفت آبادان که خیلی به ما احترام گذاشتند و ناهار 

 و دادندینمی نشان کس چیهمفصلی دادند و همه جاهایی که به 

سری بود را به دانشجویان دانشگاه پهلوی به دستور مدیرعامل 

ردیم و خیلی خوش رفتیم بازدید ک ؛شرکت نفت نشان دادند

 گذشت.

 
اد نصراهلل سفید بخت )استمراسم دانش آموختگی شیراز. اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه شیراز. از چپ به راست: دکتر ضمیری، دکتر  -5 تصویر

  بازنشسته(، دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر امیر اخالقی، دکتر شهریار کارگر و دکتر محمد دادپسند
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آید، به ذهنتان می "استاد"اولین کسی که بعد از شنیدن نام 

 چه کسی است و دلیل آن چیست؟

استاد راهنمای ارشد و دکترای  Alan W. Blackshawدکتر 

ی داشتندوستمن که از ایشان بسیار آموختم. انسانی وارسته و 

گذاشت و از هیچ نوع دانست در طبق اخالص میکه هرچه می

 . روانش شاد.کردینمیاری و راهنمایی دریغ 

 یسرآمد همه ار یچه کساز دانشجویانتان برایمان بگویید. 

 ؟دیدانیوز مخود تا به امر یاندانشجو

از همه دانشجویانم در همۀ سطوح  مجموع درخوشبختانه 

های من، همه کوشش خود را به برای درس حداقلرضایت دارم. 

بردند. برخی، به دالیلی، بیشتر درخشیدند. شمار سرآمدها کار می

نام برخی از قلم نیفتد، از  که نیااندک نیست؛ بنابراین، برای 

در هر بخش علوم دامی یكی  باًیتقربرم. ولی فردی خاص نام نمی

 بینید.را می هاآناز 

سفر داشتید؛ چه چیزی بیشتر از همه  به کشورهای زیادی شما

 برایتان جالب و آموزنده بود؟

و پرهیز از  یی، رک بودنگوراستصداقت در عمل و رفتار، 

 ریا و نفاق و دزدی.

آیا زمانی که از استرالیا به ایران بازگشتید، استقبال الزم از 

 تخصص و گرایش شما صورت گرفت؟

خیر. زمانی که به ایران برگشتم، مصادف با تعطیلی 

م یک سالی ه، زمان انقالب فرهنگی( و اصطالحبهبود ) هادانشگاه

بودم و با  هاآنبیكار بودم و به وزارت علوم هم که من بورسیه 

به  فعالًرفته بودم، برای کار درخواست دادم، گفتند  هاآنبورسیه 

ا بدر آینده اگر نیازی بود  شاءاهللانتخصص شما نیازی نداریم. 

تماس نگرفتند؛ امّا  گاهچیهتماس خواهیم گرفت که البته  شما

و نیاز دانشگاه شیراز، در ها دانشگاه، با بازگشایی 9362 در سال

 بخش علوم دامی دانشگاه شیراز شروع به کار کردم.

 
دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به همراه دکتر  -اساتید بخش فیزیولوژی دام و طیور و اعضای انجمن علمی -6تصویر 

دکتر مهندس یاسر رضاییان، دکتر زربخت انصاری، دکتر ضمیری، . از راست به چپ: 9316پاییز  –ضمیری در سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور 

 ی رامندی، مهندس کاظم سیفی.دحمید دلدار، دکتر عیسی دیرنده، مهندس ها

نظر شما درباره ادامۀ تحصیل در خارج از کشور چیست؟ چه 

 دهید؟پیشنهادی می

برای من مزایای تحصیل در استرالیا خیلی زیاد و 

کارها آسان پیش ی کم بود. در آن زمان، همه لیخدردسرهای آن، 

م گرفتم تا عازرفت. چون بورسیه بودم، فقط باید پذیرش میمی

ها شد. هزینهماه انجام می 6تا  1ی و در فاصله نگارنامهشوم که با 

پرداخت. نسبت به دانشجوهای خارجی دیگر را هم که دولت می

دانشجویان ایرانی خیلی خوب بود و دانشجو با  نهیهز کمک

شد. به نظرم درس خواندن در یک نمی روبهرومشكل مالی 

و یا پژوهش برای  دانشگاه معتبر خارج از کشور برای یک دوره
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یكی دو سال پس از دوره دکترا، بسیار ارزشمند است. وزارت باید 

  تشویق کند و شرایط را آسان کند. حتماً

 
 و همراهان در جریان بازدید از گاوداری، نیشابور دکتر ضمیری -7تصویر 

 ژهیوهبپیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری 

 در این دوران کرونایی چیست؟

بخش  عنوان بهبهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری، 

از کشاورزی، بدون بهبود کلی اوضاع اقتصادی کشور،  ریجداناپذ

 ی در سطح کالن توسطزیربرنامهشدنی نیست. الزمه پیشرفت، 

 و اندیشمندان و خبرگان، مدیریت درست و کارآمد ختگانیفره

با توجه به شرایط ویژه  ازین موردهای ها و زیرساختزمینه جادیو ا

است.  اندیشتادی نیکو با تكیه بر نیروهای مدیریتی و س کشور

توانم بگویم که در بیشتر این موارد، کمبودهای اساسی در می

این  بایستوضعیت نمی قاعدتاًکشور داریم؛ زیرا اگر چنین نبود 

بر اقتصاد  91-بینیم. پاندمی بیماری کوویدچنین باشد که می

منفی گذاشته است، امّا کشورهایی که دارای  ریتأثهمه کشورها 

. البته انددهید بیآساند کمتر ی مدون توسعه بودهاهبرنامه

تواند ای میتا اندازه ها در این دورانهای ویژه دولتحمایت

در این راستا چه  مرداندولتتشدید بحران را بكاهد. این که 

در بخش کشاورزی و  دکنندگانیتولاند را باید از اقدامی کرده

اورزی و دامپروری، ی کشهادکنندهیتولدامپروری جویا شد. 

برند که گری رنج می، از رانت و واسطههادکنندهیتولهمانند دیگر 

 حلراه جویی نشده است.برای این چالش نیز چاره متأسفانه

دشوار نیست، امّا نیاز به همت واال دارد، اگر به این خاک و 

   مردمش بیندیشیم. به امید آن روز.

 سخن آخر ... عنوان به

ندارم. با آرزوی پیروزی و شادکامی شما و  سخن دیگری

  بهبودی هرچه بیشتر وضعیت دامپروری ایران.
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 مقدمه

ش تا بیهای طیور است. نشاسته منبع اصلی انرژی در جیره

و بیش از نیمی از اترژی قابل داده درصد جیره را تشکیل  02از 

(. تغییر در Svihus, 2011دهد )متابولیسم خوراک را تشکیل می

هضم نشاسته تاثیر زیادی بر مقدار انرژی جیره دارد. با این وجود 

توجه زیادی به هضم نشاسته نشده است، زیرا در طیور تغذیه 

های برپایه ذرت، مشکل هضم نشاسته کم است. شده با جیره

عات زیادی نشان دادند که نشاسته ذرت تقریبا به طور کامل مطال

(. برای درک بهتر 9شود )جدول های گوشتی هضم میدر جوجه

اثر قابلیت هضم نشاسته بر غالت مختلف، ابتدا الزم است با 

ه در های نشاستساختار و طبقه بندی نشاسته آشنا شویم. گرانول

تلف گلوکز یعنی آمیلوز و اندوسپرم وجود دارند و از دو پلیمر مخ

وز اند. ساختار پلیمرها و تفاوت بین آمیلآمیلوپکتین تشکیل شده

 ,Heijnenو آمیلوپکتین در مطالعات زیادی توصیف شده است )

1997; Oates, 1997; French, 1984; Gallant et al., 1992; 

Hizukuri et al., 1997; Buleon et al., 1998; Imberty et al., 

(. رابطه منفی بین نسبت آمیلوز و آمیلوپکتین و میزان هضم 1991

 Toppingنشاسته و میزان نشاسته به خوبی مشخص شده است )

et al., 1997; Åkerberg et al., 1998; Bednar et al., 2001; 

Saito et al., 2001; Abdel-Aal et al., 2002 نشان داده شده .)

ز کتین باال بسیار بیشتر ااست که هضم نشاسته خام با آمیلوپ

-(. گرانولSvihus et al., 2005نشاسته حاوی آمیلوز زیاد است )

های نشاسته ممکن است از نظر شکل و اندازه با هم تفاوت داشته 

باشند. توزیع اندازه و شکل نشاسته دو عامل مهم در خصوصیت 

 عملکردی نشاسته است. 

ند کندی میبنطور کلی نشاسته را به سه گروه طبقهبه

(Englyst et al., 1992)  :ای که به سرعت نشاسته -9که شامل

شود که شامل دقیقه گلوکز آزاد می 02هضم شده و بعد از 

شده و ای که به کندی هضم نشاسته -0نشاسته ژالتینه است. 

های طبیعی که شامل گرانولدقیقه گلوکز  902الی  02پس از 

 Resistantنشاسته مقاوم ) -9نشاسته در بیشتر غالت است. 

Starch که عبارت است از کل نشاسته منهای مقدار قند آزاد )

که به هضم مقاوم است. برای  invitroدقیقه هضم  902شده در 

در  RS4و  RS1 ،RS2 ،RS3گروه نشاسته مقاوم چهار زیر شاخه، 

 (.Brown, 1996نظر گرفته شده است )

انجام شده  RSای همطالعات زیادی در مورد زیر شاخه

 ;Eerlingen et al., 1994; Bird et al., 2000) است

Leszczynski, 2004; Nugent, 2005; Sajilata et al., 2006به .) 

های نشاسته غیر قابل دسترس به عنوان گرانول RS1طور خالصه، 

 RS2شود. در همه یا بخشی از اجزای حاوی نشاسته تعریف می

ها نشاسته است که درجه مقاومت آن های طبیعیشامل گرانول

ها به ژالتینه شدن به ساختار گرانول و میزان حساسیت آن

دهنده نشاسته عبوری در طی فرآوری نشان RS3بستگی دارد. 

ای که از نظر به عنـوان نشاسته RS4(. Brown, 1996است )

   .(Nugent, 2005شود )فیزیکی و شیمیایی تغییر یافته، تعریف می

نشاسته عمدتا توسط آنزیم آلفاـ آمیالز پانکراس در  هضم

شود که بیشتر پیوندهای گلیکوزیدی دئودنوم و ژئوژنوم انجام می

 Lehmannکند )را در آمیلوز و آمیلوپکتین تجزیه می 9-0آلفا 

and Robin, 2007 در طی هیدرولیز، آمیلوز به مالتوز و .)

 وز و آلفاالتوز، مالتوتریشده و آمیلوپکتین به ممالتوتریوز شکسته

های محلول در آب شود. این مولکولدکسترین تجزیه می

ای هتوانند از دیواره روده عبور کنند؛ بنابراین توسط آنزیمنمی

جزیه ها بیشتر تمالتاز و ایزومالتاز در غشای لبه برسی انتروسایت

شوند. گلوکز از روده کوچک جذب شده و تبدیل به گلوکز می

های گلوکز وابسته به حضور سدیم دهندهی انتقالو به وسیلهشده 

یابند. نیروی محرک این انتقال پمپ در حفره گوارشی انتقال می

سدیم ـ پتاسیم است که سدیم را مجددا به حفره گوارشی بر 

(. بخشی از گلوکز جذب شده اکسید Gray, 1992گرداند )می

ود. شاره روده استفاده میشود و به عنوان منبع انرژی برای دیومی

ه،  انرژی یافتباقیمانده گلوکز توسط ورید پورتال به کبد انتقال 

ها فراهم کرده و یا به عنوان گلیکوژن یا چربی را برای سایر بافت

 (. Weurding, 2002شود )ذخیره می

 ها،ژالتینه شدن نشاسته شامل جذب آب به درون گرانول

ما و از دست رفتن شکنندگی هیدراتاسیون، تورم، جذب گر

)ساختار بلوری( است. در ابتدا تورم قابل برگشت است اما با 

ده و شرسیدن به یک آستانه دمایی خاص، تورم غیرقابل برگشت

  کند.طور قابل توجهی تغییر میساختمان گرانول به

 های هضمیژالتینه شدن ساختار گرانول را باز کرده و آنزیم

کند و حساسیت های نشاسته میشدن به گرانولرا قادر به وارد 

. (Svihus et al., 2005دهد )به تجزیه آمیلولیتیکی را افزایش می

گراد بیشتر درجه سانتی 22-02در رطـوبت باال در دمـای بیـن 

(. اگر میزان رطوبت Donald, 2001شود )نشاسته ژالتینه می

افزایش خواهد  پائین باشد، دمای مورد نیاز برای ژالتینه شدن

های فرآوری شده برای شروع ژالتینه یافت. در بیشتر خوراک

 ,.Svihus et alکنند )شدن از دمای باال و رطوبت کم استفاده می

2005.)  
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 قابلیت هضم نشاسته غالت در طیور -9جدول 

 

 سن )روز( نوع دانه
 قابلیت هضم نشاسته

 مرجع
 کل دستگاه گوارش ایلئومی

 Yutste et al., 1991 - 10/2 90 ذرت

- 92 10/2 - Camden et al., 2001 
- 00 - 11/2-10/2 Maisonnier et al., 2001 
- 01 10/2 10/2 Weurding et al., 2001 
- 09 11/2-10/2 - Abdollahi et al., 2013b 

 .  a19/2 Rogel et al., 1987a - 00 گندم

- 90 10/2 - Yutste et al., 1991 
- 00 - 00/2-00/2 Maisonnier et al., 2001 
- 09 01/2 - Svihus, 2001 
- 09 01/2 - Svihus and Hetland, 2001   
- 01 10/2 10/2 Weurding et al., 2001 
- 00 10/2 - Hetland et al., 2002 
- 90 10/2 - Hetland et al., 2002 
- 99 10/2 - Hetland et al., 2003 
- 00 - 10/2-10/2 Svihus et al., 2004 
- 02 10/2-12/2 - Svihus et al., 2004 
- 00 - 11/2-01/2 Carré et al., 2005 
- 09 09/2-09/2 - Zimonja and Svihus, 2009 
- 09 10/2-09/2 - Abdollahi et al., 2011 
- 09 10/2-10/2 - Abdollahi et al., 2013a 

 Weurding et al., 2001 12/2 12/2 01 سورگوم

- 00 19/2-00/2 - Selle et al., 2012 
- 09 11/2-19/2 - Abdollahi et al., 2014 
- 00 b01/2-01/2 - Selle et al., 2014 
- 00 c19/2-00/2 - Selle et al., 2014 

 d01/2 - Hesselman and Aman, 1986 91 جو
- 91 e02/2 - Hesselman and Aman, 1986 
- 09 11/2 - Svihus, 2001 
- 01 10/2 10/2 Weurding et al., 2001 

 Svihus, 2001 - 11/2 09 جو دو سر
- 09 10/2-11/2 - Zimonja and Svihus, 2009 
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نشاسته غالت مختلف، خصوصیات ژالتینه شدن متفاوتی 

دارند به عنوان مثال نشاسته گندم دمای ژالتینه شدن کمتر 

 02-12گراد( در مقایسه با نشاسته ذرت )درجه سانتی 02-20)

(. همچنین نشاسته سورگوم Lund, 1984) گراد( دارددرجه سانتی

گراد( در درجه سانتی 00-10دمای ژالتینه شدن بیشتری )

به  های برپایه سورگوممقایسه با نشاسته ذرت دارد. بنابراین جیره

های برپایه گندم نیاز شرایط دمایی باالتری در مقایسه با جیره

توسط است های برپایه ذرت مدارند. دمای ژالتینه شدن در جیره

(Taylor and Dewar, 2001) اثر پلت کردن بر میزان ژالتینه .

درصد( است. اگرچه بخشی  02-0شدن در بیشتر غالت کم )بین 

از این ژالتینه شدن ممکن است طی شرایط بخار دادن رخ دهد، 

اما بیشتر آن در طی فرآیند پلت کردن به ویژه قالب کردن پلت 

 ;Heffner and Pfost, 1973د )دهبه علت گرمای باال رخ می

Zimonja et al., 2008; Abdollahi et al., 2010, 2011 .) 

طیور همچنین قادر به افزایش ترشح آلفاـ آمیالز پانکراس 

(. با این حال Moran, 1985با افزایش مقدار مصرف نشاسته است )

است که نشاسته به طور کامل در طیور هضم  شواهد نشان داده

های مختلف به عالوه تنوع قابل توجهی در بین گونه شود،نمی

غالت و ارقام داخل هر گونه از نظر هضم نشاسته وجود دارد. 

بنابراین در نظر گرفتن عواملی که موجب کاهش هضم نشاسته 

 نویسیشود، باید در جیرهدر کل دستگاه گوارش یا ایلئوم می

و قابلیت هضم مورد توجه قرار گیرند. از عوامل مؤثر بر تنوع 

توان به خصوصیات نشاسته، ترکیبات مرتبط نشاسته در طیور می

ای، فرآوری خوراک، اندازه با گرانول نشاسته، مواد ضد تغذیه

ذرات، تغذیه با دانه کامل، سختی دانه، ژنتیک پرنده و فیبر جیره 

اشاره کرد. در این میان تأثیر فیبر جیره و فرآوری خوراک بر 

ی و اشاسته با هدف اهمیت آن به لحاظ اثر تغذیهقابلیت هضم ن

ای هتواند بر عملکرد طیور داشته باشد، در جیرهسالمتی که می

 گیرد.حاوی غالت مختلف مورد بحث و بررسی قرار می

 اثر فیبر جیره
ای ( به دو دسته فیبر جیرهDietary Fibreفیبر جیره )

شود. ( تقسیم می IDFای نامحلول )( و فیبر جیرهSDFمحلول )

SDF  دارای وزن مولکولی باال است و به طور عمدهSDF  در

های غالت به ترتیب در چاودار، جو، تریتیکاله، گندم، ذرت و دانه

ذرت <گندم <تریتیکاله  <جو <سورگوم بیشتر )چاوار

و قادر به افزایش ویسکوزیته محتویات  شودسورگوم( یافت می<

ها و ها، متابولیتروده است و نرخ عبور مواد هضمی، میکروب

 ها )عمدتاً شامل بتاگلوکان SDFدهند. راندمان هضم را تغییر می

ها )گندم، ذرت، سورگوم، چاودار جو و جو دوسر( و آرابینوزایالن

توانند قابلیت هضم مواد مغذی از باشند و مییو تریتیکاله( م

نمونه گندم تنوع  90جمله نشاسته را کاهش دهند. با استفاده از 

 - 09/2زیادی در قابلیت هضم نشاسته در کل دستگاه گوارش )

محلول نسبت داده  NSP( مشاهده شد، این تنوع به مقدار 11/2

ودن ی از باال ببا این حال کمترین کاهش در قابلیت هضم ناششد. 

ویسکوزیته در بین مواد مغذی موجود در خوراک مربوط به 

د. در حقیقت قابلیت هضم نشاسته حساسیت بیشتری نشاسته بو

و همکاران  Maisonnierدهد. به تغییرات ویسکوزیته نشان نمی

 0( نشان دادند که افزودن صمغ منجر به کاهش تنها 0229)

ودن افزشد. دستگاه گوارش درصد قابلیت هضم نشاسته در کل 

 هایدر جیره گلوکاناز با منشاء برون زادی-آنزیم زایالناز و بتا

 به را هنشاست هضم قابلیت ویسکوزیته، کاهش برپایه گندم و با

 ;Ankrah et al., 1999افزایش داد ) جوان پرندگان در خصوص

Choct et al., 1999; Marron et al., 2001 .)Ankrah  و همکاران

( کاهش ویسکوزیته ایلئومی و بهبود در هضم نشاسته در 9111)

کل دستگاه گوارش را با افزودن بتا گلوکاناز در پرندگان تغذیه 

های برپایه جو گزارش کردند. با این حال کاهش شده با جیره

 های برپایه گندم خیلیویسکوزیته ایلئومی گاهی اوقات در جیره

شده در قابلیت هضم را توضیح  تواند بهبود دیدهکم است و نمی

های برپایه گندم ویسکوزیته (. جیرهMarron  et al., 2001دهد )

د کننباالتری در حالت پلت شده نسبت به جیره مش ایجاد می

(Cowieson et al., 2005; Zimonja et al., 2008; de Vries et 

al., 2012 .)Cowieson ( افزایش ویسکوزیته 0222و همکاران )

محلول نسبت  NSPجیره پلت شده بر پایه گندم را به افزایش  در

دادند. همچنین افزایش دو برابری ویسکوزیته مواد هضمی 

های گوشتی هنگامی که جیره برپایه گندم در ای در جوجهروده

گراد با بخار پلت شده بود، مشاهده شد درجه سانتی 12دمای 

(Zimonja et al., 2008فیبر نامحلول در .) هاایجیره تک معده 

شود. از آنجایی به عنوان رقیق کننده خوراک در نظر گرفته می

نامحلول در دستگاه گوارش پرندگان هضم  یفیبر جیرهکه 

( در  AMEشود، در نتیجه انرژی قابل متابولیسم ظاهری )نمی

فیبر یابد. از طرف دیگر گزارش شده است که جیره کاهش می

ای هت دستگاه گوارش، پروفایل میکروبسالم نامحلول ی¬جیره

دهد. در نتیجه های هضمی را بهبود میدستگاه گوارش و اندام

ممکن است قابلیت هضم ترکیبات غیر فیبری را افزایش دهد 

(Rogel et al., 1987a; Hetland et al., 2003, 2005; Hetland 

and Svihus, 2007; Amerah et al., 2009; González-

Alvarado et al., 2010; Svihus, 2011 بنابراین .)AME  کل

 ییرهفیبر ججیره بستگی به باالنس بین اثرات منفی و مثبت 

دارد. اگر باالنس مثبت باشد، مصرف خوراک  AMEبر  نامحلول

( مصرفی مورد نیاز MEبه منظور تنظیم انرژی قابل متابولیسم )

یبر فشده است که پرندگان تغذیه شده با  یابد. گزارشکاهش می

تمایل به افزایش مصرف خوراک به عنوان یک  نامحلول یجیره
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راهکار برای جبران کاهش غلظت مواد مغذی در خوراک دارند 

(Hill and Dansky, 1954) در مقابل .Mateos  و همکاران

را بر مصرف خوراک  نامحلول یفیبر جیرهاثرات منفی  (0290)

 با نامحلول یفیبر جیرهمشاهده کردند. گزارش شده است که 

ها های گوارشی را با آنکپسوله کردن مواد مغذی، تماس آنزیم

دهد، در نتیجه هضم مواد مغذی کاهش خواهد یافت کاهش می

(Mateos et al., 2012 برخی منابع فیبری ممکن است موجب .)

هایپرتروفی پانکراس شده و در نتیجه باعث افزایش ترشحات 

(. با این حال گنجاندن Kratzer et al., 1967پانکراس شوند )

نامحلول در جیره اثرات مفیدی  یفیبر جیرهسطوح متوسط تا کم 

 ,Rogel et al., 1987aروی قابلیت هضم مواد مغذی داشته است )

b) یفیبر جیره. گزارش شده است که استفاده از سطوح متوسط 

در جیره با وجود کاهش غلظت مواد مغذی، عملکرد  نامحلول

 ,Hetland and Svihusدهد )پرندگان را تحت تاثیر قرار نمی

2001; Hetland et al., 2002 .) 

م ضنامحلول بر قابلیت ه یفیبر جیرهدر مطالعات زیادی اثر 

 ,.Rogel et alایلئومی و کل دستگاه گوارش بررسی شده است )

1987b; Svihus and Hetland, 2001; Hetland et al., 2003; 

Amerah et al., 2009; Jiménez-Moreno et al., 2011.)  از جمله

ی گندم باعث درصد تراشه چوب به جیره برپایه 1که، افزودن این 

 Amerah etضم ایلئومی نشاسته شد )دار قابلیت هافزایش معنی

al., 2009)سازی جیره برپایه . همچنین گزارش شد که رقیق

د شدرصد سلولز موجب افزایش قابلیت هضم ایلئومی  92گندم با 

(Svihus and Hetland, 2001)های چوب باعث . استفاده از تراشه

افزایش غلظت اسیدهای صفراوی در سنگدان شد، این نشان 

که فرآیندهای هضمی و برگشت مواد معده در استفاده  دهدمی

اثرات  .(Hetland et al., 2003شوند )از تراشه چوب تحریک می

ور طنامحلول بر قابلیت هضم مواد مغذی به یفیبر جیرهمفید 

 HClها بر توسعه سنگدان همراه با افزایش ترشح کلی به اثرات آن

( بیان 0221) Svihusت. های گوارشی نسبت داده شده اسو آنزیم

های گوشتی تمایل به مصرف بیش از حد خوراک کرد که جوجه

دارند که منجر به بار اضافی سیستم گوارشی و کاهش قابلیت 

هضم مواد مغذی به دلیل افزایش سرعت عبور مواد هضمی 

( افزایش قابلیت هضم 0221و همکاران ) Amerahشود. می

چوب را به اندازه بزرگتر سنگدان  ایلئومی در نتیجه افزودن تراشه

 ای بهتر نسبت دادند. و حرکات روده

عواملی مانند حاللیت، ظرفیت تخمیر، اندازه ذرات، درجه 

 ,.Jorgensen et al., 1996; Shakouri et alلیگنینی شدن فیبر )

2006; Jiménez-Moreno et al., 2011 گنجاندن سطح مطلوب ،)

 ,.Jiménez-Moreno et alنوع غله استفاده شده در جیره پایه )

(، نوع و Jiménez-Moreno et al., 2007(، شکل خوراک )2009

سن پرندگان، شرایط پرورش و دسترسی پرندگان به بستر 

ند نامحلول مؤثر باش یفیبر جیرهتواند بر پاسخ پرندگان به یم

(González-Alvarado et al., 2010 اگرچه .)یفیبر جیره 

جیره را کاهش دهد،  AMEشود و ممکن است نامحلول هضم نمی

اه تواند عملکرد دستگمی نامحلول یفیبر جیرهاما غلظت متوسط 

گوارش را در قسمت فوقانی بهتر کرده و در نتیجه ممکن است 

نامحلول به  یفیبر جیرهقابلیت هضم مواد مغذی را بهبود دهد. 

