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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011  پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 ganjkhanlou@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 .0-5(: 2)20 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. قرمز گوشت قیمت بر دام خوراک یارانۀ اثرات. م ،گنج خانلودهی: رفرنس

 22/10/0011 تاریخ انتشار آنالین:     22/10/0011 :پذیرشتاریخ        ----/--/-- تاریخ بازنگری:     21/10/0011 تاریخ دریافت:

 

 

 

 قرمز گوشت قیمت بر دام خوراک ۀیاران اثرات

 و تومان هزار 011-001 بین گوساله برای ایران هایکشتارگاه در 10/10/0011 تاریخ در قرمز گوشت قیمت

 کیلوگرم هر موجود هایداده اساس بر. است شده گزارش کیلوگرم هر برای تومان هزار 001-011 گوسفندی الشه

 این که است ضروری نکته این ذکر البته شود؛می خریداری دامدار از تومان هزار 11-01 هم زنده دام وزن

 مصرف درصدی 00 اُفت از هاگزارش بعضی اساس این بر. باشدمی کشتار آماده شدۀ پروار دام به مربوط هاقیمت

 دامداران کامل وَرشکستگی دستوری، گذاریقیمت و فعلی روند ادامه هم طرفی از دارند، حکایت قرمز گوشت

 خرید قیمت اصالح جهت در محترم، وزیر ویژه به کشاورزی جهاد وزارت است ضروری. داشت خواهد پی در را

 دبزنن فوری اقدام به دست موجود، وضعیت از گذر برای پذیرآسیب قشر به یارانه پرداخت همچنین و زنده دام

 .شد خواهد ملی فاجعه به منجر زمینه این در کوتاهی که زیرا

 خوراک تن میلیون 01 الی 01 حدود سالیانه ایران ما کشور گرفته، صورت هایگزارش و هابررسی اساس بر

 06 تا 01 حدود و شودمی تولید کشور داخل در تن میلیون 06 الی 01 به نزدیک مقدار این از که دارد نیاز دام

 هاعلوفه به تن میلیون 01 از بیش داخل، تولید دام خوراک کل از. شودمی تأمین واردات طریق از هم تن میلیون

 و است کردهمی تأمین را کشور علوفه نیاز عموماً( 0011) جاری سال تا داخل تولید مقدار این که دارد اختصاص

 هاکنسانتره بخش در که است حالی در این. است بوده درصد 0 زیر علوفه بخش در واردات به وابستگی میزان

 میزان این هاگزارش از برخی در که ایگونه به است، باالتر بسیار هاعلوفه به نسبت واردات به وابستگی میزان

 .است شده گزارش درصد 61 حدود

 4-5: پیاپی( 12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86160.html 

 یادداشت

 *0خانلو گنج مهدی دکتر

 شگاهدان طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان کشاورزی، مهندسی و علوم دانشکده دامی، علوم مهندسی گروه دام، تغذیه گرایش دانشیار 0

 ایران کرج، تهران،



 

 

 قرمز گوشت قیمت بر دام خوراک یارانۀ اثرات؛ گنج خانلو       

 

 0011  پاییز، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 به منجر کشاورزان، برای خوراکی مواد شده تمام قیمت افزایش جاری سال در

 رخیب قیمت که شکلی به است، گردیده دامدار برای اقالم این قیمت آور سرسام افزایش

. است داشته افزایش درصد 611 نزدیک قبل سال به نسبت داخل تولید اقالم این از

 این اهداف از خارج خیر، یا هست منطقی کشاورزی، اقالم قیمت افزایش این اینکه

 شودمی بسنده نکته این بیان به تنها. شود بررسی باید مجزا صورت به و است نوشته

 حجم و دنیا در دامی هاینهاده قیمت تأثیر تحت کشور، در خوراکی اقالم قیمت که

 یتتبع تند یا کند صورت به دنیا و کشور شرایط از عموماً  اقالم این که باشدمی واردات

 که ایده این طرح با کشور  مسئوالن از بسیاری که است این مهم نکته امّا. کنندمی

 خوراک شده تمام قیمت افزایش به منجر نباید بخش این به تومانی 0111 ارز اختصاص

 روشن. کنندمی مقاومت هاقیمت اصالح به نسبت گردد، دامی محصوالت نتیجه در و

 لدنبا به کشور برای خطرناکی بسیار عواقب علمی، نگاه عدم و مقاومت این ادامۀ است

 هایدام فروش باعث( بره یا گوساله) قرمز گوشت قیمت اصالح عدم. داشت خواهد

 ترکیب تغییر باعث طرفی از شود؛می مولد دام جمعیت شدید کاهش نتیجه در مولد،

 منجر آینده هایماه در کل، در که شد خواهد هم بخش این در تولیدکنندگان جمعیتی

 لقاب و مهم نکته. شودمی کنندگانمصرف خرید قدرت کاهش و قیمت شدید افزایش به

 تومانی، 0111 ارز طریق از تأمینی اقالم به هابخش تمام عادالنه دسترسی فرض با توجه

 ارز  دام، خوراک بخش( تن میلیون 01) درصد 01 به کل در دولت که است مسئله این

 که دارد را( تن میلیون 01) بخش کل قیمت مدیرت توقع و داده اختصاص تومانی 0111

 .بود خواهد ممکن غیر عمالً

 