خصوص فیبر درشت و لیگنینی شده در سنگدان، نقش 

کنندگی سنگدان و ریفالکس ضد پریستال )ضد دودی( را آسیاب

وط شدن بهتر مواد هضمی با شیره داده و منجر به مخلافزایش 

حلول نام یفیبر جیرهشود. این فرآیندها، اثرات مثبت گوارشی می

-Gonzálezدهند )بر قابلیت هضم نشاسته را توضیح می

Alvarado et al., 2010.)  

 اثر فرآوری خوراک

های فرآیند شامل آسیاب کردن، پلت کردن، انواع روش

( و اکسپند کردن extrusionکردن )بخار و ورقه کردن، اکسترود 

(expanderوجود دارد. این روش )توانند بر قابلیت هضم ها می

نشاسته در کل دستگاه گوارش یا ایلئوم به واسطه تغییر در 

کنش با دیگر اجزای خوراک مؤثر واقع خصوصیات نشاسته یا برهم

(. فرآوری خوراک با استفاده از Svihus et al., 2005شوند )

ارت، رطوبت، فشار و نیروی برشی اندازه ذرات را کاهش داده حر

ثرات دهد. این او همچنین ساختار کریستالی نشاسته را تغییر می

ر تهای هضمی قابل دسترسممکن است نشاسته را برای آنزیم

 ,Weurdingکرده، در نتیجه هضم نشاسته را افزایش دهند )

ها را به دسترسی آنزیم(. از آنجایی که ژالتینه شدن 2002

رود قابلیت هضم دهد، انتظار میهای نشاسته افزایش میگرانول

طور کلی های فرآوری شده افزایش یابد. بهنشاسته با خوراک

ها در طول پلت کردن پایین بوده و مقدار ژالتینه شدن گرانول

های اکسترود و اکسپند اهمیت کمی دارد. در طی فرآوری با روش

شود که به دار زیادی آب به هر کیلو خوراک اضافه میکردن مق

ترتیب افزودن آب در اکسترود بیشتر از اکسپند و پلت کردن 

پلت( است و خوراک در معرض  <اکسپند <)افزودن آب: اکسترود

گیرد که گراد و تحت فشار قرار میدرجه سانتی 922دمای باالی 

و  تر از اکسپندافزایش درجه حرارت به ترتیب در اکسترود بیش

پلت(. دو  <اکسپند<پلت کردن است )درجه حرارت: اکسترود 

هند دفاکتور رطوبت و حرارت قابلیت هضم نشاسته را افزایش می

(Murray et al., 2001 در طول شرایط بخار و پلت کردن فقط .)

شود. اما فرآوری درصد کل نشاسته معموال ژالتینه می 02-0بین 

د کردن منجر به مقدار ژالتینه شدن بیشتر خوراک به روش اکسپن

 (. Cramer et al., 2003شود )درصد( می 92-00نشاسته )بین 
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اکسترود منجر به ژالتینه شدن  فرآوری دانه غالت به روش

 ,.Skoch et al) شده استهای نشاسته تر و تجزیه گرانولکامل

1983a, b; Colonna et al., 1989 خیساندن و جوانه زدن غالت .)

ممکن است قابلیت هضم نشاسته را از طریق کاهش اسید 

آمیالز را مهار  -ها که فعالیت آلفافایتیک، تانن و پلی فنول

کنند، افزایش دهند. حذف تانن و اسید فایتیک فضایی را در می

اخل ماتریکس ایجاد کرده و حساسیت به حمله آنزیمی را د

 Rehmanیافت )داده و در نتیجه هضم نشاسته بهبود افزایش 

and Shah, 2005 فرآوری خوراک همچنین ممکن است مهار .)

آمیالز را دناتوره کرده و از این طریق قابلیت  -های آلفاکننده

شده است که هضم نشاسته را افزایش دهد. از طرفی گزارش 

ته را نشاس –فرآوری کردن ممکن است تشکیل کمپلکس لیپید

. (Saunders, 1975افزایش و قابلیت هضم نشاسته را کاهش دهد )

ا ههمچنین پلت کردن اثر مثبتی بر روی هضم نشاسته در لگوم

 شده استها داشته و باعث افزایش انرژی قابل متابولیسم در آن

(Moran et al., 1968) .تواند به اثر پلت کردن تا حدودی می

آسیب وارد شده به ماتریکس دیواره سلولی به وسیله نیروی برشی 

شود، نسبت داده شود. اثر پلت گیری استفاده میکه برای قالب

کردن روی قابلیت هضم نشاسته در غالت مختلف به طور وسیعی 

 ;Carre ı et al., 1987; Conan et al., 1992مطالعه شده است )

Grosjean et al., 1999.) 

شده و های آلورن آسیاب و پلت کردن موجب پارگی سلول

 دسترسی به مواد مغذی در دانه گندم را افزایش داده است

(Saunders et al., 1968 با این حال نشاسته غالت عمدتا در .)

(. Carré, 2004های الورن )اندوسپرم قرار دارند نه در سلول

ه های برپایت که قابلیت هضم ایلئومی در جیرهگزارش شده اس

 شدند نسبت به حالت پلتگندم، زمانی که به حالت مش استفاده 

مش  های پلت وبیشتر و ضریب قابلیت هضم ایلئومی برای جیره

 .(Svihus, 2001گزارش شد ) 12/2و  01/2به ترتیب 

  Svihus and Hetland (0229 معتقد بودند که تجمع )

حد نشاسته در روده کوچک پرندگان تغذیه شده با بیش از 

های پلت شده برپایه گندم به دلیل مصرف بیش از حد جیره

خوراک دلیل عمده پایین بودن قابلیت هضم نشاسته بود. 

 هایهمچنین کاهش قابل توجه در قابلیت هضم ایلئومی جیره

در جیره پلت گزارش  09/2در جیره مش تا  11/2برپایه گندم از 

( 0299و همکاران ) Abdollahi. (Abdollahi et al., 2011شد )

نشان دادند که اثر شکل خوراک بر قابلیت هضم ایلئومی به نوع 

که پلت کردن روی قابلیت هضم غله بستگی دارد. در حالی

ی ذرت تاثیری نداشته و قابلیت هضم های برپایهنشاسته در جیره

داد. جیره پلت در مقایسه  ی گندم را کاهشهای برپایهدر جیره

های بر پایه سورگوم با مش قابلیت هضم نشاسته را در جیره

ی سورگوم (. در اندوسپرم دانهSelle et al., 2013کاهش داد )

کند، این های نشاسته را احاطه میپروتئین کفیرین گرانول

ه در نشاست -گلوتلین -کنش کفیریناحتمال وجود دارد که برهم

ورگوم در طول پلت کردن اتفاق افتاده و در نتیجه اندوسپرم س

افزایش پلیمریزه شدن کفیرین با پلیمرهای با وزن مولکولی باال 

(. Liu et al., 2013ممکن است مانع از هضم نشاسته شده است )

طور کلی نتایج نشان دادند که پلت کردن ممکن است بر قابلیت به

گندم مفید نباشد و  هضم ایلئومی در غالت به ویژه سورگوم و

حتی قابلیت هضم ایلئومی را در بعضی از غالت تحت برخی 

  شرایط در اثر مصرف باالی خوراک کاهش داد.

 گیری کلینتیجه

 اًهای گوشتی نسبتقابلیت هضم نشاسته غالت برای جوجه

ترین منبع انرژی در جیره که نشاسته عمده باال است. از آنجایی

استراتژی که بتواند نشاسته غیر قابل هضم را طیور است، هر 

تواند بر عملکرد طیور مؤثر واقع شود. عوامل کاهش دهد، می

توانند قابلیت هضم نشاسته در ایلئوم و کل دستگاه متعددی می

گوارش طیور را کاهش دهند. عوامل عمده شامل خصوصیات 

های نشاسته، ساختاری نشاسته، اجزای تشکیل دهنده گرانول

در جیره و منشاء  نامحلول ی¬فیبر جیره و SDFهای غلظت

های فرآوری خوراک مانند پلت ژنتیکی پرندگان است. روش

کردن پیامدهای متفاوتی بر قابلیت هضم دارد که به نوع دانه 

وابسته است. پلت کردن ممکن است برای هضم نشاسته در غالت 

محلول مفید نباشد و حتی ممکن است  NSPحاوی سطوح باالی 

باال  از طریق افزایش مصرف خوراکقابلیت هضم نشاسته را 

کاهش دهد. پلت کردن همچنین ممکن است باعث کاهش اندازه 

ذرات شود و در نتیجه منجر به توسعه کمتر از حد مطلوب 

 هایسنگدان شده و قابلیت هضم مواد مغذی را کاهش دهد. شیوه

که توسعه سنگدان و زمان ماندگاری خوراک را  فراوری خوراک

دهند، ممکن است به عنوان یک استراتژی برای مقابله افزایش می

با اثرات منفی پلت و اندازه ذرات کوچک در قابلیت هضم نشاسته 

 غالت استفاده شوند. 
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Abstract  

Starch, comprising up to 70–80% of most cereal grains, is the primary source of energy 

in poultry diets. Although it is generally believed that starch is well digested by poultry, low 

total tract and ileal starch digestibility has been reported in some studies. The structure and 

composition of starch granules, their interaction with protein matrix, and their availability 

after feed processing play important roles in the digestion of starch. There is clear evidence 

that starch digestion is highly correlated with its structural location within feedstuffs and 

components associated with starch granule. Viscous non-starch polysaccharides and feed 

technology practices such as pelleting, whole grain feeding and inclusion of fibrous 

materials also have significant influence on starch digestibility. The aim of this review was 

to focus on factors affecting the digestion and absorption processes of starch in poultry. The 

effects of soluble and insoluble dietary fiber, and feed processing on starch digestion are 

also reviewed. 
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 2 وحید یکانی و *9مریم ثاقبی

 چکیده

ای در تنظیم جیره حیوانات نشخوارکننده استفاده های تغذیهعنوان مکملها بهامروزه در صنعت دامپروری از چربی

های ها و دانهتوان به چربی موجود در علوفهشود. از منابع چربی مختلف مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان میمی

ها پس از قرار گرفتن در محیط شکمبه توسط کلسیمی اشاره کرد. چربیهای های چربی تجاری همانند نمکروغنی و مکمل

ف به های مختلهای چرب با چند پیوند دوگانه در زمانشوند. تغذیه اسیدهیدروژنه می ا  ها لیپولیز و متعاقبمیکروارگانیسم

ربی های چستفاده از مکملشود. اگاوهای شیری سبب کاهش درصد چربی شیر، افزایش تولید شیر و بهبود سالمت دام می

سویای اکسترود شده سبب  یباشد. دانهای برای مقابله با توازن منفی انرژی میدر دوره انتقال یکی از راهکارهای تغذیه

لیت های کلسیمی سبب بهبود قابها در قالب نمکشود و استفاده از چربیبهبود وضعیت متابولیکی حیوان در دوره انتقال می

ی های چرب کلسیممثل اسیداستفاده از منابع چربی خنثی شود. های دوره انتقال میمغذی در دستگاه گوارش گاوهضم مواد 

گرم به ازای هر رأس در  12شود ولی اگر مقدار این منابع به بیش از ها باعث افزایش درصد چربی شیر میدر جیره میش

ساز کلسترول عنوان پیشهم آوردن اسیدهای چرب بهآره با فرشود. چربی جیروز برسد، باعث کاهش درصد چربی شیر می

ی چربی هاتواند عملکرد تخمدان، رحم و در کل نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد. استفاده از مکملها میو پروستاگالندین

ن و بهبود بازدهی های شیرخوار سبب بهبود مصرف جیره آغازین، افزایش وزهای کلسیمی در جیره گوسالهدر قالب نمک

 شود. مصرف خوراک می

 ی چربیهاتغذیه، حیوانات نشخوارکننده، مکمل :کلیدی کلمات
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 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 مقدمه

های عنوان مکملها بهپروری از چربیامروزه در صنعت دام

شده و های محافظتهای چرب، چربیای در قالب اسیدتغذیه

های روغنی در تنظیم جیره گاوهای شیرده، گاوهای خشک، دانه

ها استفاده ها و بزها، برهها، میشهای دوره انتقال، گوسالهگاو

های شیری از دو تا سه هفته قبل از گاوشود. دوره انتقال در می

ازآن ادامه دارد که با افزایش زایمان شروع و تا دو تا سه هفته پس

تولید شیر و کاهش ماده خشک و موازنه منفی انرژی همراه است 

(Rezakhani et al., 2020البته پاسخ حیو .) ان به افزودن چربی

تحت تأثیر نوع جیره پایه، مرحله شیردهی، توازن انرژی، ترکیب 

 Javaheriشده در خوراک قرار دارد )چربی و مقدار چربی افزوده

barfrushi et al., 2014های شیری تحت تنش گرمایی از (. گاو

زا هستند. تولید شیر های تازهنظر توازن انرژی شبیه به گاو

ری تحت تنش گرمایی معموال  طی تابستان کم گاوهای شی

ها در این دوره مورد توجه رو افزایش عملکرد گاو شود و از اینمی

طورمعمول بدون تغییر نسبت علوفه به کنسانتره و با است. به

توان تراکم انرژی جیره را افزایش داد های چربی میمصرف مکمل

(Akhlagi et al., 2016 افزودن چربی به .)تواند ها میجیره گاو

ای بر تولید شیر و محتوای چربی و پروتئین مالحظهاثرات قابل 

آن و نیز ماده خشک مصرفی داشته باشد )رضاخانی و همکاران.، 

(. مکمل اسید لینولئیک مزدوج با کاهش انرژی مورد نیاز 9911

برای سنتز چربی شیر، باالنس انرژی را در گاوهای شیری بهبود 

های (. استفاده از مکملAbdolmaleki et al., 2017) بخشدمی

زنجیر های چرب بلندو اسید C18:3n-3چربی دارای منابع 

منشعب از آن، بعد از زایش باعث کاهش از دست رفتن آبستنی، 

شود توسعه جنین، افزایش سایز فولیکول و درصد آبستنی می

(Jolazade et al., 2018به .) منابع مختلف طورکلی استفاده از

تواند منافع مختلفی ازجمله بهبود افزایش جذب مواد چربی می

محلول در چربی، اثرات مثبت فیزیولوژیک، بهبود الگوی 

اسیدهای چرب فرآورده، افزایش بازده انرژی، کاهش تولید متان 

و کاهش اثرات منفی تنش حرارتی را در پی داشته باشد 

(Gahremani et al., 2020هدف از .)  مطالعه حاضر مروری بر

های چربی در تغذیه حیوانات اثرات مختلف تغذیه مکمل

  باشد.نشخوارکننده می

 منابع چربی مصرفی در جیره غذایی نشخوارکنندگان

جهت برای ینبدها منابع غنی از انرژی هستند و چربی

شوند. مقدار انرژی موجود در هر افزایش انرژی به جیره اضافه می

برابر انرژی موجود در هر واحد وزنی  00/0ها چربیواحد وزن 

ها دارای بازده های موجود در خوراکها است. چربییدراتکربوه

 هاانرژی باالتری نسبت به چربی سنتز شده از کربوهیدرات

(. ترکیب معمول اسیدهای چرب موجود 9931هستند )فرهومند ،

ی چرب غیراشباع های غالت، اسیدها و دانهدر ترکیب اغلب علوفه

 9-9اولئیک، لینولئیک و آلفا لینولنیک اسید و حدود  ازجمله

های علوفه حال در اغلب گونه ینا باماده خشک است.  درصد

مرتعی، لینولنیک، لینولئیک و اولئیک اسید به ترتیب اولین، 

های چرب غالب بوده و میزان اسید چرب یداسدومین و سومین 

بستگی به عوامل مختلفی همانند گونه گیاه، عوامل مختلف 

 نوانع بهفیزیولوژیکی از جمله مرحله بلوغ و عوامل محیطی دارد. 

میزان اسیدهای چرب در فصول بهار و پاییز حداکثر  معموال مثال، 

 ردموهای چربی باشد. از مکملو در فصل تابستان حداقل می

های چربی کلسیمی و توان به نمکیم هادامدر تغذیه  استفاده

های تجاری های چربی هیدروژنه اشاره کرد. این مکملمکمل

 حملو تسهیل  عالوه بر وجود مزایایی همانند داشتن حالت جامد

 منظور بهها، ها در ترکیب جیره، نگهداری و کاربرد آننقل و

 یری الیافپذگوارشرآیند تخمیر و اجتناب از ایجاد اختالل در ف

های چربی مورد استفاده در اند. گروه دیگر از مکملطراحی شده

های غذایی نشخوارکنندگان شامل ترکیبات فرآوری نشده جیره

و دارای توان بالقوه در ایجاد اختالالت گوارشی حاصل از منابع 

همانند ی روغنی کامل هادانهگیاهی همانند روغن سویا و کانوال، 

ی کامل سویا و منابع حیوانی همانند پیه دانهو  دانهپنبهتخم 

باشد )دهقان بنادکی و ذوب شده و چربی کشتارگاهی می

 (.9910همکاران، 

 های چرب در شکمبهسرنوشت اسید

طی فرآیند ورود و خروج مواد خوراکی به شکمبه، تغییرات 

ساختاری، محتوایی و عملکردی بسیار وسیعی توسط 

های میکروارگانیسمی شکمبه در ساختار انواع ترکیبات یتجمع

دهد. فرآیند ها رخ میمغذی ورودی به شکمبه، از جمله چربی

 یهتغییر صورت گرفته بر روی منابع چربی خوراک دربردارند

آزادسازی اسیدهای چرب از ساختار  منظور بهفرآیند لیپولیز 

های گیاهی یا منابع چربی حیوانی و گلیسرولی موجود در بافت

تبدیل  منظور بهدار شدن متعاقب آن، فرآیند زیست هیدروژن

با هدف کاهش  شدهاشباعاسیدهای چرب غیراشباع به محصوالت 

های یکروارگانیسممی مانهزندها بر عملکرد و اثرات سوء آن

شکمبه است. گیلسرول تولیدی طی فرآیند لیپولیز وارد 

تولید اسیدهای چرب فرار  منجر بهفرآیندهای تخمیری شده و 

ترین ترکیب مزدوج تولیدی تحت شرایط عادی شود. معمولمی

دار شدن اسید لینولئیک ی طی فرآیند زیست هیدروژناشکمبه

هندسی و فضایی متعددی از اسیدهای  است. ایزومرها و اشکال

دار شدن چرب مزدوج در شکمبه طی فرآیند زیست هیدروژن

 بهای، های شکمبههای ایزومراز میکروارگانیسمتوسط آنزیم

 های چربی کاهش فاصله بین پیوندهای دوگانه در اسیدهواسط

و  1-شود. ایزومر سیسغیراشباع ورودی به شکمبه، ایجاد می
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ین ایزومر اسید لینولئیک مزدوج ترشدهشناخته 99-ترانس

  (.9910تولیدی در شکمبه است )دهقان بنادکی و همکاران، 

تأثیر منابع مختلف چربی بر مقدار و ترکیب شیر در گاوهای 

 شیرده

 عنوان های دور بهگاوهای شیری از گذشتهتغذیه چربی به 

 یک راهکار افزایش غلظت انرژی در جیره اجرا شده است. به

عنوان غلیظ کننده انرژی  ها بهتدریج نگرش استفاده از چربی

 هایعنوان میانجیجیره به استفاده از اسیدهای چرب ضروری به 

 ,.Santos et alبهبود رشد، شیردهی و تولیدمثل تغییر کرد )

اند تغذیه اسیدهای چرب های مختلف نشان داده(. پژوهش2008

های مختلف به گاوهای شیری سبب با چند پیوند دوگانه در زمان

(، افزایش تولید Dirandeh et al., 2013کاهش درصد چربی شیر )

( و بهبود سالمت دام Jahani-Moghadam et al., 2015شیر )

(Dirandeh et al., 2015می ) شود. مصرف مکمل چربی

صورت مخلوط با شده نامحلول در شکمبه به محافظت

 Punethaشود )ها سبب افزایش مقدار و چربی شیر میپروبیوتیک

et al., 2018های اوایل(. استفاده از اسید پالمیتیک در جیره گاو 

شده زایش سبب افزایش مقدار شیر تولیدی، مقدار شیر تصحیح

درصد چربی، مقدار چربی شیر، مقدار پروتئین اساس سه و نیم  بر

. (de Souza and Lock, 2019شود )شیر و مقدار الکتوز شیر می

 گاوهای و n-6(، C18:2n-6) 6-امگا منابع کنندهمصرف گاوهای

 و اسید )مکمل چربی ایکوزاپنتانوئیک 3-منابع امگا کنندهمصرف

 آغوز در بیشتری n-3 داریمعنی طوراسید( به دکوزاهگزانوئیک

استفاده توأم از اسید  .(Jolazadeh et al., 2018کنند )می تولید

تاین را های هلشآلفالینولنیک و اسید پالمیتیک، تولید شیر گاو

دهد. همچنین مصرف اسید در اوایل دوره شیردهی افزایش می

آلفا لینولنیک، درصد و کل چربی شیر گاوهای شیری را در اوایل 

 (.Zafargandi et al., 2019بخشد )ی بهبود میدوره شیرده

 های چربی در گاوهای دوره انتقالتغذیه مکمل

هفته  9هفته قبل زایش تا  9ای است که دوره انتقال، دوره

عنوان یک مرحله حساس در شود و به از زایش را شامل می بعد

های اصلی در شده است. یکی از چالشهای شیری شناخته گاو

دوره انتقال گاوهای شیری، افزایش ناگهانی احتیاجات غذایی 

برای حمایت از شروع شیردهی در زمانی که خوراک مصرفی 

(. Hashemi et al., 2015باشد )تر از احتیاجات است، میپایین

ی استفاده از آن در این دوره بحث یک ماده مغذی که درباره

ی اثر انواع های چربی و مطالعهشود، استفاده از مکملمی

باشد. گنج خانلو و همکاران اسیدهای چرب از منابع مختلف می

( نشان دادند که استفاده از مکمل پودر چربی)حاوی اسید 9919)

شده )حاوی اسید چرب ویای حرارت داده ی سچرب اشباع( و دانه

های دوره انتقال غیراشباع( ماده خشک مصرفی و نمره بدنی گاو

های تغذیه شده از جیره همراه دهد اما گاورا تحت تأثیر قرار نمی

شده از وضعیت متابولیکی بهتری ی حرارت داده ی سویابا دانه

ب اشباع و های چربرخوردار بودند. تغذیه جیره حاوی اسید

های کلسیمی در پیش از زایش، قابلیت غیراشباع در قالب نمک

دهد؛ پس از زایش نیز هضم ماده خشک و چربی را افزایش می

های چرب اشباع های حاوی اسیدقابلیت هضم ماده خشک جیره

یابد. پس استفاده از منابع چربی در قالب و غیراشباع افزایش می

دون ایجاد آثار منفی بر عملکرد تواند بهای کلسیمی مینمک

های دوره انتقال، سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی در گاو

های دارای (. جیرهRezakhani et al., 2020دستگاه گوارش شود )

دانه سویا و دانه کتان اکسترود شده در دوره انتقال با کاهش 

استریفیه و بتاهیدروکسی بوتیرات و های چرب غیرغلظت اسید

تواند در بهبود سالمت پس از مچنین افزایش غلظت گلوکز میه

   (.Rajabi et al., 2016زایش نقش مهمی داشته باشد )

های تأثیر منابع مختلف چربی بر فعالیت تولیدمثلی در گاو

 شیری

در  مثلتغذیه یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تولید

-محور هیپوتاالموستواند با تأثیر بر پستانداران است و می

هیپوفیز تخمدان در تنظیم مسیرهای مربوط به رشد فولیکولی و 

(. Veshkini et al., 2014گذاری، نقش خود را ایفا نماید )تخمک

ساز عنوان پیشهای چرب بهچربی جیره با فرآهم آوردن اسید

تواند عملکرد تخمدان، رحم و ها میکلسترول و پروستاگالندین

ستنی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی دیگر از در کل نرخ آب

تواند باروری را در گاوهای هایی که تغذیه چربی میمکانیسم

شیری بهبود بخشد، تأثیرگذاری بر رشد فولیکولی و 

 تحقیقات انجام (.Hashemi et al., 2014باشد )گذاری میتخمک

دهد که ( نشان می0293و همکاران ) Jolazadehشده توسط 

در جیره  9و امگا  2های چربی با منبع امگا ده از مکملاستفا

شود که حیوان زودتر اولین فحلی خود گاوهای شیری سبب می

های تولیدمثلی نیز کاهش یابد. مشاهده را نشان دهد و بیماری

 هایجیره با شدهتغذیه  گاوهای در غالب فولیکول که قطر شده

 در  دوگانه چند پیوند با غیراشباع چرب اسیدهای با شده مکمل

 افزایش دوگانه پیوند یک با غیراشباع چرب اسیدهای با مقایسه

 رشد بر چرب اسیدهای متفاوت تأثیرات دهندهنشان که یابد،می

 چربی مکمل از (. استفادهBilby et al., 2006است ) فولیکولی

 تواندمیها( n-6ها و n-3غیراشباع ) اسیدهای چرب حاوی

 افزایش تعداد ازجمله فولیکولوژنز، مختلف هایجنبه در تغییراتی

آورد  وجود به شیری گاوهای در غالب فولیکول اندازه و هافولیکول

(Hashemi et al., 2013.)  