 

 *خانلو گنج مهدی دکتر

 تهران دانشگاه دامی علوممهندسی  گروه علمی هیئت

” 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011 پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی

 AnimSSAUT@gmail.com نویسنده مسئول:*

 ترویجی -علمی. 0011 پاییز در تهران دانشگاه دامی علوممهندسی  گروه دانشجویی -علمی انجمن اخبار. دانشجویی -انجمن علمی  دهی:رفرنس

 .6-9(: 2)20 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه)

 22/19/0011 تاریخ انتشار آنالین:     26/19/0011 :پذیرشتاریخ       ----/--/-- تاریخ بازنگری:     20/19/0011 تاریخ دریافت:

 

 

 

 علوم دامی دانشگاه تهران مهندسی دانشجویی گروه -اخبار انجمن علمی

 0011 پاییزدر  

 *0یدانشجوی -انجمن علمی

 دانشکدگان دانشجویی -علمی هایانجمن مجمع دبیر                                                         

 شد انتخاب تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی                                                                   

 

 و کشاورزی دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن عمومی روابط گزارش به

 قایآ دانشجویی، -علمی هایانجمن دبیران و فرهنگی مسئوالن حضور با ایجلسه طی تهران؛ دانشگاه طبیعی منابع

 ام،د تغذیه گرایش ارشد کارشناسی دانشجوی و دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن دبیر ،غالمی اشکان

 یلیتحص سال در تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دانشجویی -علمی هایانجمن مجمع دبیر عنوان به

 .شد انتخاب 10-0011

 علوم، وزارت دانشجویی -علمی هایاتحادیه و هاانجمن بر نظارت و پشتیبانی شورای عضو به توانمی وی سوابق از

 دانشجویی -علمی هایانجمن دبیر نائب کشور، غذایی صنایع و دامی علوم دانشجویی -علمی هایانجمن اتحادیه دبیر

 متعدد اتافتخار کسب و دامِستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه تحریریه هیئت طبیعی، منابع و کشاورزی دانشکدگان

 .کرد اشاره دانشجویی -علمی هایانجمن در فعالیت سال چهار طی دانشگاهی و ملی المللی،بین هایجشنواره در

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

 |.نمایدمی عرض تبریک را شایسته انتخاب این تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی

 6-9: پیاپی( 21)شماره  2، شماره 20دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86161.html 

 اخبار انجمن

 ، کرج، ایران کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکدگان دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، علوم دامی،مهندسی گروه  0

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3265 



 

 

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

 

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دامِستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه آفرینی افتخار                                                                              

 سومین در دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن                                                                           

 نتهرا دانشگاه فرهنگ جشنواره                                                                                                       

 

 دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن نشریات و رسانه کمیته گزارش به

 سال ماه آبان 09 تهران، دانشگاه فرهنگ جشنواره سومین اختتامیه آئین تهران؛ دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 -علمی هایانجمن بخش در "برگزیده مقام" کسب به موفق دامِستیک نشریه و شد برگزار تهران دانشگاه در 0011

 .شد تخصصی -علمی برتر نشریات محور دانشجویی،

 ثارآ اینکه به اشاره با مراسم این در تهران، دانشگاه اجتماعی و فرهنگی کل مدیر احمدی عباس سید دکتر

 از که شده دریافت اثر ۷۳ و هزار: افزود است، شده تقسیم فرعی بخش یک و اصلی بخش ۵ در فرهنگ جشنواره سومین

 011 از امتیاز 2۵ حدنصاب کسب شدن، برگزیده و تقدیر دریافت الزمه که شدند شناخته تقدیر برگزیده اثر 9۵ میان این

 .است بوده

 اثر 6۷ از فرهنگی کانون بخش در اثر، 2۵ دریافتی اثر ۷0۵ از دانشجویی نشریات بخش در: داد ادامه وی همچنین

 در ،0۵ دریافتی اثر 0۷1 از برتر دانشگاهیان بخش در اثر، ۷۷ دریافتی اثر 20 از علمی انجمن بخش در اثر، 9 دریافتی

 اثر ۵ دریافتی اثر 92 از دلتا ترویجی سخنرانی بخش در و اثر 2 دریافتی اثر 01 از فرهنگی کارشناسان و معاونین بخش

 .اندشده برگزیده

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن

 نشریه تحریریه هیئت محترم اعضای به تبریک عرض ضمن تهران

 آقای جناب هایحمایت و همراهی از تا داندمی الزم خود بر دامستیک،

 دامستیک نشریه محترم مشاور استاد بنادکی، دهقان مهدی دکتر

 .باشد داشته را قدردانی و تشکر کمال

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3248 

” 
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 (ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه نوزدهم ارهشم                                                                     

 .شد منتشر دامِستیک                                                                                              

 

 

 دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن نشریات و رسانه کمیته گزارش به