08 



 

 

 ... در چربی منابع از استفاده بر مروریثاقبی و یکانی؛        

 ...طیور در

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 خوارشیرهای تأثیر منابع مختلف چربی بر گوساله

 در موجود مغذی یهاترکیب ترینمهم از پروتئین و چربی

 مصرف منظور افزایشبه  شیرخوار یهاگوساله آغازین جیره

 Hill etاست ) از شیرگیری پیش در شکمبه یتوسعه و خوراک

al., 2015ممکن  شیرخوار هایگوساله مصرفی جیره در (. چربی

 افزودن .شود وارد شیر جایگزین یا و آغازین جیره راه از است

 شدهبررسی شیر در جایگزین شیرخوار هایگوساله جیره در چربی

 حیوان پاسخ بر تواندمی مصرفی نوع چربی داد، نشان نتایج و است

های جیره که است شدهمشخص طورکلیبه داشته باشد. تأثیر

 سبب ممکن است که داشته پایینی غلظت چربی از نظر آغازین

 پیش در شیرخوار هایدر گوساله رشد بیشترین آوردن دست به

 بهبود سبب چربی از استفاده کردن نشود. همچنین شیرگیری از

 درنهایت و است شده نیز مدفوعی )اسکور(امتیازدهی  وضعیت

 ,.Hill et alاست ) داده افزایش را آغازین جیره بازدهی مصرف

های کلسیمی نمکهای چربی در قالب (. استفاده از مکمل2011

آغازین،  یجیره مصرف های شیرخوار سبب بهبوددر جیره گوساله

و  بدن طول خوراک و افزایش مصرف بازدهی بهبود وزن، افزایش

(. رمضانی و Ahmadian et al., 2015شود )سینه می عرض

( نشان دادند که استفاده از مکمل اسید 9911همکاران )

ها سبب افزایش وزن گوساله Cلینولئیک مزدوج همراه با ویتامین 

شود و همچنین افزودن مکمل اسید لینولئیک در ماه دوم می

ها و داری سبب افزایش تعداد لنفوسیتطور معنیمزدوج به

 از روغن مختلف مقادیر فزودنا گردد.های قرمز خون میگلبول

پایین  مقادیر که شد گزارش پرواری، هایگوساله جیره به ماهی

 ندارد پروپیونات به استات نسبت و پروپیونات غلظت بر تأثیری

شود می شکمبه پروپیونات افزایش باعث باالتر ولی مقادیر

(Krizsan et al., 2010 .) 

 هامیشتأثیر منابع مختلف چربی بر ترکیب شیر 

 اسیدهای ترکیب و درصد مقدار، که است شده گزارش

 شرایط و شیردهی مرحله تغذیه، نژاد، نوع به شیر گوسفند چرب

 از شیر چربی منشأ(. Pulina et al., 2006وابسته است ) محیطی

 یا و کوچک روده از که پالسمای خون از حاصل چرب اسیدهای

 استات از دنوو سنتز یا وبلند(  زنجیر چرب )اسیدهای آدیپوز بافت

 ای کهتغذیه عوامل شود.می حاصل پستانی غدد بوتیرات در و

اسید  الگوی توانندمی دهند،می قرار تأثیر تحت را شکمبه تخمیر

 در پروپیونات به استات نسبت در واقع .دهند تغییر را شیر چرب

 شیر چرب اسیدهای سنتز در اساسی را نقش شکمبه مایع

 که ایتغذیه راهکارهای یکی از. کنندمی بازی نشخوارکنندگان

 دهدمی قرار تحت تأثیر را شیر چرب اسیدهای الگوی و مقدار

باشد نشخوارکنندگان می جیره به چربی مختلف منابع افزودن

(Nudda et al., 2014) .اسیدهای مثل چربی عبوری منابع افزودن 

 اگر ولی شود،شیر می چربی درصد افزایش باعث کلسیمی چرب

 روز در هر رأس ازای به گرم 90 از بیش به چربی منابع این مقدار

شود شیر می چربی درصد کاهش باعث برسد گوسفند جیره در

(Pulina et al., 2006افزودن .) اسیدهای چرب کلسیمی منابع 

 Kitessa et) ماهی روغن از حاصل دوگانه پیوند چند با غیراشباع

al., 2003)   زیتونروغنو (Antongiovanni et al., 2002) به 

  .نشد شیر درصد چربی کاهش باعث شیرده هایمیش هایجیره

کتان به  گوسفند  روغن تغذیه با رابطه در مشابهی نتایج همچنین

(Caroprese et al., 2011) درصد بر بودن تأثیربی با رابطه در 

 .است شدهگزارش  چربی شیر

 تأثیر منابع مختلف چربی بر گوسفند 

 دلیل به گوسفند در چندقلوزایی نرخ افزایش به توجه با

 شدن بیشتر و ی اخیر،هاسال در نژادی اصالح هایبرنامه

 دوره در آبستن هایمیش تغذیه به توجه زایش، پیرامون مشکالت

 دوره این طی در مشکالت سالمتی باشد. وقوعمی ضروری انتقال

 زایش از پس عملکرد حیوان بر تأثیرگذار اساسی عوامل از یکی

 و آغوز تولید مغذی برای مواد و انرژی برای تقاضا است. افزایش

 خوراک و کاهش اشتها کاهش با که متابولیکی نیازهای رفع

 در توازن حیوان گرفتن قرار شروع نقطه است، همراه مصرفی

در  بعدی مشکالت بروز زمینهپیش که باشدمی انرژی منفی

(. Wankhade et al., 2017باشد )می زایش از پس و زایش پیرامون

 و جیره انرژی افزایش غلظت جهت ایتغذیه کارهایراه از یکی

 چربی منابع مختلف از استفاده انرژی منفی توازن کردن حداقل

( 9913(. نتایج مطالعات قهرمانی و همکاران )NRC, 2007است )

 2-و امگا 9-افزودن منابع چربی اشباع )پالم(، امگانشان داد که 

داری در ماده خشک مصرفی در قبل از زایش سبب کاهش معنی

های که  استفاده از همین مکملشود. درحالیها میدر میش

داری در ماده چربی در دوره پس از زایش باعث افزایش معنی

 سویاشود. در یک مطالعه دیگر افزودن روغن خشک مصرفی می

( به جیره گوسفندان 9( و روغن ماهی )منبع امگا 2)منبع امگا 

داری بر مقدار خوراک مصرفی ماکویی در قبل از زایش تأثیر معنی

(. Khalilvandi and Pirmohammadi, 2016نداشته است )

افزودن منابع چربی اشباع سبب کاهش در قابلیت هضم ماده 

ود، ششوینده خنثی میخشک و قابلیت هضم الیاف نامحلول در 

و اسید لینولنیک  2-، امگا9-که سایر منابع چربی )امگادرحالی

 ,.Gahremani et alمزدوج( بر قابلیت هضم تأثیری نداشتند )

2018 .) 

 هاها و بزغالهتأثیر منابع مختلف چربی بر  بره

نتایج مطالعات صورت گرفته توسط پاشایی و همکاران 

 در سویا روغنی دانه درصد پنج از استفاده که داد ( نشان9919)
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 پرواری هایبره عملکرد بر مطلوبی اثر تواندمی کنسانتره پر جیره

 غیراشباع )دو درصد روغن ماهی( روغن از باشد. استفاده داشته

جیره  در زمانهم صورتبه اسانس آویشن( 2.0گیاهی ) اسانس و

 دوره، پایان وزن خصوصبه رشد عملکرد بهبود غذایی سبب

شود. می هابره در غذایی ضریب تبدیل و روزانه وزن افزایش

زن ویژه وتواند در بهبود صفات الشه بههمچنین این ترکیب می

 (. نتایجChashnidel et al., 2017الشه در پایان دوره مؤثر باشد )

 هایروغن که داد نشان (9910پژوهش رضا پرور و همکاران )

 عملکرد منفی بر تأثیر بدون تواندمی سه درصد تا کلزا و سویا

 روغن افزودن که حالی در شوند، افزوده جیره به پرواری هایبره

شود. استفاده از اسید لینولئیک توصیه نمی سطح این در ماهی

شده در شکمبه به همراه پروتئین غیرقابل تجزیه محافظتمزدوج 

های کردی سبب بهبود افزایش وزن در شکمبه در جیره بزغاله

روزانه و بازده استفاده از خوراک در کنار کاهش ماده خشک 

عمر شود. همچنین این ترکیب دارای بیشترین نیمهمصرفی می

دی ثر گاز تولیمجانب تولید گاز و کمترین زمان رسیدن به حداک

 ماهی روغن(. افزودن Poormalek shahi et al., 2019باشد )می

 هضم قابلیت افزایش سبب مهابادی هایبزغاله جیره به آویشن و

 در نامحلول الیاف ظاهری هضم قابلیت کاهش و چربی ظاهری

شود می شکمبه استات میزان افزایش همچنین و خنثی شوینده

(Ganj khanloo et al., 2014.) 

 کلی گیرینتیجه

های چربی در جیره نشخوارکنندگان نتایج استفاده از مکمل

ها بر عملکرد و سالمتی حیوان نمایانگر تأثیر مثبت این مکمل

های چربی مختلف در جیره گاوهای باشد. استفاده از مکملمی

های بعدی دوره انتقال سبب کاهش توازن منفی انرژی و خسارت

 ها بر مقدار و ترکیب شیر بستگیشود. تأثیر مکملمیناشی از آن 

ها و شده دارد. وجود چربی در جیره گوسالهبه نوع چربی مصرف

ها سبب بهبود افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و بهبود بره

چربی جیره با فرآهم آوردن  شود.مصرف جیره آغازین می

ها نگالندیساز کلسترول و پروستاعنوان پیشهای چرب بهاسید

تواند عملکرد تخمدان، رحم و در کل نرخ آبستنی را تحت می

 تأثیر قرار دهد.                                   

 منابع
تاثیر مکمل " .(9911)م. و اکبری قرایی،  ، گ.تاسلی ، ف.،فتاح نیاا.،  ،احمدیان

چربی )نمک های کلسیمی( در جیره های آغازین حاوی دو سطح 

پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت های خونی گوساله های 

 .999-999(، 91)9، فصلنامه علوم دامی ایران ".شیرخوار هلشتاین

(. 9912. )سفید مزگی، ع م. و علیخانی، ش.، کارگر، غ.، قربانی،  ب.،اخالقی، 

اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش پذیری "

مغذی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم زا تحت  مواد

 (.9)0، نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان ".تنش گرمایی

تأثیر منابع خوراکی حاوی ". (9919)ا.  ،یامچی . و ت ،قورچی .،س ،پاشایی

های حاوی سطوح مختلف انرژی و اسیدهای چرب غیراشباع در جیره

 نشریه "ی.های پروارهای خون برهپروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه
 .900-929(، 9)0، در نشخوار کنندگان پژوهش

های کلزا، اثر افزودن روغن" .(9910). م. قشرشمس . و ت ،قورچی.، ر ،رورپ

سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی 

-19(، 0)9، در نشخوار کنندگان نشریه پژوهش ".های پرواریدر بره

992. 

. همکاران ، ص. وورمقانی .،آ ،آذرفر .،ه ،جعفری.، ف، فتاح نیاا.،  ،ملکشاهیپور

تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک ". (9913)

در نشخوار  نشریه پژوهش ".های در حال رشدکونژوگه بر عملکرد بزغاله
 .929-19(، 9)1، کنندگان

اثر " (.9919) م. و ژندی، ، ح.صادقی پناه ، ا.،توحیدی.، ه ،جواهری بارفروشی

خون در دوره  نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های

 .000-090(، 9) 90 ،فصلنامه علوم دامی ایران ".انتقال در گاو هلشتاین

تاثیر روغن ماهی ". (9912)ا.  ،تیموری یانسری . وز ،رستم نژاد .،ی ،چاشنی دل

و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت الشه ی 

 .02-90(، 9)0، کنندگان در نشخوار نشریه پژوهش ".های نر داالقبره

 ".تغذیه گاوهای شیری"(. 9910وندی، ح. امینی، ع. )دهقان بنادکی، م.، خلیل

 انتشارات مدیر فالح، چاپ اول، کرج، ایران.

تأثیر تغذیه منابع مختلف ". (9910)ع.  ،دیرنده . وی ،چاشنی دل .،ی ،جبیر

های خونی فراسنجهچربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و 

 .922-10(، 0)9 ،یتحقیقات تولیدات دام "ن.گاوهای شیری هلشتای

اثر استفاده از مکمل نمک " .(9911) ک. و رضایزدی، ، ی.علی جو .،ا ،رضاخانی

های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره 

 .20-00(، 9)00 ،فصلنامه تولیدات دامی ".انتقال

و.  ،رزم آذر . وح ،عبدی بنمار .،ص ،سیف زاده .،ج ،سیف دواتی .،م ،رمضانی

بر عملکرد رشد،  C اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین" .(9911)

های های خونی گوسالهها و شمارش سلولغلظت برخی متابولیت

-929(، 2)0، در نشخوار کنندگان نشریه پژوهش "ن.شیرخوار هلشتای

992. 

دهقان  . وف ،قنبری .،ع ،اسدی الموتی .،ت ،قورچی .،م ،سمیعی زفرقندی

-اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا اثر" (.9913)م.  ،بنادکی

ای زلینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه

 .999-901(، 1)0، در نشخوار کنندگان نشریه پژوهش "ن.هلشتای

اثر اسید لینولئیک " .(9912) .آ ،توحیدی ، م. ومعینی.، م ،سوری .،ذ ،عبدالملکی

برعملکرد تولیدی  E مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین

در نشخوار  نشریه پژوهش ".نو فراسنجه های خونی گاوهای هلشتای
 .993-929(، 0)9 ، کنندگان

جهاد دانشگاهی دانشگاه ”.(0های دام و طیور )تغذیه غذا "(.9931فرهومند، پ. )

 ارومیه، چاپ دوم، ارومیه، ایران. 
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 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

، پایاو   .غ، مقدم ،ح.، میرزایی الموتی ،ع.، خانیحسین ،ا.، زادهتقی ،م.، قهرمانی

 ایلاو و آبستنی اواخر درتاثیر تغذیه منابع مختلف چربی " .(9913)ح. 

 الگوی و ایشکمبه هایدوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه

های علوم پژوهش "افشاری. هایتغییرات اسیدهای چرب شیر میش
  .991-991(، 99)9، اندامی ایر

 (.9919)هاشمی، ص.، دهقان بنادکی، م.، زالی، ا. و کهرام، ح. گنج خانلو، م.، 

 عملکرد بر زایش از قبل اشباع غیر و اشباع چرب اسیدهای تغذیه اثر"

 زایش بار چند هلشتاین شیرده گاوهای خونی های و فراسنجه تولیدی

 .21-01(، 0)9، طیور و دام تحقیقات مجله”.کرده

محمدی سنگ چشمه، ع.، خادم، ع.، اسدی الموتی، ع. و خدایی وشکینی، آ.، 

های انترال تخمدانی برای تعیین بررسی فولیکول" (.1393مطلق، م.)

های لینولنیک موثر بر توانایی تکوین برون تنی اووسایت-غلظت اسید الفا
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Abstract  

Nowadays, in the animal husbandry, fats are used as nutritional supplements in the diet 

of ruminants. Various sources of fat used in ruminant nutrition include fats in Feeds, 

oilseeds and commercial fat supplements such as calcium salts. Fats are lipolyzed by 

microorganisms after being placed in the rumen environment and subsequently 

hydrogenated. Feeding fatty acids with several double bonds at different times to dairy cows 

reduces the percentage of milk fat, increases milk production and improves animal health. 

The use of fat supplements during the transition period is one of the nutritional strategies to 

deal with the negative energy balance. Extruded soybeans improve the metabolic status of 

the animal during the transition period, and the use of fats in the form of calcium salts 

improves the digestibility of nutrients in the digestive tract of transitional cows. Adding 

inert fat sources such as calcium fatty acids to ewes' diets increases the percentage of milk 

fat, but if the amount of these sources reaches more than 90 grams per head per day, it 

reduces the percentage of milk fat. Dietary fat can affect the function of the ovaries, uterus, 

and overall pregnancy rate by providing fatty acids as precursors to cholesterol and 

prostaglandins. The use of fat supplements in the form of calcium salts in the diet of infant 

calves improves the intake of the initial diet, weight gain and improves feed efficiency.  
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 مراتع بر هاآن چرای تأثیرات و مرتع به وابسته هایدام انواع مطالعه

 2و کیمیا جواهری *9میالد رضایی سینکی

 چکیده

از مراتع  کند، استفادهمی توجیه را ایران در گوسفنداری اکنون آنچه و است وابسته مراتع به کشور دامداری حیات

انتخاب  برند، اگرچهمی چرا به مناسب فصول در را گوسفند معموالً .شوندمی استفاده کم یهزینه با یا هزینه بدون که است

 غنی مراتع که نقاطی دارد. در گیاه نوع باالخره و خاک نوع ارتفاع، هوایی، و آب شرایط به بستگی نقطه هر در چرا زمان

 مرتع، فقر شرایط در ولی داد، پرورش را و شیری گوشتی نژادهای توانمی و بوده پربازده نیز گوسفند پرورش وجود دارد،

چرای طوالنی مدت باعث تغییر قابل توجه ترکیب گیاهی  .باشدتر میجثه مناسب کوچک و بومی توقع کم نژادهایپرورش 

برای  صحیح شکل به باید و هستند خدادادی ملی هایسرمایه مراتعگردد. و سوق مرتع به پوششی از گیاهان نامطلوب می

 زمان رعایت و مرتع ظرفیت به گیرد، توجهمی قرار توجه مورد رابطه این در که اصولی جمله شوند. از ها استفادهدام تعلیف

 .است مرتع از دام خروج ورود و

 دامداریمرتع، گوسفند، چرا، دام،  :کلیدی کلمات

 33-38: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

ایران  اولین مهاجرانی که هزاران سال پیش به سرزمین

کنون از مراتع سرسبز استفاده و امرار آمدند، عشایر بودند که تا

ها را (. سطح وسیعی از خشکی9939کنند )خادمی، معاش می

اند و دامداری در اکثر کشورها وابسته مراتع به خود اختصاص داده

این رو حفظ مراتع حائز اهمیت است )ارزانی باشد. از به مراتع می

(. از مجموع مراتع کشور ساالنه ده میلیون تن 9939و همکاران، 

شود که این مقدار علوفه تولیدی مراتع تنها علوفه تولید می

باشد جوابگوی کمتر از یک سوم دام موجود در مراتع می

 مراتع ترین شیوه استفاده ازمتداول (.9930)محمدی و همکاران، 

ه ها، بگیری از علوفه تولیدی مراتع جهت مصرف دامکشور، بهره

باشد و به وسیله دامداران عشایری و خصوص گوسفند و بز می

گیرد )حبیبیان و همکاران، روستایی مورد استفاده قرار می

9939.) 

درصد خاک کشور را در بر  05مراتع ایران در حدود 

میلیون هکتار از سطح کشور  12گیرند که این میزان معادل می

ترین فلور گیاهی جهان بوده و باشد. مراتع کشور دارای غنیمی

دهند و شاید گونه گیاهی در آن ادامه حیات می 0222بیش از 

ترین منابع ژنتیکی موجود به شمار آید. این عرصه یکی از مهم

پهناور به عنوان عرصه تولیدکننده آب و حافظ خاک و در نتیجه 

عنوان عرصه اقتصادی و زیربنای کشاورزی کشور، نقش به 

نماید )حیدریان آقاخانی و همکاران، انکارناپذیری را ایفا می

9930.) 

 

 چرای دام در مراتع

 هضم، قابل پروتئین مقدار مبنای بر گیاهان غذایی ارزش

 میزان فقط موارد بیشتر شود. درمشخص می آن چربی و سلولز

 توجه گیاهان مورد غذایی ارزش تعیین جهت سلولز و پروتئین

 کمتر سلولز میزان و بیشتر پروتئین میزان چه گیرد. هرمی قرار

 توسط هاشد و آن مکان خواهد بیشتر گیاه ارزش غذایی باشد

گیرند )شوکت فدایی و احمدیان، می قرار چرا مورد شدت به هادام

 میزان با چرا طول دوره که هاییچراگاه در کلی، طور (. به9915

است  زیاد چرا فشار دارد، مستقیم ارتباط هاآن در علوفه از استفاده

(Reece, 2007،مراتع .) ًگاو، دام نوع یک از بیش برای معموال( 

 چرای  کنند.می وحشی( علوفه تولید خوارانگیاه و بز گوسفند،

 وریبهره معموالً  مرتع یک از نوع حیوان چند استفاده یا مشترک

 در بهتر دام رو موجب توزیع این از و دهدمی افزایش رامرتع 

 مرتع برداری ازگیاهان و بهره از بیشتری انواع استفاده از مرتع،

 (.9915شود )شوکت فدایی و احمدیان، تر مییکنواخت بطور

 در را سهم بیشترین مراتع از برداریبهره سنتی سیستم

 دام دارد. جمعیت دامی تولیدات برای کشور مراتع از برداریبهره

 در تغییر بر عالوه برداری،بهره روش این در مراتع ظرفیت مازاد بر

 دام بازدهی کاهش باعث مراتع، تخریب و گیاهی پوشش ترکیب

 زمینه بیشتر اقتصادی عملکرد با هایدام شناخت شود.نیز می

فراهم  مراتع از پایدار برداریبهره در را درآمد حفظ با دام کاهش

در نظام دامداری سنتی محصوالت مختلفی از جمله  نماید.می

گردد. شیر، پنیر، کشک، روغن، پشم، مو، کرک و ماست تولید می

 تنوع در محصوالت حکایت از این دارد که در این سیستم دام با

شود. از این رو اصالح نژاد در این اهداف چندمنظوره نگهداری می

سیستم عمدتا بر اساس شاخص سطح سازگاری با شرایط پوشش 

گیاهی مراتع و خصوصیات آب و هوایی مناطق در روند تاریخی 

های دامداری صنعتی خود انجام شده و از این جهت با سیستم

یا گوشت فعالیت  که با هدف تولید محصولی خاص مانند شیر

نمایند در انتخاب نوع و نژاد دام متفاوت است. بنابراین توجه می

ا یی منابع رآتواند کاربرداری میبه اقتصادی بودن واحدهای بهره

در استفاده از دام مناسب هر منطقه نسبت به وضعیت رایج 

 (.9919افزایش دهد )فیاض، 

 

 کننده از مراتعهای استفادهترین داممهم

 گوسفند الف(

 نژاد از متفاوتی هایبندیدر کشورهای مختلف طبقه

 بر گوسفند را نژادهای از کشورها برخی . دارد وجود گوسفندها

 این اند. بر اساسکرده بندیطبقه هاآن عمده محصول اساس

 جدا یکدیگر از شیری گوشتی، پشمی، نژادهای بندیطبقه

 را جهان در گوسفند جمعیت بزرگترین اند. نژاد پشمیشده

 منشأ که است گوسفند مرینوس آن تریندهد. معروفمی تشکیل

دیگر کشورها  به سپس و اسپانیا به آنجا از و بوده مرکزی آسیای آن

 به موسوم نژادهای گوشتی، نژادهای بین فته است. درراه یا

 کشور بر برخوردار هستند. عالوه ایویژه شهرت از انگلیسی

 ادها نژ این دهندگانپرورش نیز زالندنو و استرالیا انگلستان،

 آمریکایی، اروپایی، از کشورهای بسیاری در هستند. این نژادها

 جمله از شیری گوسفند نژادهای .اندپراکنده آسیایی و آفریقایی
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 ... تأثیرات و مرتع به وابسته هایدام انواع مطالعه؛ رضایی سینکی و جواهری

 

 

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 از گوسفندان نژادی آلمان در  باشند.می دنیا توجه قابل نژادهای

 تولید سال در شیر کیلوگرم 022 از بیش که دارد وجود شیری

 حاضر حال در و مشخصی وجود ندارد بندیایران رده کنند. درمی

است.  استوار اکوتیب اساس بر نژاد به جای بندی گوسفندهارده

 شویم یادآور است الزم در ایران، گوسفند محلی انواع ذکر از قبل

ایران  هوایی فالت و آب شرایط خاص واقع در ایران گوسفندان که

 .هستند داردنبه نوع از و خشن پشم دارای هاآن اغلب و باشندمی

 خشن هایپشم وجود بخاطر ایران فرش شهرت مهم دالیل از یکی

  است. ایرانیگوسفند  نژادهای

 توضیحات اکوتیپ نژادهای گوسفند ایران به شرح زیر است:

 ارتفاعات و مغان دشت در مغانی که اکوتیپ گوسفند 

 پشمی -گوشتی نوع از شود ومی داده پرورش سبالن

 مرغوب آن بسیار گوشت و پشم و گرددمی محسوب

 .است

 و سهند هایدامنه در قزل که بیشتر اکوتیپ گوسفند 

 پنیر. شودمی داده پرورش میاندوآب منطقه بخصوص

 نوع این شیر از دارد جهانی شهرت که لیقوان معروف

 .آیدمی بدست محلی گوسفند

 مرزی نوار از هاییبخش در هرکی که گوسفند اکوتیپ 

 هرکی ایل به متعلق و شودمی نگهداری عراق و ایران

 گوشتی نوع از کنند ومی زندگی عراق در که است

 .شودمی محسوب

 کردستان منطقه در کردی که اکوتیپ گوسفند 

 و بوده رنگ ایقهوه پشم دارای و شودمی داده پرورش

 .گرددمی محسوب گوشتی نوع از

 پرورش همدان منطقه در که مهربان اکوتیپ گوسفند 

 .باشدمی شیری و پشمی نوع گوشتی، از و یابدمی

 و کرمانشاه منطقه در سنجابی که اکوتیپ گوسفند 

 این شود.می داده پرورش کردستان از هاییبخش

 محسوب منظوره چند از نوع کلی به طور گوسفندان

 .شوندمی

 شمال لرستان، لری که به مناطق اکوتیپ گوسفند 

 .دارند اختصاص بختیاری و محال چهار خوزستان،

 خوزستان دشتی مناطق عربی که در اکوتیپ گوسفند 

 منظوره چند گوسفندان نوع از و شودمی داده پرورش

  .گرددمی محسوب

 سرخس و فارس مناطق گل که درقره اکوتیپ گوسفند 

 گوشت تولید منظور به و بیشتر شودمی نگهداری

  .یابدمی پرورش

 قم، بین مناطق کلکوهی که در اکوتیپ گوسفند 

 گوسفندان نوع از و یابدمی پرورش همدان و قزوین

 .منظوره است چند

 پرورش قزوین منطقه شال که در گوسفند اکوتیپ 

 محسوب پشمی -گوشتی نوع از و شودمی داده

 .شودمی

 سمنان منطقه سنگسری که در اکوتیپ گوسفند 

 .باشدمی پشمی و گوشتی نوع از و شودمی داده پرورش

 در و است دنبهبی نژادهای زل که از اکوتیپ گوسفند 

 مناطق و هاجنگل ها،دشت در مازندران منطقه

 نوع از شوند ومی دیده گنبد و کوهستانی گرگان

 .شوندمی محسوب پشمی -گوشتی

 در اکوتیپ این تالشی که پرورش اکوتیپ گوسفند 

 متداول کوهستانی گیالن مناطق و هاجنگل ها،دشت

 .است

 از اکوتیپ بجنوردی که این -کردی اکوتیپ گوسفند 

 بجنورد منطقه در که باشدمی کردستان کردی نوع

 گوشتی نوع از و شودداده می پرورش خراسان

 .گرددمی محسوب

 جنوب شرق، بلوچی که در مناطق اکوتیپ گوسفند 

 از و شودمی داده پرورش ایران مرکزی نواحی و شرقی

 .گرددمی محسوب شیری -نوع پشمی

 داالق که از و بهمئی شیراز، کبوده اکوتیپ گوسفندان 

 که باشندمی ایران در گوسفندان دیگر هایاکوتیپ

باشند )شوکت می پشمی -گوشتی نژادهای از بیشتر

 (.9915فدایی و احمدیان، 

های چرای گوسفندان در مراتع، تثبیت ترین مزیتاز مهم

. تنوع بیولوژیکی مراتع مین مواد آلی خاک استأکربن خاک و ت

 (Rinehart, 2008یابد. )از طریق مدیریت چرا افزایش می

 بز ب(

 هایتوده اندازه به ایران در بز نژادی هایتوده تنوع

 نقاط در گوسفند هایگله اغلبدر  وجود این نیست. با گوسفندان

 دارد. حضور بز کشور، مختلف
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 و عمده که بطور )مرخز، مرغز( مرغوز بز نژادی توده 

 پرورش کردستان از هاییبخش در اختصاصی تقریباً

  .شودداده می

 کرمان رائین منطقه در بیشتر رائین که بز نژادی توده 

 .است آن معروف کرک و شودمی دیده

 منطقه در بز این نژادی تالشی که توده بز نژادی توده 

 .دارد انتشار تالش منطقه بخصوص و گیالن

 جمعیت از توجهی قابل بلوچی که تعداد بز نژادی توده 

نواحی  در و دارد اختصاص نژادی توده این به کشور بز

دارد  انتشار ایران مرکزی و شرقی جنوب جنوب،

 (.9915)شوکت فدایی و احمدیان، 

 شترج( 

 دست در دقیقی اطالعات ایران در شتر نژادهای خصوص در

 کوهانه یک از نژادهای غالباً  ایران در بومی شتر هاینیست. توده

 در عمده کشور به طور در شتر باشند. انتشارمی کوهانه دو و

 اطراف شرقی، جنوب جنوب، بیابانی و کویری گرمسیری، نواحی

 جنوب و جنوب گرمسیری نواحی کویری، مناطق کویر مرکزی،

باشد )شوکت فدایی و می ترکمن صحرا و مغان دشت غرب،

 (.9915احمدیان، 

های اخیر بسیاری از مراتع کشور، بر اثر چرای در سال

ها تخریب شده و یا در حال تخریب هستند. رویه دامبی

راهکارهایی همچون مدیریت مراتع، گوسفنداری به روش بسته و 

های بزرگ برای حل های کوچک با دامدام نیز جایگزین کردن

 (.9939شوند )قنبری و همکاران، این معضالت ارائه و پیگیری می

 

 هاآن وابستگی درجه و مراتع به وابسته دام انواع

 علوفه به وابسته ایاندازه تا کشور موجود دام تمامی تقریباً

 و بز گوسفند، گفت باید رابطه همین باشند. درمی مرتع از حاصل

 علوفه به را وابستگی غذایی بیشترین هادام سایر با مقایسه در شتر

 از کمتر توان این نکته را حائز اهمیت دانست کهدارند. می مراتع

 طبیعی مراتع علوفه به وابسته غذایی نظر از دام کشور درصد 90

 علوفه هستند که در این شرایط با مسائل و مشکالتی چون کمبود

 موقعبه فروش و بازاریابی مراتع، عدم علوفه بودن نامرغوبمراتع، 

آبشخور بخصوص در مراتع  و دام شرب آب مازاد، کمبود دام

 هر به  (.9915بیابانی مواجه هستند )شوکت فدایی و احمدیان، 

 شیوه کوچندگی، شیوه از جمله شیوه سه با مذکور دامداران حال

کنند برداری میبهره مراتع از ساکن یا روستایی کوچندگی ونیمه

 (.9939)حبیبیان و همکاران، 

 مفرط چرای طبیعت در انسان مخرب هایفعالیت از یکی

 آن زنده و غیر زنده اجزای بین که تعادل است مراتع سطح در دام

 برقراری گردد. برایمی محیط در تغییراتی موجب و زده برهم را

 مدیریت .دارد فراوانی اهمیت چرا مدیریت تنظیم مراتع در تعادل

 اعمال و مرتع دام انسان، مشترک منافع مینأت با هدف چرا

 مرتع، وسعت به بستگی مرتع درهر دام معقول تعداد .شودمی

 باالخره و علوفه مصرف ضریب چرا، شدت شده، تولید علوفه حجم

 یکی مرتع در دام تعداد صحیح دارد. انتخاب مرتع از استفاده نحوه

 دام، گیاهی، نظر پوشش از چرا مدیریت تصمیمات ترینمهم از

 مرتع نوع هر اینکه به توجه است. با اقتصادی بازده و وحش حیات

 پذیرش قابلیت دام و نوع مختلف عوامل به بسته چراگاه طبیعی یا

 در لذا داراست، بخصوص زمانی هر مقطع را در دام معین تعداد

را  آن باشد، شده ظرفیت برآورد حد از بیش تعداد این که صورتی

 مرتعی تخریب اراضی با مدت دراز در و نامندمی حد از بیش چرای

 (.9915بود )شوکت فدایی و احمدیان،  خواهیم مواجه

 کلی گیرینتیجه

نمایند، می نمو و رشد آن در که گیاهانی و خاک از مرتع

 تولید با مستقیمی رابطه دام میزان تولید و است شده تشکیل

 مختلف نباتات زیادی تعداد از گیاهی یجامعه .دارد آن گیاهان

 نباتی جامعه به یک دام شدن است. در نتیجه وارد شده تشکیل

 هاینسبت به جامعه آن گیاهان تعادل رفتن بین از به منجر

 و بذردهنده هایساقه چرای با دام طرف یک شود. ازمختلف می

 هاعلوفه رشد از است ممکن مراتع لگدمال کردن با دیگر طرف از

 است گردد. بدیهی سایر نباتات نمو و رشد باعث و نماید جلوگیری

 کمتر شودمی وارد گیاهی جامعه یک در که دامی تعداد اندازه هر

 یک خورد. هنگامی که خواهد بهم کمتر نیز مرتع آن تعادل باشد

 عالقه مورد گیاهان گیردمی قرار چرا مورد شدت نباتی به جامعه

 گیاهانی و یافت خواهد آن کاهش خوراک خوش دام یا گیاهان

ها و اتفاق بررسیشوند. می باشند، زیاد نمی دام عالقه مورد که

ر ثر در سیؤنظر کارشناسی حاکی از آن است که در بین عوامل م

ترین عوامل قهقرایی مراتع، تعداد زیاد دام در مرتع از جمله مهم

اد باشد. در حال حاضر تعداد دام موجود در مراتع دو برابر تعدمی

های موجود از دام مجاز است. این امر سبب شده است تا دام

ام های انجتغذیه کافی برخوردار نشوند و در نتیجه طبق بررسی
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 ... تأثیرات و مرتع به وابسته هایدام انواع مطالعه؛ رضایی سینکی و جواهری       

... 

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

های وابسته به مراتع یعنی گوسفند و بز کاهش شده وزن دام

یافته است. همچنین تعداد زیاد دام در مرتع باعث فرسایش بیشتر 

شود و به علت چرای طوالنی میخاک و تخریب پوشش گیاهی 

مدت باعث تغییر قابل توجه ترکیب گیاهی و سوق مرتع به 

گردد. راهکارهایی همچون پوششی از گیاهان نامطلوب می

مدیریت مراتع، گوسفنداری به روش بسته و همچنین جایگزین 

د توانهای بزرگ و سنگین میهای کوچک و سبک با دامکردن دام

  ت کمک نماید.به بهبود این وضعی

 منابع
(. 9939نیکخواه، ع. ) و ارزانی، ح.، مهرابی، ع.، آذرنیوند، ح.

حداقل مساحت مورد نیاز دامداران عشایری استان "

سومین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران،  "لرستان.

کرج، انجمن مرتعداری ایران، دانشکده منابع طبیعی 

 . قابل دسترس در:ص90 دانشگاه تهران،

006.html-RRMI03-https://www.civilica.com/Paper. 

(. 9939شوکت فدایی، م. ) و حبیبیان، ح.، مهرابی، ع.، ارزانی، ح.

 ای دام به منابعبررسی و مقایسه میزان وابستگی تغذیه"

یافته خودجوش و مرتعی و غیر مرتعی بین عشایر اسکان 

همایش ملی  "هدایت شده در دشت بکان استان فارس.

. قابل دسترس ص9 ساماندهی جامعه عشایر ایران، تهران،

NCOTI01-https://www.civilica.com/Paper- در:

018.html. 

دیانکی تیلکی، ق.  و برج، ع.حیدریان آقاخانی، م.، نقی پور 

 "راهکارهایی برای تعادل دام و مرتع در ایران."(. 9930)

ای کشاورزی محور رشد و توسعه، دانشگاه همایش منطقه

 .ص3، 9930 آزاد اسالمی واحد مرودشت، خرداد

های مرتعداری و برخی مشکالت طرح"(. 9939خادمی، م. )

سومین  "ها.حلگذاری در مراتع کشور و راه سرمایه
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 "رابطه دام و مرتع."(. 9915احمدیان، س. ) و شوکت فدایی، م.

  تهران، ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم،

مقایسه عملکرد اقتصادی گوسفند و بز متکی "(. 9919فیاض، م. )
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در گوسفند، راهکاری برای  FecBاز ژن چند قلوزایی 

سومین همایش ملی مرتع و  ".کاهش فشار بر مراتع کشور

مرتعداری ایران، کرج، انجمن مرتعداری ایران، دانشکده 
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Abstract  

The livestock life of the country depends on rangelands, and what justifies sheep 

farming in Iran now is the use of rangelands, which are used free of charge or at low cost. 

Sheep are usually grazed in the convenient seasons, although the choice of grazing time at 

any point depends on climatic conditions, altitude, soil type, and finally the type of plant. In 

areas where there are rich pastures, sheep breeding is also productive and meat and dairy 

breeds can be bred, but in poor pasture conditions, it is more appropriate to breed low-

expected native and small breeds. Prolonged grazing causes a significant change in plant 

composition and leads to the cover of undesirable plants. Rangelands are God-given national 

assets and must be used properly to raise livestock. One of the principles that is considered 

in this regard is to pay attention to the capacity of the rangeland and to observe the time of 

entry and exit of livestock from the rangeland. 
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 طیور و دام صنعت تولیدی هایسیستم در مهم هایشاخص و اعداد بر مروری

 4زادهو امیر مصیب 3، فرزاد غفوری2، پریسا حبیبی*9رامیار قره داغی

 چکیده

 اتالف زا پیشگیری مانند مثبتی نتایج ها،آن به توجه که جایی تا است برجسته بسیار دامپروری صنعت در اعداد نقش

 کالتمش مرتبط افراد سوی از هاآن گرفتن نادیده هرگونه و است داشته دنبال به را باال وریبهره و اقتصادی یصرفه انرژی،

 چون مباحثی در و داشته خود خاص ساماندهی و بندیطبقه ها،داده انواع از یک هر. است آورده وجود به را زیادی اقتصادی

 رزیابیا تولید، دام، سالمت وضعیت بهداشت، مصرفی، جیره تنظیم و تغذیه توجیهی، طرح نگارش واحد، احداث و تأسیسات

 نتایج در تواندمی هم هاداده ثبت در دقت و دارند توجهی قابل نقش تولیدمثلی بازده ارزیابی و تولیدمثل تولید، پتانسیل

 رد باید دامی علوم متخصصان که دارد وجود عددی استانداردهای مباحث از بسیاری در. باشد داشته ایمالحظه قابل تأثیر
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 مقدمه

خیزد تا در تعامل روزانه، یک فرد از زمانی که از خواب برمی

ی خود را به انجام رساند، تا های روزمرهفعالیتبا محیط اطراف، 

دهد، با رفتار، عملکرد و ها خاتمه میزمانی که به این فعالیت

ها از دیدگاه موارد زیادی سر و کار دارد که برای هر کدام از آن

توان عدد در نظر گرفت. در قانونی به نام قانون هاردی ریاضی می

اراکترهای مغلوب مندلی در های غالب و کواینبرگ، نسبت آلل

یک جمعیت بزرگ در هم آمیخته بیان شدند. این قانون در 

و درمان بیماری همولیتیک نوزادان  Rhهای خونی ی گروهمطالعه

. جایگاه مهم اعداد در علم ای برخوردار استاز اهمیت ویژه

ریاضیات بر کسی پوشیده نیست، البته در این میان باید بین دو 

متفاوت، امّا بسیار نزدیک ریاضیات یعنی ریاضیات محض ی شاخه

و ریاضیات کاربردی، تمایز قائل شد. در مقابل ریاضیات کاربردی، 

پردازد و سعی دارد تا های دنیای واقعی میبه مشکالت و پدیده

ها را به طور سازی نماید و آنها مدلها را با معادالت و فرمولآن

با این (. Zayed, 2019ی کند )بینکارآمدی مدیریت و پیش

های مهم اوصاف، آن چه مسلم است این است که یکی از دغدغه

انسان حتی در عصر فناوری نوین، معنا و مفهوم اعداد در زندگی 

(. به عبارت دیگر، این معنا و مفهوم، 9919 روزانه است )امیدی،

انه فنماید. متأسجایگاه و اهمیت نقش اعداد را پُررنگ و حیاتی می

ها و لحظات زندگی این اعداد اگرچه نقش مهمی را در بُرهه

نمایند، در بسیاری از موارد عادی انگاشته شده و ها ایفا میانسان

 ها مغفولدر برخی موارد نیز میزان اهمیت و نقش انکارناپذیر آن

 شود.  واقع می

در این مطالعه، سعی بر این است تا با واکاوی زوایای 

عداد، به نقش کلیدی و کاربردی آن از منظر دامپروری گوناگون ا

های اقتصادی و همچنین موفق پرداخته شود و کارایی و صرفه

های احتمالی در صنعت دامپروری پیشگیری از اتالف و زیان

استخراج گردد. در این راستا، به صورت اجمالی به چند نمونه از 

قش به سزایی ایفا ها نهایی که در آنمواردی که اعداد و شاخص

 شود.کنند، اشاره میمی

 نقش اعداد در تولیدمثل و شیرواری دام 

در واحدهای گاوداری، عملکرد تولیدمثل یک عامل اساسی 

در تولید اقتصادی شیر است، زیرا تولید شیر یک صفت ثانویه 

(. هدف 9904جنسی بوده و به تولیدمثل بستگی دارد )ضمیری، 

ی پرورش گاو شیری، تولید شیر مناسب اصلی در واحدهای صنعت

و گوساله است که هر دو به الگوی تولیدمثلی بستگی دارند. به 

همین دلیل، کارایی تولیدمثل مالک میزان سوددهی گله خواهد 

هایی است که به طور معمول برای بود. روزهای باز یکی از شاخص

فته رهای گاو شیری در نظر گارزیابی کارایی تولیدمثل در گله

ترین واحدهای دامپروری (. در پیشرفته9900شود )غزیززاده، می

گیرد و هدف تلقیح زودهنگام گاوها بعد از زایش، مد نظر قرار می

های ماه( است. روزهای باز زیاد، دوره90-99حفظ فاصله زایش )

 توانندها میخشک طوالنی مدت، تغذیه نامناسب و سایر تنش

 های طوالنیو درنهایت، فاصله زایش باعث کاهش میزان آبستنی

(. از طرف دیگر، عملکرد Bar-Anan and Soller, 1979شوند )

تولیدمثلی گاو تأثیر مهمی روی پیشرفت ژنتیکی گله دارد؛ به 

طوری که، کاهش میزان آبستنی، باعث طوالنی شدن فاصله نسل 

شود. لذا، افزایش روزهای باز، و افزایش حذف اجباری گاوها می

با طوالنی شدن فاصله نسل و کاهش شدت انتخاب، باعث کاهش 

(. با افزایش Jordan, 2003گردد )پیشرفت ژنتیکی گله می

رغم افزایش تولید شیر در کل دوره، از میزان سود روزهای باز علی

شود. همچنین باعث افزایش حذف اجباری خالص گله کاسته می

)فراستی  یابدین افزایش میگاوها و در نتیجه، نیاز به تلیسه جایگز

 (.9919نیا، و امیری

 نقش اعداد در سیکل فحلی

یابی فحل تأثیر تحت شیری گاوهای مثلیدتولی کارایی

 باز افزایش روزهای به منجر فحلی تشخیص در شکست زیرا است،

پرورش  متوجه اقتصادی فراوانی خسارات آن دنبال به شده و

 فحلی چرخه یکنندهتنظیم عوامل شد. درک خواهد دهندگان

های گله در تولیدمثلی مدیریت اصلی هایاز مؤلفه یکی گاو

افزایش چشمگیر دانش در علم دامپزشکی  شیری است. گاوهای

 فحلی چرخه همزمانی تلقیح مصنوعی، از ستفادها و علوم دامی،

 نیاز این به بخشیدن سرعت سبب توسط دامداران جنین انتقال و

 صنعت پرورش گاوهای شیری در (.Britt et al., 1986شده است )

گله،  سوددهی و ژنتیکی پیشرفت تولیدمثلی، کارایی افزایش برای

کنند.  زایمان ماهه 99 تا 90 منظم های زمانیبازه گاوها در باید

 روز 02-992در بازه زمانی  باید گاوها هدف این به برای رسیدن

انتظار اختیاری  دوره یک معموالً، شوند. آبستن زایمان، پس از

 92 دوره یک و بعد از آن زایمان از پس روزه 72-22 )استراحت(

 تا اولین در باید گاوها که ماندمی باقی برای تلقیح روزه 42 تا

 این بر عوامل مختلفی شوند. آبستن و فحلی، تلقیح سومین چرخه
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 دقیق تشخیص ها شاملآن ترینمهم که گذارندمی تأثیر روند

 تلقیح مصنوعی و بارورسازی، زمان تلقیح، بودن مناسب ها،فحلی

 )به تولیدمثلی حفظ آبستنی است. مدیریت و جنین اولیه رشد

 هایگله است، برای بر وجود این که زمان  فحلی( با تشخیص ویژه

 (، باLucy, 2001اهمیت بسزایی دارد ) سوددهی جهت از شیری

 روز به روز مهم این به عمده، رسیدن دلیل دو به وجود این

 ها وگله یاندازه شدن تربزرگ بر تمایالتی دال .شودمی ترمشکل

 این دارد. وجود کارگر هر ازای به گاوها تعداد همچنین افزایش

 گاو هر به کمتری توجه زمان و که شودمی سبب کرات به امر

 اخیر هایدهه در تولیدمثلی عملکرد بر این، عالوه یابد. اختصاص

 کاهش در عملکرد تولیدمثلی است. این کاهش پیدا کرده بسیار

به  در افزایش و افزایش تولید شیر برای شدید انتخاب دلیل به

 است گاو به هنگام افزایش عملکرد تولیدی بدنی ذخایر کارگیری

(Friggens, 2003.)  

 جدید مدیریتی هایسیستم در شده انجام مطالعات طبق 

 مرگ و نامناسب فحلی تشخیص شیری، هایگله نگهداری و

 در تلقیح این موارد در هستند. عمده مشکالت از جنین زودرس

 کل درصد 2-90 بین است ممکن فحلی از زمان غیر زمانی

 این در بعضی مواقع ممکن است  حتی و گردد شامل را هاتلقیح

 کاهش سبب امر این .برسد هاتلقیح کل درصد 02-92 به مقدار

 برخی گردد کهمی مختلف هایطریق راه از درآمدزایی و سوددهی

 هدررفتن دام، هزینه نگهداری افزایش شامل مسائل این از

 ها،تلیسه با غیر بارور هایدام جایگزینی های استفاده شده،اسپرم

 تولید کاهش تلقیح نامناسب، زمان از ناشی جنین زودرس مرگ

 افزایش گله، ژنتیکی پیشرفت شدن زایی، کند گوساله و شیر

 بنابراین (.Lopez et al., 2004هستند ) گله های درمانیهزینه

 کلیدهای از یکی یابی و تشخیص کارآمد آنفحل که است واضح

است  گله وری تولیدمثلیکارایی و بهره رساندن حداکثر به

 (. 9912)میرکریمی، 

 22 فقط که است شده گزارش از مطالعات بسیاری در

 هر ازای عبارتی به به یا شوند ومی داده تشخیص هافحلی درصد

 رود.می دست دیگر از فحلی یک شده، داده تشخیص فحلی

 72ی یک بازه مسبب افزایش نشده، داده تشخیص هایفحلی

گزارش  (.Mather et al., 1978هستند ) گاوها باز روزهای به روزه

 فحلی اولین تا تشخیص زایمان روزهای میانگین شده است که

 از کمی تعداد صورت این باشد؛ در روز 90 حدود باید گاو در

در نتیجه  (.Waldman et al., 2001) رودمی دست از هافحلی

افزایش شدت  فرآیند شامل باید گله در کامل مثلیمدیریت تولید

 ممکن باشد. با این وجود یابیدر فحل دقت و افزایش انتخاب

یابی و به فحل عمل اصالح طریق از یابیفحل مشکالت است

 برطرف حدودی های نوین تشخیص فحلی تافناوریکارگیری 

 (.Nakao et al., 1982گردد )

 نقش اعداد در زمان مصرف آغوز

 مواد از مهمی منبع دوشش گاو )بعد از زایمان( اولین آغوز

 است مادری هایبادیآنتی غیرفعال جذب برای ضروری و مغذی

 هایبیماری برابر در شده متولد تازه هایگوساله از محافظت در که

 Davis andبسیار مهم است ) زندگی اول ماه و اول هفته در عفونی

Drackley, 1998،در حیاتی نقشی آغوز مدیریت (. بنابراین 

 Priestleyدارد ) مزرعه وریبهره و دام آینده تولید سالمت گوساله،

et al., 2013مهم دلیل دو به گوساله توسط آغوز مصرف (. زمان 

 هایبه مولکول کوتاه دوره برای فقط روده مخاط این که اول است؛

 هایباکتری این که دوم دهد،می را خود از عبور اجازه درشت

 کلونیزه رودهی دیواره توانند درمی تولد از بعد کمی زا،بیماری

است،  زیاد روده بافت در سلولی فواصل تولد ابتدای در چون شوند.

 راه خون به به راحتی پروتئینی هاینظیر مولکول نیز هاباکتری

این  است. الکتوفرین زیادی مقدار حاوی کنند. آغوزمی پیدا

 رشد از خود به آهن جذب با و است آهن به پروتئین متصل

 در صورتی که  کند.می جلوگیری عنصر این به وابسته هایباکتری

 شود.می بیماری دچار حیوان باشد، بیش از حد هاباکتری تعداد

 وارد روده به تنهایی اشریشیاکلی اگر که است داده نشان مطالعات

 سرانجام و چسبیده روده دیواره به شود، متولدشده تازه گوساله

 اشریشیاکلی و آغوزاگر  در صورتی که شود،می خون جریان وارد

 از پس ساعت یک یا شوند خورانده گوساله به همزمان با هم

 به گردد، دستگاه گوارش وارد باکتری این آغوز خوراندن

شود نمی وارد جریان و شودمتصل نمی روده دیواره هایسلول

 اولیه به صورت هاماکرومولکول (. انتقال9901)نوری و رسولی، 

 Staley and افتد )می اتفاق ژژنوم به خصوص باریک روده در

Bush, 1985; Hurley and Theil, 2013های(. ایمونوگلوبولین 

 جذبی اپیتلیوم طول در پینوسیتوز توسط انتخابی به طور آغوز

 پیدا راه لنفاوی عروق و سلول داخل به سپس و شده جذب ژژنوم

 ;Elizondo-Salazar and Heinrichs, 2008).کنند می

Kacskovics et al., 2000) هاماکرومولکول جذب توقف 
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 مختلف هایزمان در گونه به بسته و شودمی نامیده شدنبسته

 تولد از پس ساعت 07 تقریباً  هاگوساله در افتد. این عملمی اتفاق

 (.Elizondo-Salazar and Heinrichs, 2008) افتداتفاق می

 از پس ساعت 90 تا جذب ظاهری توان که شده است گزارش

 حداقل سپس و یابدمی کاهش 2.9هر ساعت کمتر از در تولد،

 ساعت درصد در هر 0.2از  بیش به سرعت تولد، از پس ساعت 99

گزارش  ای دیگرمطالعه . در(Osaka et al., 2104)یابد کاهش می

 02و  97، 92، 0تا  0از  اول تغذیه زمان افزایش با که شده است

 اتفاق Gایمونوگلوبولین  جذب در توجهی قابل ساعت، کاهش

 که داده شده است با این حال، نشان (.Kruse, 1970افتد )می

 با جذب ظاهری توان افزایش شکل به ایقابل مالحظه تغییر هیچ

افتد نمی اتفاق ساعت چهار صفر تا تغذیه بین اولین زمان تغییر

(Hallern et al., 2017) ( نیز9141). همچنین استات و همکاران 

 چهار در دنبال تغذیه به جذب میزان باالترین که دادند گزارش

ساعت  07های روده تا دهد. با این که سلولمی رخ اول ساعت

های بزرگ )ماکرومولکول( پس از تولد قابلیت جذب مولکول

 یهای موجود در آغوز را دارند، تغذیههمچون ایمینوگلوبولین

زیرا  است؛ مفید تولد از پس روز سه تا دو مدت به آغوز با گوساله

 های آغوز سبب از بینرسد که حضور ایمینوگلوبولینبه نظر می

های روده به صورت موضعی گردد که در نهایت سبب رفتن پاتوژن

 این به بهبود وضعیت ایمنی دستگاه گوارش گوساله خواهد شد؛

نمود  ادهاستف بدن وزن درصد 92 میزان به آغوز را توانمی منظور

(Stott et al., 1979،در مجموع .) جذب  در مهم عوامل از یکی

در  است. آغوز مصرف مدت زمان ها،ایمونوگلوبولین بیشتر

 هاایمونوگلوبولین جذب بیشترین ای گزارش شده است کهمطالعه

شکل  در که همان گونه و گیردمی صورت حیات اول هایدر ساعت

 کاسته هاآن جذب میزان از زمان است؛ با گذشت شده ( نشان9)

 .(9901شود )نوری و رسولی، می

 فاقد تولد هنگام به پس با توجه به این که گوساله

وابسته  آغوز ایمونوگلوبولین به و است مادری هایایمونوگلوبولین

ی بسیار (، آغوز به عنوان یک ماده9910باشد )بابایی آبراک، می

ارزشمند در تأمین سالمت و همچنین سیستم ایمنی دام در برابر 

رود. عدم توجه به زمان مصرف آن از میزان ها به شمار میپاتوژن

مندی از این ماده را های آن کاسته و بهرهجذب ایمونوگلوبولین

 نماید.  اثر میبی

 
اثر سن در میزان جذب ایمونوگلوبولین های موجود  -9 شکل

  (9901در آغوز )نوری و رسولی، 

 ها در حیطه تولیدنقش مؤثر اعداد و شاخص

 گوسفند، بزگاو شیری، 

 شیر هستند، یهبه آن دسته از مواد غذایی که بر پای

شود. میزان شیر تولید شده یکی از گفته میهای لبنی فرآورده

های تأثیرگذارترین عوامل در میزان سود و زیان اقتصادی واحد

دامداری است. کارشناسان و متخصصان علوم دامی باید با توجه 

اک مصرفی را تنظیم نمایند. با استفاده به تولید روزانه، مقدار خور

توان ماده خشک مصرفی گاوها را با توجه های زیر میاز فرمول

به وزن بدن و میزان شیر تولیدی محاسبه کرد تا از اتالف بیش 

 از حد سرمایه جلوگیری شود. 

درصد  7محاسبه مقدار شیر تولیدی تصحیح شده بر اساس 

 :(FCM) چربی در روز

𝐹𝐶𝑀 = (𝐾𝑔 مقدار شیر تولیدی) 0.4 +

15 𝐾𝑔 مقدار شیر) × (100 درصد چربی شیر        (       9رابطه )

بر اساس وزن  (DMI)محاسبه ماده خشک مصرفی گاو ها 

 :بدن و میزان تولید شیر

𝐷𝑀𝐼 = 0.0185 × وزن زنده + 0.305 × 𝐹𝐶𝑀           (0طه )راب 

تعداد دستگاه شیردوش نصب شده در سالن شیردوشی نیز 

 هایترین عوامل مؤثر در تولید است. تعداد دستگاهیکی از مهم

ا و زمان مجاز انتظار هشیردوشی سالن باید با توجه به تعداد دام

ها در سالن شیردوشی تنظیم گردد. محاسبه تعداد دستگاه دام

دقیقه مدت زمان الزم برای  92شیردوش مورد نیاز با احتساب 
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کل گاوها در هر دوشیدن هر گاو و با فرض این که دوشیدن 

گیرد، با استفاده از فرمول دقیقه انجام می 902مرحله در مدت 

  آید.زیر به دست می

تعداد دستگاه شیردوش =
تعداد گاو شیری × )دقیقه( 92 

(دقیقه)  120
    (  9)رابطه  

 طیور

 الف( جوجه گوشتی

های زمانی مختلف، میزان یک مرغدار موفق باید در بازه

خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و در  یهماندگاری گل

ترین صَدَد جلوگیری از تلفات بیشتر باشد. شاخص تولید از مهم

دهنده، نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی است که برای پرورش

وری اقتصادی و میزان عملکرد پرورش جوجه گوشتی میزان بهره

 سازد.را نمایان می

 محاسبه ماندگاری گله

درصد ماندگاری گله =
تعداد قطعه مرغ زنده در پایان دوره

 تعداد قطعه جوجه خریداری شده در روز اول پرورش
     (7رابطه ) 

 شاخص تولید )عدد تولید(

شاخص تولید =
(𝐾𝑔) درصد ماندگاری×میانگین وزن

تعداد روز های پرورش×ضریب تبدیل غذایی
                   (  2رابطه ) 

ها با چه بدین معنی است که جوجهضریب تبدیل غذایی 

کنند؛ هر چه این مقدار راندمانی خوراک را برای رشد استفاده می

تر باشد راندمان تبدیل باالتر خواهد بود )دگوسم و پایین

دهند که وضعیت سالمتی (. تحقیقات نشان می9910همکاران، 

دهی به گله و فاکتورهای گله، کیفیت خوراک، برنامه خوراک

های واحد پرورشی بر روی ضریب یتی اعمال شده در سالنمدیر

 تبدیل خوراک تأثیرگذار هستند.

ضریب تبدیل غذایی =
 کیلوگرم دان مصرفی

کیلوگرم وزن زنده
(                   0رابطه )     

 تراکم در واحد سطح

طور آسایش یکی از عوامل مؤثر بر صرفه اقتصادی و همین

واحد سطح است که در برخی از منابع های گوشتی، تراکم در گله

بصورت تعداد پرنده در هر متر مربع و در برخی دیگر نیز وزن 

گیری تراکم در نهایی تولید شده در هر متر مربع را معیار اندازه

گیرند. در جدیدترین مطالعه انجام شده در این زمینه نظر می

متر مربع  کیلوگرم بر 94کیلوگرم بر متر مربع و  01تأثیر تراکم 

وزن زنده نهایی را مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که به 

لحاظ آسایشی تأثیری بین دو تراکم مشاهده نشد ولی به لحاظ 

بت داری را نسکیلوگرم بر متر مربع تأثیر معنی 94اقتصادی گروه 

(. این در حالیکه Weimer et al., 2020به گروه دیگر داشته است )

المللی طیور میزان پرورش مرغ در واحد سطح ناست که کمیته بی

 اند کهکیلوگرم بر هر متر مربع عنوان کرده و اشاره نموده 77را 

مقادیر باالتر از این از طریق کاهش کیفیت بستر و تهویه و بروز 

های پا مانند التهاب کف پا باعث سلب آسایش پرنده ناهنجاری

 (.NCC, 2017cخواهد شد )

 بسترکیفیت 

یکی دیگر از عواملی که همیشه باید تحت کنترل قرار 

گیرد، عمق و رطوبت بستر است. عدم توجه به این مسئله باعث 

ی های گوشتبروز التهاب پوستی کف پا در پرندگان خصوصا مرغ

گردد. مشخص شده است که نوع مواد استفاده شده در بستر می

ه ت اما عمق مواد استفادتأثیر زیادی بر بروز این عارضه نداشته اس

شده تأثیر زیادی بر این امر دارد. در برخی از مطالعات گزارش 

شده است که پرندگان پرورش یافته در بسترهای با عمق زیاد 

متر( باعث کاهش بروز این عارضه و افزایش سانتی 2)بیشتر از 

 Meluzzi etگردد )سالمت کف پا و در نتیجه آسایش پرنده می

al., 2008b برخی دیگر از مطالعات نشان دادند که باال بودن .)

رطوبت بستر و ایستادن پرنده در این بسترها باعث افزایش بروز 

(. مشخص شده است Mayne, 2005) التهاب کف پا خواهد شد

درصد با دمای پایین کمترین میزان تولید آمونیاک  02که رطوبت 

ت مدیریت سالن و سالم را داشته و بنابراین بهترین رطوبت برای

 (.Miles et al., 2011کف پا خواهد بود )

 ب( مرغ تخمگذار

بینی تواند در پیشمرغ میمحاسبه درصد تولید تخم

 مدیریت اقتصادی گله مؤثر باشد.

های ابتدای دوره مرغ براساس کل مرغدرصد تولید تخم

(Hen House Egg Production): 

 

𝐻𝐻 =
تعداد تخم مرغ  تولید  شده روزانه

تعداد مرغ های موجود در اول دوره تولید
× (            4رابطه ) 922  

های موجود در سالن مرغ براساس مرغدرصد تولید تخم

(Hen Day Egg Production): 

73 



 

 

      Gharedaghi et al.; A review of important numbers and indicators in … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 3 (Serial Number 18), Winter 2021 

HD =
تعداد تخم مرغ  تولید شده روزانه

تعداد کل مرغ های زنده موجود
×                      (   0رابطه ) 922

 ج( مرغ مادر

ترین یکی از مهم (Hatchability)درصد جوجه درآوری 

ترین کشی است. از مهمفاکتورهای اقتصادی در واحدهای جوجه

های مادر، توان به تغذیه مرغعوامل مؤثر در جوجه درآوری می

، پوررضا و صادقیها اشاره کرد )وضعیت ژنتیکی جنین و بیماری

9919.) 

Hatchability =
تعداد جوجه نولید شده

تعداد کل تخم مرغ های خوابانیده داخل دستگاه
×  رابطه )1(   922

نوردهی تأثیر مهمی در رشد، عملکرد تولید مثلی و سالمت 

(. سن تحریک نوری یکی از عوامل Cui et al., 2019طیور دارد )

های مادر است. به محض رسیدن پرنده کلیدی در مدیریت گله

توان بلوغ نوری میبه سن و وزن مناسب، از طریق اعمال تحریک 

جنسی را تسریع نمود. براساس آخرین مطالعات مشخص شد که 

هفتگی باعث بهبود پیک  02اعمال تحریک نوری در سن 

 (.Shi et al., 2019شود )تخمگذاری و یکنواختی تخمگذاری می

 آبزیان
ماهی از جمله منابع غذایی مهم و در عین حال، بسیار مفید 

 از ارکان  برای انسان است. در این راستا،ای باالو با ارزش تغذیه

مهم و قابل توجهی که بایستی در پرورش متراکم ماهی همواره 

میزان تراکم ماهی در واحد سطح و نیز میزان  ،مدنظر قرار گیرد

دبی آب ورودی مورد نیاز بر اساس تراکم ماهی و دمای آب است. 

میزان خوراک هم با توجه به تعداد ماهی موجود در استخر 

 گردد. محاسبه می

 (92رابطه ) :محاسبه میزان آبدهی )دبی( منابع آبی

سرعت متوسط )متر بر ثانیه( = دبی× طح مقطع )متر مربع( س    

 (99رابطه ) :عداد ماهی موجود در استخرمحاسبه ت

 تعداد تلفات ماهی- تعداد ماهی ذخیره شده )اولیه( = تعداد ماهی موجود در استخر

 زنبور عسل

عسل به عنوان یک ماده غذایی فراسودمند و درمانی توسط 

شود. زنبورها عسل را از ترشحات قندی زنبورعسل تولید می

سازند. در مواقع نیاز و فصول سرد سال ها )شهد( میگیاهان و گل

که گیاهان در دسترس زنبورها قرار ندارند، زنبوردار باید شربت 

های مختلف سال، بسته صلشکر در اختیار آنان قرار دهد. در ف

های متفاوتی از شکر و آب استفاده به هدف زنبوردار از نسبت

شود. به عنوان مثال در زمانی که هدف تأمین ذخایر غذایی می

هایی با غلظت کندو برای زمستان گذرانی است، باید از شربت

باالتر شکر مانند دو )شکر( به یک )آب( و در زمانی که هدف 

 هایگذاری بیشتر باشد، از شربتبرای تخمکتحریک ملکه 

 شود.تر استفاده میرقیق

حجم شربت به لیتر =
وزن شکر به کیلوگرم

1.65
+ حجم آب به لیتر        (   90رابطه )   

 

  وجود اعداد در مسائل مدیریتی 
های پرورش طیور از آغاز تا پایان فرآیند پرورش سالن

بایست از استانداردهای خاصی برخوردار باشند. مراحل می

اندازی تأسیسات، امنیت زیستی سالن، دما و مختلفی چون راه

ها، موجب مسائلی هستند که عدم توجه به آن یهتهویه از جمل

ردن کر ضدعفونیشود. دکاهش راندمان و افزاش تلفات در گله می

سازی سالن برای ترین مراحل آمادهسالن که یکی از مهم

ریزی است، در صورت باال بودن تراکم آلودگی و درگیرشدن جوجه

 شود.قبلی با بیماری از روش گازدهی استفاده می یهگل

محاسبه میزان فرمالین و پرمنگنات پتاسیم جهت گاز دهی 

 سالن پرورش یا دستگاه جوجه کشی

میزان فرمالین بر حسب لیتر  =
72 × حجم

9222
            (   99رابطه ) 

میزان پتاسیم پرمنگنات بر حسب لیتر =  
02 × حجم

9222
          ( 97طه )راب 

های سالن پرورش طیور باید به همچنین، سیستم تهویه

ای باشد که عالوه بر تأمین اکسیژن الزم جهت تنفس و دفع گونه

گازهای سمی مثل گازکربنیک و آمونیاک، بتواند بخار آب اضافه 

 (.9919)پوررضا و صادقی، ها را نیز خارج سازد موجود در سالن

تعداد هواکش =
هوای مورد نیاز

یا ظرفیت هواکش قدرت
                         (  92رابطه )  

 

تعداد هواکش  =
فیت هواکش  )متر مکعب در دقیقه(ظر

حجم سالن )متر مکعب(
    (      90رابطه ) 

تواند از تعداد هواکش مورد نیاز در تهویه تونلی نیز می

)پوررضا و صادقی، طریق فرمول زیر محاسبه و برآورد گردد 

9919):  
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    (94رابطه ) :تعداد هواکش

سرعت مناسب هوا در آشیانه  )902 متر بر دقیقه(× متوسط تعداد آشیانه )متر( × عرض آشیانه )متر(

ظرفیت هواکش )متر مکعب در دقیقه(
                                       

های جدید در ثبت اطالعات و افزایش حجم نقش تکنولوژی

 هاآن

ای و تولیدی ثبت شده برای آنالیز و بررسی اطالعات شجره

افزارهای کامپیوتری متفاوتی افزارها و نرمبه مرور زمان از سخت

ها و شود. قابل توجیه است که هر چه تعداد داماستفاده می

ها افزایش یابد، نیاز به کامپیوترها و شده آناطالعات ثبت

ها و مدیریت گله وجود داده افزارهای جدیدتری جهت آنالیزنرم

های اخیر در کشورهای توسعه یافته دارد. در این راستا در سال

تر شجره و رکوردهای تولیدی از ابزارهایی برای ثبت دقیق

های های گردنی مغناطیسی و مگنتهمچون استفاده از حلقه

مغناطیسی زیر جلدی )نصب شده در پشت گوش( رایج شده 

های مغناطیسی با استفاده ندن این مگنتاست. شناسایی و خوا

های از سنسورهای حساس موجود در محیط و متصل به دستگاه

ها و گیرد که مقدار خطا در شناسایی داماتوماتیک صورت می

ها به میزان قابل توجهی و به حداقل مقدار ثبت اطالعات آن

ممکن، کاهش داده شده است. این سنسورهای حساس و 

توماتیک به یک سیستم مرکزی متصل هستند و های ادستگاه

 . (Ghafouri et al., 2020)کند اطالعات الزم را به آن ارسال می

های اتوماتیک شیردوش، در این راستا امروزه از دستگاه

های ها و نیز با نصب دوربینثبت کننده وزن و سایر مشخصات دام

 رخ داده حساس دیجیتالی در محیط دامداری، جهت ثبت اتفاقات

شود. همچنین جهت ها استفاده میمانند زمان فحلی، زایمان دام

افزارهای های ثبت شده از نرمها و آنالیز دادهمدیریت بهتر دام

تری های جانبی با امکانات باال و پیچیدهکامپیوتری و دستگاه

نژاد گردد که تمام مباحث مربوط به ژنتیک و اصالحاستفاده می

 ای و مدیریتی گله راژی و دامپزشکی، مباحث تغذیهدام، فیزیولو

هایی جهت انجام و بررسی امور افزارشود. امروزه نرمشامل می

افزارها اند. این نرممدیریتی گله طراحی شده و گسترش پیدا کرده

ها روی موبایل روز به روز بروزرسانی شده و نسخه قابل نصب آن

تفاده از گوشی موبایل به توان با اسهم وجود دارد، یعنی می

 اطالعات در مزرعه دسترسی داشت و آن را مدیریت کرد. یههم
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های مؤثری در این حیطه بردارند. از آن جایی که دامپروری گام
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Abstract  

The role of numbers in the livestock industry is so prominent as far as paying attention to them 

will lead to positive results such as preventing energy waste, economic efficiency, and high 

productivity, and any neglect of them by related people will cause a lot of economic problems. Each 

type of data has its own classification and organization and can play a significant role in topics such 

as facility and construction of the farm, justification plan, nutrition, feed formulation, hygienic, 

livestock health status, production, evaluation of production potential, reproduction, and evaluation 

of reproductive efficiency. So, the accuracy of recorded data can have a significant impact on the 

results. In many subjects, there are numerical standards that animal scientists must learn during their 

education or they must have a reliable reference so that they could refer to it whenever needed. 

Therefore, we can mention the role of numbers in the estrous cycle of livestock, the duration of 

colostrum consumption (first week), and also the production performance in different livestock 

species (livestock, poultry, aquatic animals, and bees). In fact, the aim of this study is to briefly refer 

to some of the numbers, rules, and standards in animal sciences, especially in the field of 

reproduction and production performance to express their key and practical importance in terms of 

successful animal husbandry. Finally, it can be concluded that numbers have a significant role in the 

livestock industry and we should try to increase the accuracy of recorded information and making 

more attention to the numbers in the field of animal sciences to be a looker-on the growing progress 

of the livestock industry. 
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 عملکرد بر کتان روغن و ماهی روغن 3-امگا مکمل شده محافظت منابع اثرات

 نشخوارکنندگان

 2و مهدی گنج خانلو *9اشکان فکری

 چکیده

جهت افزایش عملکرد نشخوارکنندگان و  3-امگا  ریزنجبلنددر این مطالعه، یک مرور کلی از فواید اسیدهای چرب 

جیره نشخوارکنندگان به های روغنی و روغن ماهی در موجود در دانه 3-های اخیر در استفاده از منابع غنی از امگاپیشرفت

ای خالقانه برای بهبود میزان اسیدهای های تغذیهعمل آمده است. در حال حاضر بیشتر توجهات به استفاده از استراتژی

های نشخوارکنندگان است که به تبع آن محتوای این اسیدهای چرب را برای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در فرآورده

های روغنی مانند دانه کتان و محصوالت دریایی و دانه 3-ترین منابع اسیدهای چرب امگاایش دهد. غنیسالمتی انسان افز

-تواند سبب افزایش آنها در فرآوردهاند که مصرف این اسیدهای چرب در جیره میکانوال هستند. مطالعات زیادی نشان داده

های غنی از این اسیدهای چرب سبب افزایش اند که مکملدادهکه، مطالعات دیگر نشان های نشخوارکنندگان شود. در حالی

شود که احتماال ناشی از بیوهیدروژناسیون گسترده در شکمبه است. پیشنهاد های نشخوارکنندگان نمیفرآوردهچشمگیر در 

د پروفایل این توانبه جیره نشخوارکنندگان به میزان شش درصد می 3-شده است افزودن منابع غنی از اسیدهای چرب امگا

های نشخوارکنندگان بهبود ببخشد و بعید است که اثرات منفی بر مصرف خوراک، رشد و اسیدهای چرب را در فرآورده

 خصوصیات الشه داشته باشد. 

 های روغنی، نشخوارکنندگان، پروفایل اسید چرب، دانه3-امگا :کلیدی کلمات

 88-33: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 
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 ... بر کتان روغن و ماهی روغن 3-امگا مکمل شده محافظت منابع اثراتفکری و گنج خانلو؛        

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 مقدمه

در سالمت انسان از  ینقش مهم راشباعیچرب غ یدهایاس

 ،یمنیاختالالت خود ا ،یقلبی هایماریاز بروز ب یریشگیپ قیطر

اما انسان همچون  .(Mori and Beilin, 2004)و سرطان دارند 

 کینولنیو ل کینولئیل یدهایاس ساخت قادر به  پستانداران ریسا

 ,.Toral et al) کند افتیغذا در قیآنها را از طر دینبوده و با

 یچرب برا یدهایاس یاز منابع اصل یکیگوشت قرمز . (2009

سالمت انسان از  بهبود در یمحققان سع ن،یبنابرا. انسان است

چرب موجود در گوشت دارند  یدهایاس بیترک یدستکار قیطر

(Wanapat et al., 2011) .بافت چربیچرب در  یدهایاس 

 رایز است، رنشخوارکنندگانیاز غتر اشباعنشخوارکنندگان، 

 ،نلیپولیز و بیوهیدروژناسیودر شکمبه، اعم از  یچرب سمیمتابول

 Petit et)دارد  رهیچرب ج یدهایاس یبر الگو یاثر قابل توجه

al., 2002) . 

هستند  یچرب یقابل توجه ریمقاد یحاو یروغن یهادانه

 دارد. یادیز تیاهم آنهادر راشباعیچرب غ یدهایو مقدار اس

 ره،یدر ج یروغن یهااستفاده از دانه دهدینشان م یادیشواهد ز

 واناتیمختلف بدن ح یهاچرب در بافت یدهایاس بیبر ترک

 راشباعیچرب غ یدهایاس. (Pike, 1999) مؤثر خواهد بودمزرعه 

-یاز تجمع تر ها،یچرب سمیمتابول رییتغ واسطه ممکن است به

. (Cieślak et al., 2004)کنند  یریدر کبد جلوگ دهایسریگل

از  یعنوان منابع غن به توانندیم یروغن یهادانه ن،یبنابرا

ت اختالال یو حت یچرب بر متابولیسم راشباعیچرب غ یدهایاس

 ،یرفاز ط باشند. رگذاریاز جمله عارضه کبد چرب تأث یکیمتابول

 در شکمبه اثرپذیری تجزیه تیقادر است بر قابل رهیج یچرب

تان م دیتول بر،یهضم ف کاهش اثرات آن شامل نیمهمتر بگذارد.