 منتشر 0011 بهار در دامِستیک نشریه یکم و بیست دوره از شماره اولین تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 و دانلود را نشریه مختلف هایبخش (/https://domesticsj.ut.ac.ir) آدرس به مراجعه با توانندمی مندانعالقه و شد

 و چاپی شاپای دریافت و مروری و ترویجی -علمی مقاالت به (DOI) اسناد دیجیتال شناسه اختصاص. نمایند مطالعه

 .هستند نشریه این هایویژگی جمله از (ISSN) الکترونیکی

 علوم یمهندس گروه علمی هیئت ،سفیدمزگی صادقی علی دکتر قلم به دامِستیک، نشریه از شماره این یادداشت

 جمنان اخبار. است آمده در تحریر رشته به "ایران لبنیات شیر تو شیر اوضاع" عنوان با اصفهان صنعتی دانشگاه دامی

 شبخ استاد ،شهربابک مرادی محمد دکتر با مصاحبه تهران، دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه و دانشجویی -علمی

 زمرک" معرفی مروری، و ترویجی -علمی مقاالت تهران، دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه طیور و دام نژاداصالح و ژنتیک

 بخش و "آن پرورش و تولید بز، علمی شناخت" کتاب معرفی افزار،نرم با آشنایی ،"کشور دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح

 هایبخش جمله از "پسندبازار نژاد چند معرفی و بندیدسته آکواریومی؛ هایماهی" عنوان تحت خانگی حیوانات با آشنایی

 .هستند نشریه از شماره این

 میاکی بنیاندانش تعاونی شرکت و دانه میهن شرکت دامِستیک، نشریه از شماره این مالی حامیان همچنین 

 .باشندمی الوند دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3233 

 

 

 تاریخ 1012000 شماره مجوز براساس که است توجه قابل

 "داِمستیک نشریه" به ایحرفه نشریه امتیاز اعطای با 0930/02/21

. است شده موافقت تهران دانشگاه پژوهشی محترم معاونت سوی از

 یک ترویجی -علمی نشریه یک دامِستیک نشریه اساس، این بر

 .شودمی محسوب امتیازی

” 

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

 

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 دوازدهمین در دامِستیک نشریه افتخارآفرینی                                                                       

 (02 تیتر) دانشجویی نشریات و رسانه سراسری جشنواره                                                               
 

 

 دانشکدگان دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن نشریات و رسانه کمیته گزارش به

 ییدانشجو نشریات و رسانه سراسری جشنواره دوازدهمین اختتامیه آئین تهران؛ دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 کسب به موفق دامستیک نشریه و شد برگزار ایران پزشکی علوم دانشگاه در ماه مرداد 02 و 0۳ روزهای در ،(02 تیتر)

 بخش در "سوم رتبه" و (غفوری فرزاد: اثر صاحب) پایه علوم تخصصی علمی مقاالت بخش در "اول رتبه"

 0۱ ینب در نیز برگزیده نشریات حوزه در دامستیک نشریه همچنین. شد (غفوری فرزاد: سایت مدیر) وبالگ و سایت

 .گرفت قرار کشور هایدانشگاه طبیعی منابع و زیست محیط دامپزشکی، کشاورزی، بخش برتر نشریه

 و درمان بهداشت، وزارت میزبانی به که کشور دانشجویی نشریات و رسانه جشنواره از دوره دوازدهمین در

 و هزار 2۷  کشور، سراسر هایدانشگاه دانشجویان سوی از اثر 2۳0 و هزار 22 دریافت از پس شد، برگزار پزشکی آموزش

 از اثر 9۵۳ تعداد نهایت در و کنند دریافت را داوری مرحله در حضور جواز توانستند اولیه غربالگری مرحله از بعد اثر ۳29

 علوم دانشگاه 00 داوری، نهایی مرحله در ترتیب بدین. کرد پیدا راه« 02 تیتر» جشنواره نهایی مرحله به دانشگاه 9۷

 .داشتند نماینده جشنواره اختتامیه در علوم وزارت تابعه دانشگاه 09 و پزشکی

 این از که شدند 02 تیتر جشنواره در مقام 0۵ کسب به موفق مجموع در تهران دانشگاه دانشجویی نشریات

 که است طبیعی منابع و کشاورزی پردیس نشریه تنها مقام، دو کسب با دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه بین،

 .است داشته افتخارآفرینی جشنواره از دوره این در

 قبل، دوره در. شودمی برگزار کشور عالی آموزش هایدستگاه از یکی توسط بار یک سال دو هر تیتر جشنواره

 و درمان بهداشت، وزارت امسال و شد برگزار فناوری و تحقیقات علوم، وزارت میزبانی به 0۷92 سال در 00 تیتر جشنواره

 .دش برگزار «بیان در آزادی تحلیل، در انصاف خبر، در عینیت» شعار با که بود« 02 تیتر» جشنواره میزبان پزشکی آموزش

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3222 

 

 عرض ضمن تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی -علمی انجمن

 ری،غفو فرزاد مهندس آقای و دامستیک نشریه تحریریه هیئت محترم اعضای به تبریک

 بنادکی، دهقان مهدی دکتر آقای جناب هایحمایت و همراهی از تا داندمی الزم خود بر

 .باشد داشته را قدردانی و تشکر کمال دامستیک نشریه محترم مشاور استاد

” 

”
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011 پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی

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

 گروه مدا تغذیه دانشیار زالی؛ ابوالفضل دکتر با مصاحبه، "طیور و دام صنعت انتظار در روشن آینده". ا.، خلیل خلیلی، ع. ا ،غالمی  دهی:رفرنس

  .14-12(: 2)21 ؛1044 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی

 22/40/1044 تاریخ انتشار آنالین:     22/40/1044 :پذیرشتاریخ      24/40/1044 تاریخ بازنگری:     12/40/1044 تاریخ دریافت:

 

 

 

 "طیور و دام صنعت انتظار در روشن آینده"

 تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دام تغذیه دانشیار ؛زالی ابوالفضل دکتر با مصاحبه

 2علی اصغر خلیل خلیلی و *0اشکان غالمی

 رشته مختلف هایگرایش از برجسته اساتید با آشنایی و معرفی به دامِستیک، نشریۀ پیشین هایشماره در

 علوم مهندسی گروه علمی هیئت اعضای از یکی با نشریه از شماره این در. شد پرداخته دامی علوم مهندسی

 عدادت نظر از آموزشی، گروه این در حاضر اساتید بین در اکنون که پردازیم؛می گفتگو به تهران دانشگاه دامی

 .دارند عهده بر نیز را گروه مدیریت مسئولیت همچنین و داشته را سابقه بیشترین سال،

 دوران درایشان  .هستند اصفهان استان توابع از گلپایگانشهرستان  در 42/1115/ 40 متولد ابوالفضل زالیدکتر 

 و تزراع) کشاورزی کار به( تابستان و نوروز) تعطیالت در خصوص به تحصیل، با همزمان دبیرستان و مدرسه در تحصیل

 تحصیل، بر عالوه کارشناسی دوره در نیز دانشگاه در. اندبوده اول شاگرد مقاطع یتمام در و اندپرداخته نیز( دامپروری

 اشتغال همگی که آن جهت از فرزندان ایشان .اندازدواج کرده سالگی 25ایشان در سن . اندمشغول به کار بوده هاتابستان

های تبا توجه به صحب .اندکرده انتخاب را متفاوتی تحصیلی رشته اّما اند،داده ادامه را آقای دکتر زالی مسیر دارند، دانشگاهی

 پدر هک چرا؛ است بوده تأثیرگذاربسیار  دامی علوم ۀرشت انتخاب در پدر شغل همچون خانواده کار ۀپیشیندکتر زالی،  آقای

 .اندهداشت فعالیت امور این در کنار در همواره نیز ایشان و اندهبود دامپروری و کشاورزی به شاغل ایشان

 :نشینیممی صحبت به فرهیخته استاد این با ادامه در

 22-21: پیاپی( 12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86164.html 

 مصاحبه

 ایران  کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی، علوممهندسی  گروه ارشد تغذیه دامکارشناسی دانشجوی 1
 ، ایرانمازندران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعلوم دامی، مهندسی ، گروه فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی 2



 

 

 "طیور و دام صنعت انتظار در روشن آینده"غالمی و خلیل خلیلی؛        

 

 0011 پاییز ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،یکو  بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
لوم عمهندسی گروه  علمی هیئت عضو -ابوالفضل زالیدکتر  -0تصویر 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکدگاندامی 