است که موجب کاهش  وناتیپروپبه و کاهش نسبت استات 

 یهاهیخصوصاً سو ها،یباکتر سمیو متابول رشد و آپروتوزو

 اثرات عمدتاً به واسطه نیا .شودیسلولز، م کنندههیتجز

 زانیم ینیبشیپ .دهدیرخ م راشباعیچرب غ یدهایاس

بر  هریج یچرب اثر و راشباعیچرب غ یدهایاساسیون دروژنیوهیب

 یکی است. ریسخت و متغ اریهضم خوراک در شکمبه بس تیقابل

 رهیمقدار علوفه و کنسانتره ج نهیزم نیدر ا از عوامل اثرگذار

در  بریوجود ف شده است کهگزارش . (Toral et al., 2009) است

چرب  یدهایاس ونیدروژناسیوهینرخ ب شیموجب افزا رهیج

 شیبه افزا منجر بریف شیافزا رایز .شودیم شکمبه خوراک در

 لونتاروسبیفویبریویریبوت لیاز قبسلولولیتیک  یهایباکتر

چرب در  یدهایاس ونیدروژناسیوهیدر ب یکه نقش مهم شودیم

 . (Ueda et al., 2003)شکمبه دارند 

چرب  یدهایاستفاده از اس تیدر مجموع با توجه به اهم

 ،رهیج بیترک است نشخوارکنندگان الزم رهیدر ج راشباعیغ

باشد که استفاده  یبه نحو ،یخصوصاً از لحاظ غلظت مواد مغذ

هضم  تیبر قابل یچرب اثر سوئ یدهایاس نیا یاز منابع حاو

 تیفیدر کنار بهبود ک نیهمچن خوراک نداشته باشد. یاجزا

 یدهایاس یبه واسطه استفاده از منابع حاو یدام یهاوردهآفر

اً خصوص یدام داتیتول تیاست که کم یضرور راشباع،یچرب غ

  .ردیمورد توجه قرار گ زین یرشد و عملکرد یهااز لحاظ شاخص

در بسیاری از کشورهای پیشرفته افزایش اسیدهای چرب 

ها ها را به دلیل اثرات مفید آندر زنجیره غذایی انسان 3-امگا

اند. از جمله های مزمن مورد تأکید قرار دادهدر کاهش بیماری

(، EPAتوان به ایکوزاپنتانوئیک اسید )یم 3-اسیدهای چرب امگا

( و لینولنیک اسید اشاره کرد. DHAدوکوزاهگزانوئیک اسید )

برای سالمتی انسان مفید است  3-مصرف اسیدهای چرب امگا

و همچنین نشان داده شده است که لینولنیک اسید کونژوگه 

( موجود در چربی نشخوارکنندگان خواص CLAشده )

هات جهت افزایش محتوای اسیدهای ضدسرطانی دارد. توج

در محصوالت نشخوارکنندگان در حال رشد بوده  3-چرب امگا

ی نشخوارکنندگان سازی جیرهو نشان داده شده است که مکمل

های کتان غنی از لینولنیک اسید و منابع دریایی مانند با دانه

-میزان اسیدهای چرب امگا DHAو  EPAروغن ماهی غنی از 

 دهد.در شیر و گوشت افزایش میرا  CLAو  3

 هاچربی

زنده بوده و کمبود  هایسمیارگان یاصل یاز اجزا هایچرب

را به دنبال خواهد  یبارانیموجودات زنده آثار ز یها براآن

نامحلول بودن در آب و  بات،یترک نیا یکل اتیداشت. خصوص

 های. چرباستمانند اتر و کلروفروم  یآل هایحل شدن در حالل

مانند  سرولیگل از نظر ساختمانی به دو گروه عمده دارای

 سرولیلو فاقد گ دهایپیکولیو گل دهایپیفسفول دها،یسرگلییتر

یم تقس دهاسربروزی و هاترپن دها،یکوزانوئیا دها،یمانند استروئ

  .شوندمی

 یانرژ منبع به عنوان یچرب

 یرهیدرصد از ج 03تا  92به طور معمول  هایچرب

 رشد یها داراآن رایز دهند،یم لینشخوارکنندگان جوان را تشک

 یروغن هایدانه .دارند ازین بیشتری یانرژ بوده و به مقدار یعیسر
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 یدایز ریمقاد یو کلزا حاو ایکامل سو هایمانند پنبه دانه و دانه

د مور ینیو پروتئ یانرژ هایو اغلب به عنوان مکمل بوده یچرب

 .(Gómez-Cortés et al., 2008) رندگییاستفاده قرار م

های چربی نسبتا خالص حاصل همچنین، ممکن است از مکمل

از چربی حیوانی یا مخلوطی از چربی گیاهی و حیوانی در جیره 

های یچرب. (Tóth et al., 2019) گاوهای شیری استفاده شود

به دو دسته اشباع و  یاهیو گ یوانیمنابع ح بدست آمده از

اغلب  ،ایشکمبه رمیتخ ی. در طشوندیم میتقس راشباعیغ

اشباع  هاییبه چرب رهیج یمواد خوراک راشباعیغ هاییچرب

ع در اشبا هاییمسئله علت باال بودن چرب نیا شوند،یم لیتبد

 ,Doreau and Ferlay) استو گوشت نشخوارکنندگان  ریش

2015).  

  اهیهضم و جذب چرب

به سهولت مورد حمله  یموجود در مواد خوراک یهایچرب

ه در ک یزمان ژهیبو رند،گییشکمبه قرار م یها سمیکروارگانیم

 هایمرحله، چرب نیشده باشند. در انمحافظت  ها،کروبیم برابر

باط در ارت یمهم اریبس فرآیندکه  شوندیم زیدرولیدر شکمبه ه

به شمار  یدبع یهادر قسمت هایچرب سمیبا هضم و متابول

ونه گ اخصوص ها،یباکتر یبه عهده شتریب تیفعال نی. ارودمی

  .است کایتیپولیلویبریوآنائرو

 روی شکمبه بر هایسمیکروارگانیمهم م تیدو فعال

 و ونیزاسیزومرای از اندشکمبه عبارت طیچرب در مح یدهایاس

ب چر یدهایاس یبر رو عمدتاً ونیزاسیزومری. اونیوژناسیدوهیب

 سیآنها غالبا در فرم س یدوگانه وندیکه عمدتا پ راشباعیغ

 هاآن شتریب ایو  یآن، تعداد یکه ط ردگییهستند، صورت م

ورد در م زین ونیروژناسیوهی. بشوندیم تبدیلبه فرم ترانس 

 ردگییدر شکمبه صورت م و عمدتاً راشباعیچرب غ یدهایاس

(Nguyen et al., 2018). 

اضافه شدن هیدورژن به هیدروژناسیون عبارت است از 

پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب غیراشباع. این امر سبب خارج 

شود. دلیل اشباع های اضافی از محیط شکمبه میشدن هیدروژن

های بدنی نشخوارکنندگان ناشی از بودن اغلب چربی

بیوهیدروژناسیون است. هیدروژناسیون عموماً باعث تولید 

شود. به ب اشباع است، میاستئاریک اسید که یک اسید چر

همین دلیل، بخش زیادی از چربی بدنی نشخوارکنندگان را 

  دهد.اسید استئاریک تشکیل می

در شکمبه منابع  ونیدروژناسیوهیبر اساس مقاومت به ب

  شوند:یم میبه سه دسته تقس یچرب

 های خنثیچربی -9

این چربی ها اغلب شامل اسیدهای چرب اشباع و 

های عبوری شناخته های هیدروژنه بوده و به عنوان چربیچربی

شوند که در مقادیر کمتر در جیره نشخوارکنندگان مورد می

های خنثی گیرند. مکانیسم محافظت چربیاستفاده قرار می

نقطه ذوب کل چربی یا مخلوط چربی است که نقطه براساس 

ذوب کل چربی به نقطه ذوب هر یک از اسیدهای چرب موجود 

در ترکیب آن بستگی دارد. نقطه ذوب یک اسید چرب خاص نیز 

ی ی آن بستگبه طول زنجیره کربنی و تعداد پیوندهای دوگانه

 دارد. 

 های فعالچربی -2

میر میکروبی در شکمبه ها به شدت مانع تخاین نوع چربی

شده و قابلیت هضم مواد خوراکی را با درجات مختلف کاهش 

های فیبری بیشتر تحت ویژه اینکه کربوهیدراته دهند. بمی

ها . بیشتر این چربی(Ferreira et al., 2016)گیرند تأثیر قرار می

دارای میزان باالتری از اسیدهای چرب غیراشباع هستند. از این 

توان به روغن ماهی و روغن کتان ها میدسته از منابع چربی

 اشاره کرد. 

 های محافظت شدهچربی -3

ای به عنوان منابع چربی ها به طور گستردهاین نوع چربی

به در های شکممقاوم به بیوهیدروژناسیون توسط میکروارگانیسم

شوند که در جیره نشخوارکنندگان استفاده شده نظر گرفته می

های بدن و شیر اسیدهای چرب بافتو موجب تغییر الگوی 

هایی که حاوی اسیدهای چرب شوند. مقادیر زیادی از چربیمی

های فرمالدئید محافظت غیراشباع هستند، توسط کپسول

مانند. از فرآیند بیوهیدروژناسیون در امان میشوند و می

های روغنی نیز تا حدودی به عنوان همچنین، آمیدهای دانه

 کنند. شده عمل می های محافظتچربی

  های کلسیمی اسیدهای چرباستفاده از نمک

در شکمبه غیر محلول  چرب یدهایاس یمیکلس هاینمک

. شوندشامل می های محافظت شده راهستند و نسل جدید چربی

های کلسیمی اسیدهای چرب را صابون کلسیمی نیز نمک

نامند. این ترکیبات از اتصال اسیدهای چرب اشباع و می

گیرند. مکانیسم حفاظتی غیراشباع به یون کلسیم شکل می
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های کلسیمی اسیدهای چرب در شکمبه براساس نقطه نمک

شکمبه و روده  pH ها نبوده بلکه به میزان اسیدیته وذوب آن

های کلسیمی اسیدهای چرب در کوچک بستگی دارد. نمک

مانند، ولی در محیط ( بدون تغییر باقی میpH=7محیط خنثی )

 ,.Jahani-Moghadam et al)شوند ( تجزیه میpH=3اسیدی )

. به طور طبیعی، اسیدیته محیط شکمبه نزدیک به خنثی (2015

های کلسیمی که در این شرایط نمک( pH= 3/6-4/6است )

ها در شوند. این نمکاسیدهای چرب به طور کامل محافظت می

ا مورد همایع شکمبه نامحلول باقی مانده و توسط میکروارگانیسم

گیرند. در نتیجه، فعالیت طبیعی شکمبه دچار حمله قرار نمی

توانند از شکمبه عبور ها میاختالل نخواهد شد و این چربی

ای هند. بیان شده است که اگر اسیدهای چرب به صورت نمککن

زان ای به میکلسیمی تغذیه شوند، بیوهیدروژناسیون شکمبه

 یابد. درصد کاهش می 82-32

های کلسیمی اسیدهای چرب حین رسیدن به نمک

( مواجه شده و بالفاصله به pH=2-3شیردان با محیط اسیدی )

دند. در این زمان گرکلسیم و اسیدهای چرب تجزیه می

آیند. اسیدهای اسیدهای چرب آزاد شده و به فرم محلول در می

ای شوند نیاز به هضم رودهچرب آزاد که از شیردان خارج می

های کلسیمی نداشته و با راندمان باال جذب خواهند شد. نمک

اسیدهای چرب شامل مقادیری از اسیدهای چرب اشباع مانند 

اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند  پالمیتیک و استئاریک و

دوگانه مانند اولئیک و دو پیوند دوگانه مانند لینولئیک هستند 
.(Kumar et al., 2006) 

  3-اسیدهای چرب امگا

بر کاهش اسیدهای چرب ترانس و افزایش اسیدهای چرب 

ها در ها به دلیل اثرات مفید آندر زنجیره غذایی انسان 3-امگا

 -های قلبیهای مزمن از جمله سرطان و بیماریکاهش بیماری

عروقی، در بسیاری از کشورهای پیشرفته تأکید شده است. از 

و  DHA ،EPAتوان به می 3-جمله اسیدهای چرب امگا

برای  3-لینولنیک اسید اشاره کرد. مصرف اسیدهای چرب امگا

سالمتی انسان مفید است. از منابع مهم این اسیدهای چرب 

  توان روغن ماهی و روغن بذر کتان را نام برد.می

 روغن ماهی

، عمدتاً 3-روغن ماهی منبع مهمی از اسیدهای چرب امگا

( و دوکوزاهگزانوئیک اسید EPA; C20:5ایکوزاپنتانوئیک اسید )

(DHA; C22:6 استتت که اثرات مفیدی برای ستتالمتی انستتان )

توانند این استتتیدهای چرب یا می (Bu et al. 2016). دارنتد 

بصورت مستقیم از طریق جیره یا به صورت غیرمستقیم )سنتز 

سازشان یعنی لینولنیک اسید تأمین داخل بدنی( از طریق پیش

ها به نشتوند. با وجود این، گزارش شتده است که نرخ تبدیل آ

EPA  وDHA  در بدن انستتتان پایین استتتت. به عالوه، غلظت

های شتتیر و گوشتتت در شتتیر، فرآورده DHAو  EPAپایینی از 

شود. بنابراین، جهت اثبات پتانسیل نشتخوارکنندگان یافت می

در شتتیر و  3-روغن ماهی جهت افزایش استتیدهای چرب امگا

 استگوشتت نشتخوارکنندگان مطالعات مختلفی انجام شتتده 

(Najafi et al., 2012) . 

متاهی یتا پودر ماهی به طور قابل توجهی  تغتذیته روغن

را در چربی داختتل  DHAو  EPAرا بویژه  3-محتوای امگتتا

دهد. این عمل نیازمند آن است که مقادیر عضتالنی افزایش می

قابل توجهی از این اسیدهای چرب به روده باریک رسیده باشد. 

رغم بیوهیدروژناستیون وسیع اسیدهای چرب غیراشباع در علی

اند که اسیدهای چرب تعدادی از مطالعات نشان داده شتکمبه،

در جیره ممکن استتتت از تجزیه  3-غیراشتتتباع بلند زنجیر امگا

ای فرار کرده و ترکیب استتید چرب گوشتتت و شتتیر را شتتکمبه

تغییر دهند. بیوهیدروژناستیون محدود این اسیدهای چرب در 

شتتتکمبه در شتتترایط آزمایشتتتگاهی به اثبات رستتتیده استتتت 

(Kolanowski and Laufenberg, 2006). 

 دانه کتان

درصد  33دانه کتان نوعی دانه با محتوای بطور متوستتط 

پروتئین  درصد 03آن لینولنیک اسید است(،  درصد 38روغن )

. پروتئین (Oliveira et al., 2012) فیبر است درصتد 03خام و 

کتان از لحاظ استتید آمینه لیزین کمبود داشتتته ولی از لحاظ 

چرب  یدهایاستت یروغن بذر کتان حاو تریپتوفان غنی استتت.

 یمختلف ییایمیش عیدر صنا تواندیم نیاست و بنابرا راشباعیغ

و صتتتابون به کار گرفته  ندهشتتتوی مواد ها،رنگ دیاز جمله تول

روغن کتتان برای متدت طوالنی استتتت کته در تغذیه  .شتتتود

شود. بذر کتان غنی از اسیدهای نشتخوارکنندگان استتفاده می

 ,.Nguyen et al) اسید استلینولنیک بویژه آلفا 3 -چرب امگا

 لینولنیک اسیدرغم بیوهیدروژناستیون وستیع آلفا . علی(2018

جیره در شکمبه غلظت آن در شیر و گوشت با افزودن این دانه 

ولنیک لینیابد. در طی بیوهیدروژناسیون آلفابه جیره افزایش می

ف شود. از طرهایی مانند واکسنیک اسید تولید میاسید واسطه

دیگر افزودن کتتان به جیره با کاهش تولید متان در شتتتکمبه 
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لبته باید توجه کرد که افزودن بیشتتتتر کتان به همراه استتتت. ا

تواند اثرات مخربی بر بازدهی هضتتم، چربی و پروتئین جیره می

شتتیر و همچنین ستتبب افزایش تولید استتیدهای چرب ترانس 

داشتته باشد. استفاده از دانه کتان در جیره اخیراً بیشتر شده و 

انه است دلینولنیک اسید در این بیشتتر به دلیل غنی بودن آلفا

-ای در افزایش محتوای اسیدهای چرب امگاکه پتانسیل بالقوه

 . (Luna et al., 2008) شیر و گوشت دارد 3

 گیری کلینتیجه

کاهش در بسیاری از کشورهای پیشرفته تاکید بر 

در زنجیر  3-اسیدهای چرب ترانس و افزایش اسیدچرب امگا

ها است و دلیل آن تأثیر بالقوه اسیدهای چرب ذکر غذایی انسان

های مزمن از جمله سرطان و بیماری شده در کاهش بیماری

توان می 3-باشد. از جمله اسیدهای چرب امگاعروقی می -قلبی

لئیک اانوئیک اسید و لینوبه ایکوزاپنتانوائیک اسید، دوکوزاپنت

اسید اشاره داشت. امروزه افزایش محتوای لینولئیک اسید و 

در محصوالت نشخوارکنندگان مورد  3-اسیدهای چرب امگا

سازی توجه قرار گرفته است و نشان داده شده است که مکمل

های نشخوارکنندگان با دانه کتان و روغن ماهی میزان جیره

در شیر و گوشت نشخوارکنندگان را  3-اسیدهای چرب امگا

 دهد. افزایش می

ای از جمله متان توسط عالوه بر این تولید گازهای گلخانه

ها بر تغییرات آب و هوایی یک نگرانی های اهلی و تأثیر آندام

جهانی است. همچنین دفع انرژی در نشخوارکنندگان به دلیل 

م مصرفی درصد انرژی خا 90تا  0زادی بین تولید متان درون

ای جهت کاهش تولید است. بنابراین، توسعه راهبردهای تغذیه

این مقدار متان ممکن است نه تنها به لحاظ محیط زیستی با 

ای برای دام داشته اهمیت باشد، بلکه ممکن است فواید تغذیه

 باشد.
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Abstract  

This study provides an overview of benefits of long chain fatty acids omega-3 to increasing 

ruminant׳s performance and recent advances in the use of rich sources of alpha-linolenic acid in 

oilseeds and fish oil in ruminant diets. Currently, most attention is paid to the use of creative 

nutritional strategies to improve the amount of unsaturated fatty acids with several double bonds in 

ruminant products, which in turn increase the content of these fatty acids for human health. The 

richest sources of omega-3 fatty acids are seafood and oilseeds such as flaxseed and canola. 

Numerous studies have shown that the consumption of these fatty acids in the diet can increase these 

fatty acids in ruminant products. However, other studies have shown that supplements high in these 

fatty acids do not cause a significant increase in ruminant products, possibly due to extensive 

biohydrogenation in the rumen. It has been suggested that supplementing ruminant diets with 

sources rich in omega-3 fatty acids by 6% can improve the profile of these fatty acids in ruminant 

products, and they are unlikely that have adverse effects on feed intake, Carcass qualities, and 

growth. 
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 2فرد ندایی زهرا و *9رسولی نجمه

 تاریخچه

نابارور و پژوهش و  یهازوجی برای محدود با هدف ارائه خدمات درمان یعنوان مرکز جراح، به 9922سال در  انیپژوهشگاه رو

از پژوهشگران و همکاران در جهاد  یتوسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروه یو نابارور یعلوم بارور نهیآموزش در زم

و  یعلوم سلول قاتیمجوز مراکز تحق بیبه ترت 9952و  9922 یهادر سال انیشد. پژوهشگاه رو سیسأت رانیا یعلوم پزشک یدانشگاه

 هکرد افتیدر یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یعلوم پزشک یهاگسترش دانشگاه یمثل را از شورادیتول یپزشک قاتیمرکز تحق

 انیآن از پژوهشکده به پژوهشگاه رو یبا ارتقا یو فناور قاتیتحق علوم،وزارت  یگسترش آموزش عال یشورا، 9955آبان ماه در  و

 .نمود موافقت

 اندازچشم

با  یستیدر علوم ز یو نوآور یعلم، فناور ۀدر توسع شگامیپ ،یالمللنیدر تراز ب یو فناور یقاتیقطب تحق کی انیرو پژوهشگاه

 سالمت جامعه است. یثر در ارتقاؤو م یمیطب ترم ،یفناورستیز مثل،دیتول ،یادیبن یهادر علوم سلول تیمرجع

 تیمورأم

در محورهای زیر  یتوسعه جهاد دانشگاه ۀکشور و در چهارچوب برنام یجامع علم ۀنقش یدر راستا انیپژوهشگاه رو تیمأمور

 است:

 یفناور ستیو ز یادیبن یهاسلول دمثل،یتول یو پزشک یشناسستیز یهانهیدر زم یم و فناوروعل ۀو توسع پژوهش 

 یالمللنیو ب یدر سطح مل یعلم یهاافتهی جیو ترو آموزش 

 شورک یتخصص -یعلم یازهایبه منظور رفع ن یستیمحصوالت ز دیارائه خدمات و تول یبرا یپژوهش یهاافتهی یسازیتجار 

 هاپژوهش جیاستفاده کارآمد از نتا قیالعالج از طرنابارور و صعب مارانیب درمان 

 85-88: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80843.html 

 ارتباطات علمی

 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشجویان کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و 9،0

 رویان پژوهشگاه معرفی
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 رویان پژوهشگاه معرفی؛ ندایی فردو  رسولی       

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 پژوهشگاه یهاتیفعال

 یدرمان و یآموزشگگی، پژوهشگگ یهاتیپژوهشگگگاه فعال نیا

 یخود را در قالب سگگه پژوهشگگکده و دو مرکز خدمات تخصگگصگگ

از هایی راهبرد ( بایو مرکز سگگگلول درمان یبارورنا)مرکز درمان 

 .دهدیعلم تا کاربرد انجام م

 یادیبن یهاسلول یو فناور یشناسسکتیپژوهشکدده ز

 هیپا یبا شناخت مبان وندیطب پ نهیپژوهشکده در زم نیا :انیرو

 یترجمان قاتیتوسعه تحق ،یادیبن یهاسگلول یشگناسگسگتیز

و انجگگام  یشگگگگگاهیآزمگگا وانگگاتیح یرو یادیگبن یهگاسگگگلول

 لپژوهشگگگکده شگگگام نیدارد. ا تیفعال ینیبال یهاییکگارآزمگا

شناسی تکوینی، های بنیادی و زیستسلول یپژوهشگ یهاگروه

فناوری نانو و زیسگگت مواد، زیسگگت پزشگگکی ترمیمی و سگگلول 

 های مولکولی است.شناسی سامانهزیست و همچنین درمانی

پژوهشکده در  نیا :انیمثل رودیتول یپژوهشکدده پششد

و بهبود سگگگالمت  نیسگگگالمت جن ،یبارور زانیم شیافزا نهیزم

مختلف  یهادر حوزه یو درمان نابارور قیتحق قیجگامعه از طر

 یشپژوه یهاپژوهشکده شامل گروه نیدارد. ا تیفعال یمثلدیتول

وری، و سالمت بار ژیشناسی، اپیدمیولومثل، جنینژنتیک تولید

تصگگگویربرداری  و انگدوکرینولوژی و نگابگاروری زنان، آندرولوژی

 مثل است.تولید

 دیتول ۀنیپژوهشکده در زم نیا :یفناورستیپژوهشدده ز

 یناورفستیو محصگوالت وابسگته مرتبط با ز ایحیوانات مزرعه

مهندسی  یپژوهش یهادارد. پژوهشگکده شامل گروه تیآن فعال

 شناسی سلول جنسی و گروه زیست فناوری است.ژنتیک، زیست

 یپژوهش جینتا یعلم ریثأت

 رینظ ،علم تا کاربرد آن دیاز تول ۀدر چرخگ تیگموفق •

 و یسگگگکته قلب مارانیبه ب یادیبن یهاسگگگلول وندیپ

و ارائه خدمات  مارانیب نیو بهبود ا هیقرن یهابیآس

 هاحوزه نیاز ا یدر بعض

 tPAو  1 یمولد فاکتور انعقاد ۀختیترار یبزها دیتول •

گوسگگگفند و گاو( در  )بز، یاهل یهابلوغ تخمگک دام •

انجماد  ،یشگاهیانجام لقاح آزما ،یشگگاهیآزما طیمح

و رحم جایگزین بگه دنبگال آن انتقال به و  هگانیجن

 سالم واناتیح دیتول

 022از  شیبا ب به مردم یدرمان نابارورارائه خدمات  •

 در ماه یدرمان کلیس

 ینیگزقبل از النه یکیژنت یهاصیارائه خدمات تشخ •

  به مردم

 یپژوهش جیفناورانه نتا ریثأت

 در انسان یشگاهیآزما یبارور •

 یاهل واناتیدر ح یدمثلیتول یسازهیشب •

 انسان نیو جن یانجماد سلول جنس •

 ینیگزقبل از النه یکیژنت صیتشخ •

 بافت یمهندس •

 بینوترک یهانیپروتئ دیتول •

 ینیجن یادیبن یهاانواع سگگلول یجداسگگاز و دیتول •

 بزرگساالن و بندناف

 هختیترار یبزها دیتول •

 یدام یهانیجن دیتول •

 یبا استفاده از سلول درمان وندیطب پ •

بند  یادیبن یهاسلول یو عموم یخصگوص یهابانک •

 ناف

 ییو پرتوان القا ینیجن یادیبن یهابانک سلول •

 یپژوهش جینتا یاقتصاد ریثأت

 قاتیتحق یاقتصاد ریثأهمواره به ت انیرو پژوهشگاه

، راستا نیهم توجه داشته است. درها آن یعلم یهاهمچون جنبه

فاکتور رشد  دیموفق به تول 9952در سال این پژوهشگاه 

این امر انسان شد که  (Fibroblast growth factorی )بروبالستیف

از این رو، این  .ی گردیدقابل توجه یارز ییجومنجر به صرفه

 هایهبرنام نهیدر زم زیرشد را ن یفاکتورها ریسا دیتولپژوهشگاه 

 داده است. خود قرار ی آیندهکار

 هایهمکار
در سگگطح طرح مشگگتر   082از  شیبرویان  پژوهشگگگاه

داشته ی المللنیدر سگطح ب طرح مشگتر  82از  شیب وداخلی 

 است.