 راچ اید؟شده دامی علوم رشته وارد شناخت و عالقه با شما آیا

 دام؟ تغذیه

. دمبو مندعالقه دامی علوم خصوصاً کشاورزی رشته به بنده

 رد و نژاد اصالح و ژنتیک زمینه در من، ارشد کارشناسی مقطع

 یکارشناس دوره در مشخصاً. بود تغذیه بر متمرکز دکتری مقطع

 نالی انشعاب برای را وسیعی کار کشور، نیاز به توجه با ارشد

 یازن به توجه با که دادم انجام ایران در موجود هایالین از گوشتی

 دکتری دورۀ در. رفتمی شمار به ضروری امری کشور، روز آن

 که اختمپرد پژوهش به گوسفند تغذیه نوپای نسبتاً زمینه در نیز

 .داشت خواهد اهمیت ایران دامپروری آینده در رسیدمی نظر به

 چیست؟ دام تغذیه رشته یآینده مورد در شما نظر 

 فقط اگر زیرا دارد، دامپروری در مؤثری نقش دام، تغذیه

 نجاما محیطی عوامل سایر و تغذیه به توجه بدون ژنتیکی بهبود

 ؛دهند بروز خوبی به را خودشان استعداد توانندنمی هادام گیرد،

 لعوام سایر و تغذیه به باید دام نژاد اصالح با همزمان بنابراین

  .نمود توجه نیز محیطی

 دارید؟ دام تغذیه حوزه محققان و فعاالن برای پیامی چه

 کشاورزی رشتۀ در فعالیت چون بدانند، را خود کار ارزش

 است غذایی امنیت جهت در تالش دامی علوم مهندسی جمله از و

  .شودمی کشور خودکفایی موجب و

 لمیع جامعه برای شما دستاورد ترینمهم و بهترین شما نظر از

 چیست؟

 از پیش گوسفند؛ تغذیه زمینۀ در پژوهش ضرورت به توجه

 چه دامی، علوم مهندسی گروه در گوسفند تغذیۀ به جدی توجه

 هایپژوهش عمدۀ دامی علوم هایگروه سایر در چه و گروه این در

 اوگ محوریت با بزرگ نشخوارکنندگان تغذیه به ناظر دام، تغذیه

  .بود هلشتاین

 دامی علوم مهندسی گروه در حاضر اساتید از یک کدام

  اند؟داشته حضور گروه در شما از قبل تهران دانشگاه

 دکتر نیکخواه، دکتر مانند من، حضور از پیش اساتید

 در که بودند جامعی دکتر مرحوم و مقدم اسدی دکتر شیوازاد،

 .هستند بازنشسته همگی حاضر حال

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

  چیست؟ آن دلیل و است کسی چه

 زدنیثالم جدیتی نیکخواه دکتر اکبر؛ دکتر و نیکخواه دکتر

 رکمت آن نظیر فعلی نسل در که داشتند استاد یک عنوان به

 ،پژوهش و تدریس روش لحاظ به نیز اکبر دکتر. شودمی مشاهده

 همتأسفان که بودند مؤثر شخصیتی من تحصیل دوران طول در

 .نیافت تداوم ایران در ایشان حضور

 سیمهند گروه آینده برای هاییبرنامه چه گروه مدیر عنوان به

 جوان اساتید جذب برای را رویکردی چه و دارید؟ دامی علوم

 دارید؟ گروه این مختلف هایبخش برای جدید و

 نظر یدتجد و دانشجویان و اساتید ترمناسب و بیشتر ارتباط

 کیفیت ارتقای و تحصیلی مختلف مقاطع دروس سرفصل در

 اب باید جوان اساتید جذب منظور به. گروه مزرعه و هاآزمایشگاه

 داساتی جذب به نسبت دانشگاه و پردیس مسئولین هماهنگی

 .نمود اقدام مندعالقه و جوان

 وضعیتی چه در دامی علوم مهندسی گروه جدید ساختمان

 رسد؟می کامل برداریبهره به زمانی چه و باشدمی

 حوادث و مدیریتی تصمیمات از ایسلسله به توجه با

 مانساخت فعلی وضعیت متأسفانه پروژه، این مسیر در آمدهپیش

 ممکن نآ از برداریبهره به نسبت قطعی بینیپیش و است نامعلوم

 .نیست

 ویژههب دامپروری و کشاورزی وضعیت بهبود برای شما پیشنهاد

 چیست؟ کرونایی دوران این در

 مردم از استفاده و دولت توسط مناسب هایسیاستگذاری

 در دولت دخالت عدم و هاسیاست اجرای جهت متخصصین و

 ....( و دامپروری زراعت،) کشاورزی به مربوط امور جزئیات
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      Gholami and Khalil Khalili; “Bright future, waiting for the animal and …” 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 2 (Serial Number 20), Autumn 2021 

 ایران رد دامی علوم مهندسی رشته آیندۀ به نسبت شما دیدگاه

 است؟ چگونه

 جمله از کشاورزی مختلف هایرشته آینده در من نظر به

 کشوری چون داشت، خواهند خوبی وضعیت کشور در دامی علوم

 محصوالت در که بایستد خود پای روی و باشد قوی تواندمی

 حورم کشاورزی ما کشور در اینکه به نظر. باشد خودکفا کشاورزی

 و دشون رشته این وارد عالقه با که کسانی باشد،می خودکفایی

  .بود خواهند موفق قطعاً نمایند، جدیت و کوشش و تالش

 ... آخر سخن عنوان به

 جهتو بدون کنید سعی و بدانید را خود تحصیل دوران قدر

 کسب و درس در جدیت با ناامیدکننده بعضاً فضاهای به

 رقم کشور و خود برای امروز از ترروشن ایآینده الزم، هایمهارت

 .بزنید
   

 

 دکتر ابوالفضل زالی توسط تدوین و ترجمه شدههای تعدادی از کتاب

 

 

 

 پروتئین تأمین با دامی علوم حوزه در فعالیت

 با. است ارتباط در غذایی امنیت و جامعه نیاز مورد

 تأمین جمعیت، رشد و جوامع روزافزون پیشرفت

 برخوردار بیشتری اهمیت از نیز مردم روزمره نیازهای

 کسب با رشته این دانشجویان بنابراین. بود خواهد

 و جدیت و تحصیل حین در مهارت و دانش همزمان

 خود برای روشن ایآینده جهت در امر، این در تالش

 .دارندبرمی مهمی گام جامعه و

 

|با آرزوی ایرانی سربلند|  
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011 پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 amirmosayyebzadeh@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 .01-11(: 1)10 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. طیور تغذیه در زیرالنون سمّ. ا، رحیمی.، ا،  مصیب زادهدهی: رفرنس

 01/10/0011 تاریخ انتشار آنالین:     01/10/0011 تاریخ پذیرش:     10/11/0011 تاریخ بازنگری:     11/10/0011 تاریخ دریافت:

 

 

 

 طیور تغذیه در زیرالنون سمّ

 2امین رحیمی و *0زاده مصیب امیر

 چکیده

 سم این. شودمی یافت سویا و ذرت مانند هاییدانه و غالت در جهان سر تا سر در (Zearalenone) زیرالنون قارچی سمّ

 رد شناسی بافت و عملکردی تغییرات موجب و کرده فعال را استروژن هایگیرنده خود، استرادیولی غیر ساختار رغمعلی
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 اتمطالع. است زاییمرده و باروری کاهش زرد، جسم ماندگاری افزایش فحلی، فواصل افزایش تخمدان، تحلیل شامل سم این
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 دروژنازدهی استروئید هیدروکسی سوبسترای بلکه دارد، برهمکنش استروژن هایگیرنده نوع دو هر با تنها نه زیرالنون سمّ

-بتا و زیرالنون-آلفا شامل که (Stereoisomeric) استروئیدی ایزومری متابولیت دو به را سمّ  این آنزیم این که باشدمی نیز
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 سازیغیرفعال ظرفیت هاخوک حیوانی، هایگونه سایر با مقایسه در. است گلوکورونوئیداسیون طریق از آن هایمتابولیت
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 مقدمه

-hydroxy-6-oxo-10)-6زیرالنون، با ترکیب شیمیایی 

trans-1-undecenyl)-β-resorcylic acid lactone; CAS 

، در قالب متابولیت ثانویه توسط تعدادی از 17924-92-4

 .Fفوزاریوم کولموروم )( مانند Fusariumهای فوزاریوم )گونه

culmorumفوزاریوم گرامینه ،)( آرومF. graminearum )

(Caldwell et al., 1970; Mirocha et al., 1976; Hestbjerg 

et al., 2002; Glenn, 2007( فوزایروم اکوایسِتی ،)F. equiseti )

 F. crookwellense( )Bennett andو فوزاریوم کروکوِلِنس )

Klich, 2003 )ا هشود. مشخص شده است که این گونهتولید می

کنند ها را آلوده میگندم، جو، برنج، ذرت و برخی دیگر از دانه

(Mirocha et al., 1974; Pande et al., 1990; Yamashita et 

al., 1995; Jimenez and Mateo, 1997 غلظت زیرالنون در .)

 112م تا تواند از چند میکروگراقالم خوراکی و غذایی می

 های حیوانی بسته به واریته گیاه،گرم بر کیلوگرم در خوراکمیلی

ای که محصول موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی منطقه

 ;Vrabcheva et al., 1996کند، متفاوت باشد )در آن رشد می

Binder et al., 2007رغم این که آلودگی با این سمّ پیش (. علی

افتد، نباید از تولید آن پس از فاق میاز برداشت محصول ات

برداشت نیز به طور کامل غافل شد. سم زیرالنون مقاوم بوده و با 

رود و همان طور که های رایج فرآوری خوراک از بین نمیروش

نشان داده شد، در محصوالت به دست آمده از غالت مانند نان، 

داشته است های فرآوری شده دام و طیور وجود آبجو و خوراک

(Scott, 1996; Ryu et al., 2003; Jouany, 2007 به دنبال .)

های استروژن مصرف این سمّ همراه با خوراک، زیرالنون به گیرنده

شناسی در متصل شده و منجر به تغییرات عملکردی و بافت

 ;Fitzpatrick et al., 1989شود )مثلی هدف میهای تولیداندام

Katzenellenbogen et al., 1979; Shier et al., 2001 مصرف .)

سمّ زیرالنون موجب بروز عالئمی مانند افزایش استروژن در خون، 

های خصوصاً خون خوک و در مقادیر کمتر در خون سایر گونه

شود. کمیته اتحادیه اروپا مقادیر مجاز دئوکسی حیوانی، می

 Officialهای حیوانی را مشخص کرده است )نیوالِنول در خوراک

Journal of the European Union, 2006 مقادیر مجاز .)

شده برای غالت، محصوالت غالت و محصوالت فرعی ذرت تعیین

 ( است. mg/kg) ppm 1و  1درصد رطوبت( به ترتیب  01)حاوی 

 

 جذب و توزیع سمّ زیرالنون

زیرالنون به محض خورده شدن سریعاً جذب شده و قابلیت 

رسد دُز مصرف شده می 88/1تا  8/1دسترسی زیستی آن به 

(Kuiper-Goodman et al., 1987 در مطالعات انجام شده در .)

های بافت روده ها مشخص شد که زیرالنون در انتروسیتخوک

زیرالنون و -های غالب خود یعنی آلفاجذب شده و به متابولیت

ده های هیدروکسیله ششود. این متابولیتزیرالنون تبدیل می-بتا

مستقیماً دفع شوند که این امر توانند گلوکورونیداته شده و می

(. Biehl et al., 1993کند )سیستمی را تکمیل میحذف پیش

دقیقه پس از مصرف این سمّ به طور  11های زیرالنون متابولیت

عمر دفع این سمّ از ای در سرم افزایش یافت. نیمه قابل مالحظه

ساعت  81طریق پالسما در هر دو حالت خورده شدن و تزریق 

شدن مجاری عمر از طریق بسته د شد. البته این نیمهبرآور

ساعت کاهش یافت که این امر نشان دهنده اهمیت  1صفراوی به 

های گلوکورونیدات از طریق صفرا و به دنبال آن ترشح متابولیت

کننده چرخه درون کبدی است بازجذب جزئی که تکمیل

(Kuiper-Goodman et al., 1987 مشخص شده است که .)0 

گرم بر میلی 01هفته پس از مصرف دُزهای باالی زیرالنون )

 018تا  18های آن در کبد بین کیلوگرم خوراک( باقی مانده

(. James and Smith, 1982میکروگرم بر کیلوگرم متغیر بود )

برداری از بافت کبد خوک تغذیه ( با نمونه1111زولنر و همکاران )

-ون نشان دادند که آلفاشده با جو دو سر حاوی سمّ زیرالن

زیرالنون و زیرالنون اولیه به مقدار -زیرالنون به مقدار زیاد و بتا

تایج ها نیز ناند. آنالیز محتوای ماهیچهکم در این بافت تجمع یافته

زیرالنون -ای را نشان داد که بدین ترتیب آلفاقابل مقایسه

 ار اندکیها داشت، البته مقدبیشترین میزان تجمع را در ماهیچه

زیرالنون اولیه نیز در این بافت گزراش شد. میروچا و همکاران 

های حاوی سم زیرالنون ها با جیره( با تغذیه جوجه0081)

مانده این سم در ماهیچه و کبد را گزارش کردند، ولی هیچ باقی

ها ارائه نکردند. میانگین غلظت سم اطالعاتی در باره متابولیت

 های تغذیه شده با ذرتزیرالنون در کبد مرغ-فازیرالنون اولیه و آل

میکروگرم سم زیرالنون بر کیلوگرم  0881آلوده به این سم )

میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن  1/1و  0/1ذرت( به ترتیب 

ای از سمّ ماندهگزارش شد و این در حالی است که هیچ باقی

 Danickeمرغ گزارش نشد )های آن در تخمزیرالنون یا متابولیت

et al., 2002 در مجموع، تمام این مطالعات نشان دادند که .)

21 



 

 

 طیور تغذیه در زیرالنون سمّ؛ رحیمیو  زادهمصیب       

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

زیرالنون به طور گسترده توزیع شده و به طور آهسته از بدن دفع 

طور که اشاره شد نرخ ورود این سم به شیر و شوند. همانمی

دهد ها پایین است که نشان میهمچنین ذخیره آن در بافت

توسط محصوالت پروتئینی حیوانی احتمال مسموم شدن انسان 

های ها از طریق مصرف غالت و دانهشدن آنکمتر از احتمال آلوده

 ,Fink-Gremmels and Malekinejadآلوده به این سم است )

2007.)  

 تبدیالت زیستی و دفع سمّ زیرالنون

( اولین مطالعه جامع در ارتباط 0081کیسلینگ و اولسن )

ون را انجام دادند و در این مطالعه به با تبدیالت زیستی زیرالن

ای در هر دو فاز اول و دوم متابولیسم و همین های بین گونهتفاوت

بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز به -1آلفا و -1طور وجود 

های اصلی کاتالیزکننده مرحله اول تبدیالت زیستی عنوان آنزیم

یر در تبدیالت های درگترین انداماین سم اشاره کردند. اصلی

زیستی سم زیرالنون در مصرف دهانی، روده و کبد است. عالوه 

التی توانند تبدیهای هدف فعالیت استروژنیک نیز میبر این اندام

 ایهای زنجیرهرا در زیرالنون انجام داده و برای یکسری از واکنش

 ,.Malekinejad et alدر متابولیسم استروئیدها آماده کنند )

را احیا  2فاز اول متابولیسم گروه کتونی روی کربن شماره (. 2006

یرالنون ز-زیرالنون ویا استروئید ایزومری مشابه آن بتا-کرده و آلفا

و  00تر و با احیای پیوند دوگانه بین کربن کند. پیشرا تولید می

کنند که ( تولید میβ-ZALو  α-ZALزیراالنول )-، آلفا و بتا01

شوند. گیری نمیس پایین بوده و اغلب اندازهترکیبات با فلئورسن

های کبدی نشان داد که نسبت ای با میکروزوممطالعات مقایسه

تلف های مخزیراالنول بین گونه-زیراالنول و بتا-بین تولید آلفا

 Malekinejad et al., 2005b; Olsen etحیوانی متفاوت است )