  مالحظاتسایر 

 یالمللنیدوره کنگره ب بیسگگگت و یگک کننگد برگزار •

 انیمثل رودیتول یپزشک

 یالمللنیدوره کنگره ب شگگگگانزده کگنگنگگد برگگزار •

 انیرو یادیبن یهاسلول یو فناور یشناسستیز
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در  داخل کشگگگوردر صگگگدهگا کگارگاه  کننگد برگزار •

 یادیبنهای سلول مثل ودیتولهای نهیزم

 هاینهیدر زم یالمللنیهگا کگارگاه بده کننگد برگزار •

 یادیبن هایسلول مثل ودیتول

پژوهشگاه به  یاز سو ISIانتشگار منظم دو فصگلنامه  •

 و یبارور یالمللنیب هیو نشر« Cell Journal» یهانام

 International Journal of Fertility and» ینابارور

Sterility» 

 ایو  یاز هزار مقاله به صگگگورت سگگگخنران شیارائه ب •

 یالمللنیو ب یپوستر در سطح داخل

و در دست  افتهیخاتمه  به صورت انجام صگدها طرح •

 اجرا

 انیروپژوهشگاه  افتخارات

 ،یخگدمات درمان نابارور نگهیدر زم انیگرو پژوهشگگگگگاه

 یادیز یهاتیتاکنون موفق یفناور ستیو ز یادیبن یهاسگلول

توان به موارد ها میآن را به نام خود ثبت کرده اسگگگت. از جمله

 زیر اشاره کرد:

 یشگاهیآزما یبارورتولد اولین کود  حاصل از روش  •

IVF ( 9929در تهران) 

ن کود  حاصل از روش میکرواینجکش نیتولد اول •

(Micro Injection) ICSI ( 9929در کشور) 

 یکیژنت صیتولد اولین کود  حاصگگل از روش تشگگخ •

 (9959( در ایران )PGD) نیجن ینیگزقبل از النه

 عاتیضگگا میترم یبرا یادیبن یهااسگگتفاده از سگگلول •

بار در کشگگور  نینخسگگت یاز سگگکته برا یناشگگ یقلب

(9959) 

 عاتیضگگا میترم یبرا یادیبن یهااسگگتفاده از سگگلول •

 (9955بار در کشور ) نینخست یچشم برا هیقرن

خون بند ناف  یبانک خصگگوصگگ نینخسگگت سیسگگأت •

 (9955نوزادان )

 هانیخاورمدر  شده یسازهیشب وانیح نیتولد نخسگت •

 (9958( )انای)رو

شگگده  یسگگازهیشگگب ۀسگگه بزلالتولد دو گوسگگاله و  •

(9955)  

 یانسگگگان ییپرتوان القا یادیگبن یهگاسگگگلول دیگتول •

(9952) 

 مارانیبهبود و درمان ب یبرا یدرمان استفاده از سلول •

 (9952بار در کشور ) نینخست یبرا گویلیتیو

خون بند ناف  یبگانگک عموم نینخسگگگت سیسگگگأتگ •

(9952) 

کننده دیژن تول یحاوه ختگیترار ۀبزلگالگ نیتولگد اول •

 (9955خون انسان ) یانعقاد 1فاکتور 

 Tissueژن  یحگگاو ختگگهیترار ۀبزلگگالگگ نیتولگگد اول •

Plasminogen Activator) tPA(9951) ی( انسان 

 سگگلول یمارسگگتانیبشیمرکز پ نینخسگگت یاندازراه •

 (9951کشور ) یدرمان

و  ینیجن یادیبن یهابانک سلول نینخست یاندازراه •

 (9912کشور ) ینیرجنیل

 (9912) انیافتتاح بانک تخمدان پژوهشگاه رو •

 ینیگزاز النه شیپ صیتشگگخ کیبه تکن یابیدسگگت •

 (9919) یژنتک یهایماریب

 هتخیترار واناتیح دیتول یاز فنّاور یرسم یبرداربهره •

 (9919) بینوترک یهانیپروتئ دیجهت تول

 یادیبن یهاچشم از سلول هیشگبک یهاسگلول دیتول •

(9919) 

ر د یریفّناورانه بز ش دیمزرعه تول نینخست یاندازراه •

 (9919کشور )

 شلویقم یگونه نادر قوچ وحش« مارال» یسگازهیشگب •

(9915) 

به  هایماریمدل ب یشگگگگاهیآزما یهگایمگاه دیگتول •

 (9910) یکیژنت یدستکار لهیوس

 (9910) ایبز مورس یسازهیشب •

 شگگرفتهیمحصگگوالت پ یفنّاور ۀافتتاح مرکز توسگگع •

 (9912) انیرو یسلول

 یسگگلول یهاوردهآانبوه فر دیکارخانه تول نیافتتاح اول •

 (9912برکت ) ییدارو ادیبن یمنطقه با همکار

 یهایفناور یسگگازیو تجار شگگتابدهی مرکز افتتاح  •

 (9915) انینوآورانه رو
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 رویان پژوهشگاه معرفیرسولی و ندایی فرد؛        

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 ی پژوهشگاه رویانهاتیو فعالاهداف 

مند در مسگگگتعد و عالقه انیدانشگگگجو ییشگگگناسگگگا •

 نهیزم یآورو فراهم یمرتبط با علوم سلول یهانهیزم

 انیدر پژوهشگاه رو هاآن تیفعال

چند  یهایهمکار یبسگگتر مناسگگب برا یسگگازهمافر •

 یمراکز علم ریجانبه با سا

ها به در دانشگگگاه ییدانشگگجو ینارهایسگگم یبرگزار •

و تبادل نظر در موضگگوعات  هیوحدت رو جادیمنظور ا

 مختلف

پژوهشگگگاه  ینارهایها و سگگمکنگره یکمک به ارتقا •

 انیرو

 یشبکه و اعضا یمعرف یبرا یمجاز یفضگا سیسگأت •

 دادهایاخبار و رو یآن و به روز رسان

در  یارشته برون درون و یعلم یهاکارگروه یبرگزار •

 مختلف یقاتیتحق یهانهیزم

الزم جهت شگگرکت اعضگگا در  التیتسگگه یآورفراهم •

 یمراکز علم ریسا یهاها و کارگاهکنگره

داخل با مراکز خارج از  انیدانشگگجوبین  ارتباط جادیا •

 کشور و بالعکس

استفاده از توان بالقوه و بالفعل پژوهشگران در جهت  •

فق روشگگگن علوم مرتبط با و اُ هیگتحقق اهگداف عگال

 سگگگتیمثل و زدیتول یولوژیب ،یادیبن یهگاسگگگلول

 یفناور

های این پژوهشگاه، مرکز علوم حیوانات از جمله بخش

 آزمایشگاهی است که شامل:

 جوندگان و الگومورف قاتیتحق مرکز(Lagomorpha)   

 بلند، دم یهاگوش یکه دارای پسگگگتگانداران: الگومورف*

 یداراو همچنین  هسگگتند میاز خز ضگگخ دهیکوتاه و بدن پوشگگ

دو  دارای که جوندگان یدر حال باشگگگند؛میچهگار دندان برش 

 باشند.میدندان 

ت برای های مختلف موش سگگوری و رَهدر این مرکز سگگوی

داخلی های پژوهشگگگکدهمرتفع کردن نیازهای پژوهشگگگگران از 

 مؤسساتسازی رازی و سگسه سرمؤمانند انیسگتیتو پاسگتور و م

در ایگاالت متحده  The Jackson Laboratoryخگارجی مگاننگد 

 Max Planck institutesو  در فرانسه JANVIER LABSآمریکا، 

  یابند.یتکثیر و پرورش مشده و سپس در آلمان تهیه 

 مرکز تکثیر و پرورش جوندگان آزمایشگاهی 

توان به تالش برای مرکز می این از اقدامات انجام شده در

گردش هوای  (،09±0) فراهم آوردن بهترین دمگگای زیسگگگتی

تناسب م نویس بهداشتیپیش وها تنظیم پروتکل تهیه و مناسب،

 بگا شگگگرایط پرورش جونگدگگان آزمایشگگگگاهی جهت کنترل و

پرورش  شگناسایی و زای ثانویه،ورود عوامل عفونت جلوگیری از

همچنین نژادهای  نژادهای مورد اسگتفاده در پژوهشگاه رویان و

 آزمایشات بهداشتیو تحقیقاتی  نیاز سگایر مراکز ژن موردنساتر

 اشاره کرد. میکروبی و از قبیل آزمایشات انگلی

 ایمرکز تحقیقات حیوانات مزرعه 

 9955در سال  (Haljerd) های هلجردنگهداری دام ۀمزرع

شنگول و منگول، های با نامهای تراریخت، با تولد اولین بزلاله

های مداوم پژوهشگاه رویان شروع به کار کرد و در پی موفقیت

قال انگور و انت با تولد سومین بزلاله تراریخت، حبه 9951در سال 

ای را به توجهات ویژه این مزرعه، های ارزشمند به تهراناین دام

هایی برای . این مزرعه دارای قابلیتخود جلب کرده است

قرنطینه، تولید، تکثیر و پرورش انواع بز و گوسفند است و در حال 

 (انگور و حنا یهشنگول، منگول، حببه دنیا آمده )حاضر بزهای 

 شوند.نگهداری میز در این مرک

 های لیرانسانی )مرکز تحقیقات پریماتNon-human 

primates) 

های لیرانسانی پژوهشگاه رویان در مرکز تحقیقات پریمات

مدل با  به منظور اجرای طرح درمان ضایعات نخاعی 9958سال 

کار روی  ،اخالقی -میمون طبق قوانین و اسگگگتانداردهای علمی

 را آلاز کرد. هاپریمات

 یهایها، سولبا هدف توسعه مرکز پریمات، 9951در سال 

پرورش و ، مربع در دو طبقه برای نگهداریمتر 822با وسگگگعت 

ها بررسگگی درمان آننیز و  های العالجسگگازی انواع بیماریمدل

برداری قرار گرفت که شگگگامل سگگگه اتا  و مورد بهرهه سگگگاخت

نگهداری خارج از نگهداری انفرادی، یک قفس گروهی، فضگگگای 

عمل، اتا  ریکاوری، اتا  معاینه، بخش  سالن اتا  قرنطینه، اتا 

 آزمایشگاه سلولی و ساختمان اداری است. پاراکلینیک،

قالده میمون حدود پنجاه از این مرکز گنجایش نگهداری 

ها از و برای نگهداری، تولید و پرورش میمونشگگگته دا را رزوس

های مانند قفس یاهگا و تجهیزات مگدرن و پیشگگگرفتگهتکنیگک
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 نگهگداری، تجهیزات معگاینات بالینی، درمانی و اتا  عمل کامالً

 شود.استفاده می دپیشرفته و استاندار

 فناوری تحقیقاتی پژوهشگگکده زیست ۀمجموعه مزرع

این مجموعه واقع شده است.  اصفهانشگهر  در رویان

که به شگگگرح  یل اسگگگت قسگگگمت مجزا  دارای دو

  د:نباشمی

 ایمرکش تحقیقات حیوانات مشرعه -9

در زمینه دام سبک  ایسگتردهگدر این مجموعه تحقیقات 

برای اولین  مزرعهگیرد. در این از جمله بز و گوسگگفند انجام می

بز اهلی )حنا( و قوچ وحشی  )رویانا(، وسگفندگ سگازیبار شگبیه

تکثیر و  ۀقمیشگلو )مارال( انجام گرفت و در حال حاضر در زمین

. این اسگگت صگگورت تجاری در حال انجامه تولید بز نژاد سگگانن ب

مجموعگه در حگال حاضگگگر با همکاری شگگگرکت تولیدی اجداد 

ارائه و فروش اسگگپرم و جنین حاصگگگل از لقاح  مادهآ سگگپیدان

 .اسگگگت نژاد گوسگگگفند 5یشگگگگاهی در دو نژاد بز و حدود آزما

های خدمات انتقال جنین و تلقیح مصگگگنوعی در گونه، همچنین

 دهد.   صورت الپاراسکوپی انجام میه بز و گوسفند را ب

 مرکش تحقیقات جوندگان -2

فناوری پژوهشگاه مجموعه النه حیوانات پژوهشکده زیست

مترمربع  092ساختمانی با مساحت در ، واقع در اصفهان، رویان

 95اتا  مجزا با مسگگاحت میانگین  5بنا شگگده اسگگت که دارای 

اتا  به صورت جداگانه و  که رطوبت، دما و نور هرمربع است متر

گردد. این مجموعه دارای سگگیسگگتم مرکزی تنظیم میطریق از 

 Safeکه ازطریق است  راهروهای تمیز و کثیف مجزا از یکدیگر

Box همچنین دو عدد از  ؛ها وجود داردان دسگترسی به اتا امک

را دارد. این  Cleanهگا قگابلیگت تبدیل شگگگدن به اتا  این اتگا 

اشد بجهت آزمایشگگاه میمربعی متر 08 فضگای مجموعه دارای

که مجهز به هود و تجهیزات الزم جهت کار با موش و رت است. 

موعه آزمایشگاه در مجنیز تردمیل و وسایل جراحی عالوه بر آن، 

وجود دارد. در حال حاضگر تولید و تکثیر نژادهای مختلف موش 

و نژاد ویستار رت در این  BALB/cو C57BL6, NMRIاز جمله 

 8.222گیرد که سگگاالنه ظرفیت تولید حداقل مجموعه انجام می

باشد. سر از نژادهای دیگر را دارا می 9.222و  NMRIسر از نژاد 

و فضگگگای  اتوکالو فضگگگا جهتمربع متر 08این مجموعه دارای 

این مجموعه در   .است فضای اداری مربعمتر 99شگستشوخانه و

 مخصوص موش و رت ه خوراکیحال حاضگر اقدام به تولید جیر

 است.نیز های دیگر که آماده ارائه آن به مجموعه نموده

 یعلوم دام یرشته مهندس ۀنیدر زم ی کهمطالعاتتعدادی از 

 اند از:در این پژوهشگاه صورت گرفته است، عبارت

  در پژوهشککدده  "ایمورسکک"بُش  یسککازهیشکک

 رانیموجب شگد تا ا اصفهان انیرو یفناورستیز

 دمثلیتول نینو یهایفناور یدارا یبه جمع کشورها

مطگگالعگگات محققگگان موفق بگگه  نیدر ا. ونگگددیبگپگ

 شیپ . البتهشدند "ایمورس"سه بُز از نژاد  یسازهیشب

بز از نژاد  یسگگگازیهمحققگان بگه شگگگب نیا زیاز آن ن

، "گرانادا ایمورس"بز ) شده بودند "نیآلپا"و  "ننسا"

 لیاسگگت که به دل ایاسگگپان یجنوب شگگرق ینژاد بوم

 گرم و یسگگگهولگت پرورش، مقگگاومگت بگگه آب و هوا

 و ییقلوزانامساعد، چند طیخشک، تحمل باال در شرا

 (.مورد توجه دامپروران قرار گرفته است ریش دیتول

  از  یریجلوگ یدارو براتولیدکننده شرکت بنیاد

 یدام "اسهال"

 کیوتیبیتآن یماریب نیدرمان ا یهااز راه یکی

 باعث شده است کیوتیبیا مقاومت به آنتامّباشد، می

 نیبه منظور رفع ا، ابدیروش کاهش  نیا تیکه موفق

با  پژوهشگگران این مؤسگگسه مطالعات نیچالش در ا

کننده جادیا یهاژنیآنت یخاصگگ یاسگگتفاده از فناور

و به واکسن  ی کردهسازارا جد یاسگهال دام یماریب

تخم   از زرد کرده است. پس از آن لیتبد وریطبرای 

واکسگگگن قرار گرفتند،  نیا قیکگه تحت تزر یوریط

 دیدست آمده را به صورت پودر دارو توله ب یبادیآنت

 .نموده است
 

 منابع

 )https://www.royaninstitute.org( سایت رسمی پژوهشگاه رویان
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Abstract 

The in vitro embryo production (IVEP) is generally used to refer to a number of 

procedures performed in laboratory which includes the maturation, fertilization, and culture 

steps required to produce embryos from immature oocytes. The IVEP emerged as an 

alternative to the in vivo embryo production by superovulation, also known as multiple 

ovulation embryo transfer (MOET). The IVEP was a technically complex process and had 

a high implementation cost, so it was formerly expected to increase slowly, focused in 

specific market demands.  

In vitro embryo production has the potential to produce more offspring from genetically 

valuable animals than standard MOET as it is capable of avoiding most of the causes of 

failure in MOET (poor response to superovulation, poor fertilization and premature 

luteolysis). It also allows repeating collection in the donor animals more often and more 

times in their reproductive life. However, consistent results are not easy to obtain when 

conducting large scale programs, mainly due to variability associated with the in vitro 

fertilization results. Here some of the wildly used jargon in the IVEP lab, were provided. 
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 .No واژگان تخصصی توضیح

های بیرون آوردن محتویات فولیکول که شامل اووسیت، سلول

 شود.کیومولوس و مایع فولیکولی می
Aspiration 1 

کننده به باروری که با دستکاری های نوین کمکگروهی از روش

افزایش نرخ باروری )طبیعی یا آزمایشگاهی( اسپرم و تخمک سبب 

 شوند.می

Assisted Reproductive Technologies 
(ART) 2 

 Apoptotic cell ratio (ACR), 3 های آپوپتوز شدهنرخ سلول

 Bovine Serum Albumin (BSA) 4 آلبومین سرم گاوی

پذیری: فرآیندی که اسپرم پس از طی آن توانایی لقاح تخمک ظرفیت

 آورد.را به دست می
Capacitation 5 

تبدیل زیگوت یک سلولی به دو سلول و تقسیم دو سلول به چهار 

شناسی در طی فرآیند تولید سلول و ... . این فراسنجه در آزمایشگاه جنین

 شود.آزمایشگاهی جنین سنجیده می
Cleavage 6 

 ریزیتخمکجسم زرد: یک غدۀ ویژه که از تبدیل فولیکول پس از 

گیرد. مسئول اصلی تولید پروژسترون در حیوان ماده است که از شکل می

 کند.بارداری به ویژه در مراحل اولیه آبستنی حمایت می
Corpus Luteum 7 

 Cumulus 8 ای برای تخمک دارند.های اطراف تخمک که نقش حمایتی ویژهسلول

 Cumulus-oocyte complexes (COCs) 9 های کیومولوسمجموعۀ اووسیت و سلول

های جنسی و رویان با محافظت سرمایی: فرآیند حفاظت از سلول

 استفاده از روش انجماد کنترل شده
Cryopreservation 10 

ریزی فولیکولی که پُر از مایع فولیکولی است و در زمان مناسب تخمک

 صورت نگرفته است.
Cyst 11 

رود. تشریح دوران اولیه رشد جنینی به کار میای که برای رویان: واژه

 هفتگی قبل از جایگزین شدن در رحم مادر( 9تا  2)عمدتاً مرحله 
Embryo 12 

لقاح: پیوستن اسپرم و تخمک و انتقال ماده ژنتیکی اسپرم به درون 

 تخمک جهت تولید زیگوت.
Fertilization 13 

 ترکیباتی که خاصیت جذبتصویربرداری فلوئورسنت با استفاده از 

 نور و بازتاب آن پس از مدتی دیگر را دارند.
Fluorescent imaging 14 

باشد. ساختاری پر از مایع در تخمدان که محل نگهداری تخمک می

روع های مختلف شها ابتدا بسیار کوچک بوده و تحت تأثیر هورمونفولیکول

 کنند.به رشد و آزادسازی تخمک می
Follicle 15 

 Implantation 16 های رحمای از سلولجایگزینی: اتصال و جایگزینی رویان در الیه

 HEPES 17 بافر هپس

ها در انکوباتور با شرایط های کشت به همراه رویانقرار دادن محیط

 قابل کنترل برای تضمین رشد و نمو رویان
Incubation 18 

 Inner cell mass (ICM) 19 تعداد توده سلولی درونی

 International Embryo Transfer Society المللی انتقال جنینانجمن بین

(IETS) 
20 
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تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم: قرار دادن یک سلول اسپرم درون اووسیت 

با سوراخ کردن الیۀ خارجی اووسیت. این تکنیک با استفاده از میکروسکوپ 

گیرد. این تکنیک در مواقعی که مجهز به تجهیزات پیشرفته صورت می

ها کیفیت و جنبایی الزم را ندارند، ها بسیار کم است، یا اسپرمتعداد اسپرم

 شود.استفاده می

Intracytoplasmic Sperm Injection 

(ICSI) 21 

 In vitro Embryo production (IVEP) 22 اشد.بتولید آزمایشگاهی جنین که شامل سه مرحله، بلوغ، لقاح و کشت می

ای در های ویژهها در محیطبلوغ آزمایشگاهی تخمک: در این مرحله تخمک

 گیرند تا مراحل بلوغ خود را طی کنند.انکوباتور قرار می
In vitro maturation (IVM) 23 

ها ترکیب های بالغ شده با اسپرملقاح آزمایشگاهی: در این مرحله تخمک

 شوند تا زیگوت حاصل شود.می
In vitro fertilization (IVF) 24 

کشت  ها در انکوباتورهای سلولی و تولید زیگوت، زیگوتپس از شروع تقسیم

 گیرند تا به یک بالستوسیست قابل انتقال به دام ماده تبدیل گردند.قرار می
In vitro Culture (IVC) 25 

های کشت مربوط به مراحل مختلف محیط کشت: در این بخش محیط

 تولید آزمایشگاهی جنین مد نظر است.
Media or medium 26 

 Mineral oil 27 روغن معدنی

 Oocyte 28 گویند.تخمک: سلول جنسی ماده را تخمک می

ها و گویند که محل تولید تخمکتخمدان: غدد جنسی ماده را تخمدان می

 Ovary 29 باشند.های جنسی میهورمون

 Ovulation 30 هارها شده تخمک از فولیکولگذاری: فرآیند طبیعی تخمک

 Ovum 31 های بالغتخمک

یک شرایط غیرعادی که در طی آن به جای یک اسپرم تعداد زیادی اسپرم 

 قادر به ورود به تخمک هستند.
Polyspermy 32 

پیش هسته: مرحله خاصی پیش از اتصال هسته اسپرم و تخمک جهت 

 نظر ژنتیکیتشکیل زیگوت منحصر به فرد از 
Pronucleus 33 

 Slaughterhouse 34 کشتارگاه

 و غیرضروری شده با اسیدهای آمینه ضروریمایع اویداکتی مصنوعی غنی
Synthetic oviductal fluid enriched with 

non-essential and essential amino acids 

(SOFaa), 
35 

 Total cell number (TCN), 36 های رویانتعداد کل سلول

 Trophectoderm cells 37 های تروفواکتودرمتعداد سلول

 Tissue culture medium (TCM199) 38 محیط کشت بافت

: محیطی که در مراحل مختلف تولید آزمایشگاهی TALPمحیط کشت 

 گیرد.جنین مورد استفاده قرار می
Tyrode’s albumin pyruvate lactate 

(TALP) 
39 

 Zygote 40 د.آیهای نر و ماده به وجود میساختاری که از ترکیب پیش هستهزیگوت: 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 زمستاندانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 am.kaz.404@gmail.com نویسنده مسئول:*

( ایحرفه) ترويجی -علمی. (همانندسازی و آزمايشگاهی لقاح جنین، انتقال مصنوعی، تلقیح) گاو در تولیدمثلی هایفناوری. ا ،کاظمی  دهی:رفرنس

 .30-39(: 9)02 ؛9911 ،دامستیک

 09/90/9911 تاریخ انتشار آنالین:     20/90/9911 تاریخ پذیرش:     92/99/9911 تاریخ بازنگری:     02/99/9911 تاریخ دریافت:

 

 

 

 *9 کاظمی امین

 (انتقال جنین، لقاح آزمايشگاهی و همانندسازیتلقیح مصنوعی، های تولیدمثلی در گاو )فناوری نام کتاب:

ور، پخان گروسی، فرامرز قراگوزلو، مهدی وجگانی، سید مرتضی میرترابی، محمد امین اسالممسعود طالب نویسندگان:

 بابک خرمیان طوسی

 9912تاریخ انتشار: 

 انتشارات دانشگاه تهران ناشر:

 032تعداد صفحات:  

های کمک باروری( به رشتۀ تحریر در آمده قیح مصنوعی و سایر فناوریاین کتاب در دو بخش کلی )تل

لقاح  ن،یانتقال جن ،یگذارتخمک یهمزمان ،یمصنوع حیتلق همچونهایی است و بر روی موضوع

های کتاب به صورت در ادامه به بررسی و معرفی هر کدام از فصل .کندی تمرکز میو همانندساز یآزمایشگاه

 بخش پرداخته خواهد شد.جداگانه در دو 

 30-33: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80845.html 

 معرفی کتاب

 

 ايران کرج، ايران، کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پرديس دامی، علوم گروه کارشناسی دانشجوی 9

(همانندسازی و آزمایشگاهی لقاح جنین، انتقال مصنوعی، تلقیح) گاو در تولیدمثلی هایفناوری   
|Reproductive technologies in cattle (artificial insemination, embryo transfer, in vitro fertilization and replication)| 
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در رابطه با تاريخچۀ تلقیح مصنوعی در ايران و همچنین  فصل اول:

  پردازد.به بیان مزايا و معايب اين روش می

در مورد آناتومی دستگاه تولیدمثلی دام ماده،  دوم: فصل

 کند.های مؤثر بر آن صحبت میگذاری و نیز برخی هورمونتخمک

م آن يابی، عالئتوجه و تمرکز اين فصل به مسئله فحل فصل سوم:

 .يابی استو نیز وسايل کمکی برای بهبود فحل

ده زمان مناسب تلقیح و فواصل زايمانی بخش عم فصل چهارم:

 باشند.موضوعات مورد بررسی در اين بخش می

 ریگذاتخمک سازی فحلی وهمزماناين فصل مبحث  فصل پنجم:

ها مانند سازی آنهای مربوط به همزمانکند و برنامهرا بررسی می

Targeted breeding دهد.و يا اووسینک را توضیح می 

استفاده در سازی منی برای آمادهمراحل و مالحضات  فصل ششم:

 در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است. تلقیح مصنوعی

استفاده از اسپرم منجمد برای تلقیح مصنوعی مبحث  فصل هفتم:

سازی اسپرم و ، عنوان اصلی اين فصل است که مراحل آمادهدر گاو

در پايان نحوۀ انجام تلقیح مصنوعی گاو با استفاده از اين نوع اسپرم 

 ود.شتوضیح داده می

و همچنین  اسپرم سازیهاصول نگهداری و ذخیر فصل هشتم:

 دهد.را مورد بررسی قرار می در هنگام بروز سوانح هیاول یهاکمک

های به نسبت طوالنی )حجم باالی( کتاب است از فصل فصل نهم:

، تنظیم دام نر مثلیدستگاه تولید آناتومی و فیزيولوژیو در رابطه با 

اندوکرينولوژی دام نر، اسههپرماتوژنز، منی و اسههپرم و دمای بیضههه، 

  کند.همچنین انتقال اسپرم صحبت می

اين دو فصل از کتاب به صورت کلی به دو  فصل دهم و یازدهم:

-مطالبی مانند رنگگیری و ارزيابی اسپرم اشاره دارد و موضوع اسپرم

های ها و همچنین به بیان روشآمیزی اسپرم، غلظت و شمارش آن

  پردازند.محاسبه غلظت اسپرم می

های بیماریفصل پايانی بخش اول کتاب است که  فصل دوازدهم:

بندی و مورد بحث قرار داده را دسهههته قهابهل انتقال از طريم منی

 است.

تا به اينجا، يعنی فصهل اول تا دوازدهم ارائه شده در اين  *

کتاب حول محور تلقیح مصهنوعی است و از فصل سیزدهم تا فصل 

باشد؛ که در باروری میهای کمک هجدهم در رابطه با ساير فناوری

 های عنوان شده توضحاتی ارائه خواهد شد:ادامه در رابطه با فصل

د باشهلین فناوری کمک باروری میانتقال رويان او فصل سیزدهم:

که در اين کتاب در رابطه با آن بحث شههده اسههت. در اين فصههل 

بندی همچنین به موضهههوعاتی همچون اخذ رويان، ارزيابی و طبقه

 ها پرداخته شده است.ها و فرايند انتقال آنرويان

های مطالب اين فصل دربارۀ انجماد رويان و روشفصل چهاردهم: 

)روش انجماد آهسهههته و پروتکل انجماد سهههريع يا انجمادسهههازی 

  ( است.(Vitrification)سازی شیشه

 لقاح و تولید رويان آزمايشگاهیبه بیان چگونگی  فصلل پانزدهم:

پردازد، همچنین در رابطهه بها کهاربردهها و مراحهل انجام لقاح می

 دهد.آزمايشگاهی اطالعاتی در اختیار خواننده قرار می

باروری ر اين فصههل به آخرين فناوری کمک د فصلل شلانزدهم:

شهههود. تاريخچه يعنی همهاننهدسهههازی )کلونینهگ( پرداختهه می

همانندسههازی، اهداو و اهمیت همانندسههازی، اسههاو مولکولی و 

 بیولوژی همانندسازی و ... از عناوين اين فصل هستند.

ر است. د "حیوانات تراريخته"عنوان کلی اين فصل  فصل هفدهم:

تعريف حیوانات تراريخته اشههاره و سههپس در مورد چرايی ابتدا به 

کند. در ادامه به کاربردها و خدمات حیوانات ها صحبت میتولید آن

 پردازد.تراريخته در سه بخش کشاورزی، پزشکی و صنعتی می

توان از آن به عنوان فصل پايانی کتاب است که می فصل هجدهم:

ای هفصههل به موضههوع اسپرمترين فصهل نیز ياد کرد. در اين کوتاه

 تعیین جنسیت شده پرداخته شده است.
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 ایاردیانگل ژ*

 کی)متشکل از  یااختهیانگل تک ینوع ایاردژیانگل 

 ینتیز یهاکه در پرنده ،( استProtozoa) آپروتوزو ایسلول( 

 اریو مرغ عشق بس یهلندمانند عروس یسانانیو خصوصاً طوط

مستعد ابتال به  سانانیاست. کل خانواده بزرگ طوط عیشا

 به ویژه بخش دوازدههانگل در روده و  نیهستند. ا ایاردیانگل ژ

 مسیسبب اختالل در متابول تواندیکرده و م یپرنده زندگ

 نیدر ا یماریاز عالنم ب یکیشود.  یو جذب مواد مغذ یچرب

 یپوست و خشک شدن آن است. در برخ دیپرنده، خارش شد

به محل خارش  دنیرس یخود را برا یپرنده، پرها یمواقع، حت

 .کَندیم دیو در واکنش به حس خارش شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در ماه یها و حتقادر است تا هفته ایاردیانگل ژ

و  انپرندگ ریترشحات سا ایمدفوع  ریمناسب نظ یهامحل

که با پرنده آلوده در تماس بوده است، زنده  یطیمح یحت

 ریو تکث یادامه زندگ یبرا زبانیم دنیمانده و در انتظار رس

انگل  نیا یباشد. مدفوع پرنده آلوده همواره محل زندگ

 و ریمدفوع پرنده آلوده تکث قیاز طر ایاردیاست. انگل ژ

 نی. اشودیمنتقل م دیجد زبانانیو به م داکردهیگسترش پ

پوسته در اطراف خود تا  ایغشا  یداشتن نوع لیانگل به دل

است  یمانقادر به زنده زین زبانیبه م ازیها بدون نماه

 .(۲۹۳۱)مقدس، 
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 *2غالمی اشکان ،9آبادی حسین سامان

 وجود دارند یو مشکالت هایماریحال، ب نیبا  ا ؛شودیگونه از پرندگان مقاوم شناخته م کیعنوان  به یهلند عروس

 نیتراز معروف مورد چند یمقاله به بررس نیاندازند. در ایپرنده را به خطر ب نیجان ا یسالمت و حت ،ییبایز توانندیکه م

 پرداخت. میخواه هایماریب نیا

 84-88: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80846.html 

 حیوانات خانگی

 

 ، کرج، ایرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کارشناسی گروه علوم دامی اندانشجوی۲،۱

درمان و پیشگیری عالئم،: هلندی عروس در رایج هایبیماری   
Common cockatiel diseases: symptoms, prevention and treatment 



 

 

 درمان و پیشگیری عالئم،: هلندی عروس در رایج هایبیماری؛ غالمیو  حسین آبادی       

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
 ایاردیانگل ژتصویر میکروسکوپی  -9 شکل

 های انتقالراه

ب آ قیانتقال از طر شاملانگل  نیعوامل انتقال ا نیترمهم

ترشحات بدن  زیحمام دادن با آب آلوده، مدفوع و ن ،یدنیآشام

 است که نیمورد ا نی. البته، نکته مهم در اهستند پرنده آلوده

ال بلکه تنها روش انتق شودیپوست منتقل نم قیانگل، از طر نیا

است. در ضمن افزودن  دنیآشامورود آب آلوده و  قیآن از طر

از  ینبرده و روش اصل نیانگل را از ب نیا یدنیکلر به آب آشام

  .بردن آن جوشاندن آب است نیب

 
 پرنده دچار خارش شدید در مراحل حاد -2 شکل

 بیماری عالئم

الئم ع ه،یخصوص در مراحل اولانگل، به نیپرنده مبتال به ا 

در پرنده  یعالئم یماریب دیندارد. با تشد یدیحاد و شد یظاهر

بدن  دنییو سا دیاند از خارش شدبروز خواهد کرد که عبارت

منظور رفع خارش پوست، به ایپهلو و پاها به اش هیمخصوصاً در ناح

ال بد بو و غذا، اسه منگاهیچوب نش ،یازببه اسباب یتوجهیب

 کاهش وزن، چرت زدن، ی،همراه با مواد لزج مخاط مانند، افسردگ

 یها و پرهابال ریها، زشانه هیناح یکَندن پرها خصوصاً پرها

مرگ پرنده  تیخشک شدن پوست و درنها ،یپشت طوط هیناح

هر  یماریمشاهده عالئم ب رتدر صو .(۲۹۳۱)مقدس،  گرددیم

دامپزشک مجرب مداوا  کیپرنده را تحت نظر  دیبا ترعیچه سر

  .نمود

 
 هابال ریز ناحیه یندن پرهاکَ -3 شکل

 صیتشخ
ت. اس صیتشخسخت قابل اریدر پرندگان زنده بس ایاردیژ

در حال توسعه هستند و به  شهیهم دیجد یهایآورالبته فن

 ندتوانیها م. آنکندیکمک م یماریب صیتشخ یگسترش مرزها

دهند.  صیاز گذشته تشخ ترنییپا اریانگل بس زانیرا با م ایاردیژ

 Trichrome) مکرویبا تر یزیآممانند رنگ ییهاشیآزما

staining)، یهامدفوع و آزمون قیمواد دفع شده از طر نهیمعا 

 .هستند جیرا یماریب نیا صیتشخ یبرا یشناورساز

 یریشگیپ
خصوصاً توجه به منبع آب  ینکات بهداشت تیبا دقت و رعا

 یجابه یاستفاده از بطر ؛است یریشگیپ قابل یماریب نیپرنده، ا

طور مرتب جهت به دیبا نیچناست. هم دیظرف آب مف

 یشگاهایبه آزما ها،یسالمت طوط ناتیو معا یانگل یهاشیآزما

 مراجعه نمود. یدامپزشک

  درمان
 دیدرمان تحت نظر دامپزشک، با ندیاز شروع فرآ شیپ

ود. داده ش صیها تشختست یکسری قیپرنده از طر یدرجه آلودگ

 دازولیمترید ایو  (Paromomycin) نیسیپاروموما یقیتزر یدارو

(Dimetridazole) مناسب  شوند،یحل م یدنیکه در آب آشام

 کیطور کامل و با . ممکن است پرنده بهباشندیم ایاردیدرمان ژ

کند، که در  شرفتیپ یماریب ینشود و حت ماندوره معالجه، در

 یاورت دورهص تحت نظر دامپزشک، معالجات به دیبا طیشرا نیا

 طیمح کی صورت، با قراردادن پرنده خود در نیتکرار شود. در ا

و متعادل، بهداشت  یمغذ ییغذا میو رژ هیامن، به همراه تغذ

ه مشاور ابه بهبود آن کمک کرده و ب زیتم یدنیو آب آشام یعال

اضافه کردن سرکه  نی. همچندیرا کنترل کن یماریدامپزشک، ب

  .باشد دیمف تواندیبه آب پرنده م بیس
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 Dimetridazoleداروی  -4 شکل

 یبرفک در طوط ای سیازیدیکاند*

 یعفونت قارچ ینوع ،برفکیا  (Candidiasis) سیازیدیکاند

 دایمخمر( به نام کاند یا)گونه دایاست که توسط قارچ کاند

قارچ  نی. اشودیم جادیا (Candida albicans) کانسیآلب

در دستگاه گوارش پرندگان وجود  یطورمعمول به تعداد کمبه

 دستگاه گوارش ای ابدی شیقارچ افزا نیتعداد ا کهیدارد. درصورت

از  ریشده و غ یماریب جادیباعث ا تواندیم دایکاند ند،یبب بیآس

. دینما رینوک و دستگاه تنفس را درگ یدستگاه گوارش حت

 یدگاناست. پرن ترعیشا اریدر پرندگان کم سن بس سیازیدیکاند

 نیدر معرض ا شتریهستند ب یمنیا ستمیکه دچار ضعف در س

 یکمبودها ،یانگل یهایچون آلودگ یقرار دارند. عوامل یماریب

و درمان  یاسترس، فقر بهداشت ،یعفون یهایماریب ،یاهیتغذ

 هپرند یشانس ابتال گر،ید یداروها ای کیوتیبیبا آنت مدتیطوالن

  .(۲۹۳۱)مقدس،  دهندیم شیرا افزا سیازیدیبه کاند

 
 دایقارچ کاندتصویر میکروسکوپی از  -5 شکل

 عالئم
 یهااندام یریبر اساس درگ یماریباین  ینیبال یهانشانه

 یممکن است در برخبه طوری که مختلف بدن متفاوت است. 

ه مواقع منطق یبعضدر منقار و  رینقطه از بدن نظ کیموارد تنها 

 کیها همراه با ارگان ریسا ایکل دستگاه گوارش  رینظ یعیوس

شده باشند. عفونت دهان و نوک  ریزمان درگ کیمنطقه در 

در دهان  دیسف یهاتنفس و ظهور پالک یباعث دشوار تواندیم

که شکاف  یی)جا Commissure هیشود. عفونت نوک اغلب در ناح

دان  نهی. عفونت چافتدی( اتفاق مرسندیبهم م نییپانوک باال و 

 ریتأخ ،ییاشتهایب ،یافسردگ ،باعث برگشت غذا به دهان تواندیم

دان همراه نهیچ یانباشتگدان و احتماالً نهیبموقع چ هیدر تخل

  .(msdvetmanual.com) باشد

 
 داننهیعفونت چ -6 شکل

دستگاه گوارش رخ دهد  ییانتها یهاعفونت در قسمت اگر

کاهش وزن، استفراغ و اسهال مورد انتظار  ،ییاشتهایب ،یافسردگ

ها از روده یموارد جذب مواد مغذ نیآنکه در ا لیخواهد بود. به دل

 پرنده هیدر صورت مزمن شدن عفونت، سوء تغذ ،ابدییکاهش م

 .(msdvetmanual.com)  خواهد کرد ریرا درگ

 صیتشخ

در دستگاه گوارش پرنده  یعیطور طبقارچ به نیا که آنجا از

 واندتینم ییتنهاآن در دستگاه گوارش به افتنیحضور دارد لذا 

 یهانشانه ،ینیبال نهیباشد. در کنار معا یماریبر وجود ب لیدل

اال و تعداد ب افتنیبدن و  یکشت قارچ از منطقه عفون ،یدرمانگاه

پرنده و اظهارات  یو نحوه نگهدار بقهقارچ و بر اساس سا ادیز

سوآب از دهان  هیسازد. ته یرا عمل صیتشخ تواندیصاحب آن م

 ایدسترس بدن که دچار عفونت شده باشند مناطق قابل ریسا ای

 یکروسکپیع لزوم، کشت قارچ و مشاهده مدر مواق یآندوسکوپ

پرنده،  یصدا رییتغ ،ی. ترشحات تنفسسازدیآن را ممکن م

پرنده در تحرک از  ییو سرعت در تنفس و عدم توانا یدشوار

 .هستند یجمله عوارض عفونت تنفس

  یریشگیپ
مناسب،  هیپرنده و تغذ ینگهدار یاصول بهداشت تیرعا

از تماس پرنده  یریزا و جلوگحذف عوامل استرس االمکانیحت

 هاکیوتیبیافراط نکردن در مصرف آنت مار،یخود با پرندگان ب

از ابتال مؤثر باشد. در مواقع استفاده  یریشگیدر پ تواندیم

 بیرکت توانیم پزشکدام هیبا توص ک،یوتیبیاز آنت مدتیطوالن

  را به آب پرنده اضافه کرد. نیدیکلرهگز
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 درمان
 یماریکننده ببراساس عامل مستعد یماریدرمان ب

به خاطر  یماریب نی. معموال اردیگیانجام م یسازیدیکاند

 طی. اگر مشکل از شراشودیم جادیا فیبهداشت و نظافت ضع

 زیو تم طیباشد، اصالح شرا یو نظافت محل نگهدار ینگهدار

 دراست.  یماریرفع ب یاقدامات برا نیتراز مهم طیکردن مح

 نهیو عدم تحرک چ یپرندگان تازه متولد شده که دچار گرفتگ

 زانیو به م شده هیتخل یدان به صورت دست نهیچ دیان شدند، باد

دان به حالت اول بازگردد. از  نهیتا حرکت چ کم غذا داد یلیخ

دان و  نهیحرکت چ یبرا (Metoclopramide) دیمتوکلوپراما

 عامل نکهیاز ا داستفاده کرد. بع توانیاز بازگشت غذا م یریجلوگ

 (Nystatin) نیستاتیداده شد، درمان با ن صیکننده تشخمستعد

 ءجز نیستاتی. نشودیشروع م (Fluconazole) فلوکونازول ایو 

 داشته یاست چرا که عوارض کمتر یماریب نیا یانتخاب یداروها

دارو  نیا بی. تنها عشودیجذب نم زیگوارش ندستگاه  قیو از طر

درمان  یبرا .باشدیدرمان م یبرا ازیمورد ن ادیو حجم زمزه تلخ 

. معموال شودیاز کتوکونازول استفاده م یماریب دیموارد شد

رتقال، )آب پبرخی از ترکیبات اسیدی با  بیکتوکونازول را در ترک

 طیقارچ در مح نیکه ا یی. از آنجاکنندیآب آناناس( استفاده م

کردن دستگاه گوارش با  یدیاس کند،یتر رشد مراحت ییایقل

داشته  یجنبه درمان تواندیم یدیاسمواد خوراکی استفاده از 

دارو  نیدرمان با ا ایپاسخ نداد و  نیستاتیباشد. اگر پرنده به ن

ه کرد. استفاد توانیفلوکونازول مترکیب از  ،شدپرنده سخت  یبرا

دیگر  (Itraconazole) تراکونازولیو ا (Flucytosine) نیتوزیفلوسا

به صورت درمان  یمنظور هستند. برا نیا برایضد قارچ  یداروها

 یحاو یاز پمادها توانیم نیز)پوست(  یموضع ای یخوراک

)مقدس،  وداستفاده نمB (Amphotericin B ) نیسیآمفوتر

۲۹۳۱). 

 یطاس*

ر د یتواند سبب طاس یوجود دارد که م یمعمولریغ طیشرا

 ازبعد این بیماری معموالً پرنده درصورت رفع عوامل .پرنده شود

اره اش ریز طیتوان به شرایموارد م نیاز اکه  ابدییبهبود م یمدت

  کرد.

 که ممکن تیوضع نیدر ا :یتولک بر ای یاجبار یزیرپر

 از یقسمت ایپرنده تکرار شود، پرنده تمام  یاست هرسال برا

روز،  ۲2هفته تا  کیداده و دوباره بعد از  دست خود را از یپرها

 زییاهنگام پ ایمعموالً در اواخر تابستان  یبر. تولک ندیآیپرها درم

 الً پرها معمو نیها بعد از درآوردن اولجوجه نی. همچندهدیرخ م

خود را از  یاز پرها یقسمت ایکرده و تمام  یزیرمرتبه پر کی

. دیآیدرم شانیروز پرها ۲2تا  ۷و مجدداً بعد از  دهندیدست م

مواد  امالح و ها،نیتامیاع وکمک به پرنده بهتر است انو یالبته برا

آنها گنجانده شود  ییغذا رهیدر ج رهیو غ یمقو یغذاها ،یمعدن

صورت و در  نیا ریرشد کنند. در غ یخوب به د،یجد یتا پرها

ناقص در  دیجد یپرها یو مواد معدن هانیتامیصورت کمبود و

ها زشت و و ظاهر عروس کنندیاصالً رشد نم ایو  ندیآیم

  .(thespruce.comد )شویم دهینامتعارف د

 
 ریزیدر پر جوجه -7 شکل

 یبه پرها بیمنجر به آس تواندیم یمختلف یهاکنه ها:کنه

ا ب ایخود و  شیها را با آالکنه نیپرنده شود، که معموالً پرنده ا

باشد ن یاندازه کاف. اما اگر نظافت بهبردیم نیآفتاب گرفتن از ب

دن از ب یقسمت یپرنده و طاس یبه پرها بیمنجر به آس تواندیم

 شودیسر مالحظه م هیناحدر  شتریب یطاس نیآن شود که ا

(thespruce.com). 

خود را از دست  یممکن است پرها ماریپرندگان ب :یماریب

 یارمیب نیاز عالئم ا گرید یکیموقت شوند.  یدهند و دچار طاس

تاول مانند باشد که  یهاجوش ایمتورم  یپوست یهالکه تواندیم

 نیطاس دارند. ا یهالکه هیشب یزده و ظاهر رونیپرها ب انیاز م

و در صورت بهبود  دهنشان دا زین یگریمعموالً عالئم د یماریب

 .(thespruce.com) رودیم نیاز ب یطاسپرندگان، 

 
 طاسی در پشت سر پرنده لکه -8 شکل
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 یبرا شده و لیتشک نیاز کرات عمدتاً پرها :نامناسب هیتغذ

دارند. اگر پرندگان  ازین نیپروتئ یادیرشد مناسب به مقدار ز

د، نکنن افتیدر ی نداشته باشند و موادمغذی الزم راکاف هیتغذ

د ظاهر شو یطاساندکی پرها و  یممکن است رشد ناکاف

(thespruce.com). 

 تند،سین ماریاز پرندگان وجود دارند که ب یینژادها :کیژنت

)مانند  باشندیاز بدن خود فاقد پر م یبلکه در قسمت

ر بدون پ یسر گاه هیتاج ناح ری(. قسمت زنویلوت یهلندعروس

 رییتغ نی. اشودیم انیمخصوص آن نژاد ب یصورت طاسبوده و به

وجود  هدهنده بپرورش کی یهادر نسل ۲۳۹2از سال  یکیژنت

 شودیم شنهادیشده است. پپخش ایازآن در تمام دنآمده و پس

ود، نسل استفاده نش ریتکث یبرا ونیموتاس یدارا یهاپرنده نیاز ا

 یزیرنداشته و پر یماریبا ب یارتباط چیه یطاس نیاما ا

 .(۲۹۳6، یاعباس ن ی واحی)م شودیمحسوب نم یعیرطبیغ

 ملتحمه ورم*

عفونت چشم  ،یهلنددر عروس یاصل یهایاز نگران یکی

ده مشخص نش قیعفونت ملتحمه، تاکنون دق ایاست. علت التهاب 

در مورد علت و درمان ورم ملتحمه چشم  قاتیاست و تحق

 دیبا لیدر کوکات یادامه دارد. هرگونه مشکل چشم یهلندعروس

 ادهد صیتشخ یماریشود تا ب یتوسط دامپزشک پرندگان بررس

چشم پرنده و پلک آن است که در حالت  نیب یشود. ملتحمه بافت

روشن  یده سالم به رنگ صورتمشاهده نبوده و در پرنقابل یعیطب

که ملتحمه متورم و  افتدیاتفاق م یاست. ورم ملتحمه زمان

 .مشاهده شودقابل

 
 چشم ورم ملتحمه -1 شکل

 یاحتمال علل

، ایاسترال یهلندعروس یانجمن ملهای گزارش طبق

از موارد التهاب  یاریبس یعلت احتمال ییایباکتر یهاعفونت

علت  کی زیها نروسیشوند. ویمحسوب مها لیملتحمه در کوکات

اوقات  ی، که گاه(psittacosis) تاکوزیپس .هستند گرید یاحتمال

 نیمزمن باشد. ا ایحاد  تواندیم شود،یم دهینام یتب طوط

روز  6۹به مدت  دیانتقال است و پرندگان آلوده باقابل یماریب

ه ک هاییکیوتیبیهمان آنت رسدیشوند. به نظر م نهیقرنط

 زیورم ملتحمه را ن یطور مؤثربه کنندیرا درمان م تاکوزیپس

از دامپزشکان حدس بزنند که  یشود برخیدرمان کنند و باعث م

 باشد هایعلت آن ممکن است همان باکتر

(animals.mom.com.)  

 درمان
توسط انجمن دامپزشکان  ۲۳6۳که در سال  یامطالعه

 نیکلیتتراسا یچشم یپرندگان انجام شد، نشان داد که پمادها

ها روش نیثرترؤم ءجز یهلنددر درمان التهاب ملتحمه در عروس

الزم پرنده،  یتمام مواد مغذ یخوب حاو ییغذا میرژ کی .هستند

 یمقدار کاف نیمأت نیاست. همچن یسالمت چشم ضرور یبرا

 دارد میارتباط مستق یینایبا سالمت چشم و ب A نیتامیو

(animals.mom.com.) 

 منابع

 یهایماریو ب یپرورش، نگهدار"(. ۲۹۳۱مقدس، ا. )
 .رانیچاپ سوم، تهران، ا لوبرگ،یانتشارات ن ."یهلندعروس

 یاختااللت رفتار"( ،۲۹۳6م. ) ا،یم؛ عباس ن ،یاحیم
چاپ اول، راه معاصر، چاپ اول،  ."و درمان صیسانان تشخ یطوط

 . رانیتهران، ا

https://animals.mom.com/cockatiel-eye-disease-

12240406.html 

https://msdvetmanual.com/exotic-and-laboratory-

animals/pet-birds/mycotic-diseases-of-pet-birds 

https://thespruce.com/bald-birds-386455 
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