al., 1985زیراالنول در -بتا زیراالنول در خوک و انسان و-(. آلفا

 شود.طیور و نشخوارکنندگان زیاد تولید می

مشخص شده است که احیای گروه کتونی زیرالنون توسط 

(، که 3α-HSDهیدروکسی استروئید دهیدروژناز )-آلفا-1آنزیم 

ها یافت شده و تحت شرایط فیزیولوژیکی، مسئول در انواع اندام

 Olsenشود )ام میهای استروئیدی است انجمتابولیسم هورمون

et al., 1985; Pompa et al., 1986طور که در مطالعات (. همان

( گزارش شد، Malekinejad et al., 2005cتنی )ای برونمقایسه

های طبیعی برای اتصال به جایگاه فعال رقابت زیرالنون با هورمون

هیدروکسی استروئید دهیدروژناز -آلفا-1سوبسترا بر روی آنزیم 

های غنی از های فعال در بافتهم زدن تعادل استروئیدبا به 

تواند موجب بروز اختالل شود. در ها، میهای آن استروئیدگیرنده

های آن باید به عنوان عوامل این صورت زیرالنون و متابولیت

زادی شناخته شوند؛ چون هم در سطح های درونکنندهمختل

 Penning etکرده ) پیش از گیرنده فعالیت هورمونی را تنظیم

al., 2004ناهمسو  -( و هم در سطح گیرنده در قالب عوامل همسو

 کند. عمل می

و  زیرالنول-زیرالنول و بتا-پس از فاز اول متابولیسم، آلفا

ترانسفراز گلوکورونیل -UDPهمچنین زیرالنون اولیه توسط 

شوند مزدوج شده و از طریق ادرار و ترشحات صفرای دفع می

(Mirocha et al., 1981 بیان .)UDP- گلوکورونیل ترانسفراز در

 Krishnaswamy et)ها در مقایسه با گاو نسبتاً پایین است خوک

al., 2003 .) 

ی هایهای پستانداران، انواع میکروارگانیسمبر خالف بافت

شود ها بیان می( در آنlactonohydrolasesالکتونوهیدروالز )که 

-3,5)-1قادر به تبدیل زیرالنون به ترکیبات غیر استروژنیک 

dihydroxy-phenyl)-10’-hydroxy-1’-undeca-6-one  درpH 

(. ظاهراً تجزیه Takahashi-Ando et al., 2002قلیایی هستند )

طور  لور شکمبه و همینمیکروبیولوژیکی زیرالنون توسط میکروف

ها تا حدودی به فعالیت ایهای روده بزرگ در تک معدهباکتری

ز های تکنیکی بر استفاده ااین آنزیم مربوط است. امروزه پیشرفت

زادیی اقالم خوراکی و غذایی تمرکز کرده ها در سماین آنزیم

 است.

 نحوه عمل بیوشیمیایی

ای ههای آن از طریق اتصال به گیرندهزیرالنون و متابولیت

شود که گذارند. گمان میاستروژن تأثیر خود را بر جای می

ا جگیرنده به سمت هسته سلول رفته و در آن-کمپلکس زیرالنون

استروژن متصل شده و از این طریق به عناصر پاسخ دهنده به 

(. ویتیلیف و بوید Riley, 1998کند )رونویسی ژنی را فعال می

( و بسیاری از مطالعات انجام شده پس از آن تأیید کردند 0018)

های های آن روی هر دو نوع از گیرندهکه زیرالنون و متابولیت

د. ننکناهمسو عمل می -استروژنی به عنوان عوامل رقابتی همسو

های های اندامهای داخلی سلولمطالعات انجام شده در بخش

ها آن هایمختلف نشان داد که تمایل نسبی زیرالنون و متابولیت

بتا استروژن -01در مقایسه با تمایل  01/1تا  10/1از کمتر از 

الی زیرالنول بیشترین فعالیت اتص-متفاوت بوده و در این بین آلفا
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صال های آن به اتمقایسه تمایل نسبی زیرالنون و متابولیترا دارد. 

 ها نشان داد که:های سیتوپالسمی رحم موشبه گیرنده

-ابت<زیرالنون<زیراالنول-بتا<زیرانول-آلفا<زیراالنول-آلفا

 (.Kuiper-Goodman et al., 1987زیرانول )

سمیت و اثرات مخرب پس از مصرف زیرالنون از طریق خوراک 

 در طیور

رسد طیور نسبت به زیرالنون بسیار مقاوم بوده به نظر می

گرم میلی 811و مصرف خوراک حاوی این سم تا مقادیر بیشتر از 

روز هیچ آثاری از مسمومیت و یا آسیب  1در کیلوگرم به مدت 

 Chi etهای بالغ وارد نکرده است )مثلی جوجهبه عملکرد تولید

al., 1980 ممکن است موجب متورم (. سطوح باالی زیرالنون

(. Allen et al., 1981شدن مخرج و افزایش ابعاد اویداکت شود )

میکروگرم زیرالنون به مدت دو هفته  811مصرف جیره حاوی 

توسط بوقلمون نر موجب بروز پاسخ افزایش آندرژنیک در این 

 (.Olsen et al., 1986شود )پرندگان می

-ل )مشابه آلفاجالب است که در برخی از کشورها زرانو

زیرالنون( به عنوان محرک رشد برای چاق کردن گاوها و 

 Fink-Gremmels andشود )گوسفندها استفاده می

Malekinejad, 2007.) 

 گیری کمی اثرات مضر مصرف زیرالنونتردیدها در اندازه

نتایج مطالعات تا به اینجا نشان داد که زیرالنون تأثیر منفی 

ها دارد. جنس ماده به خصوص خوکمثلی در سیستم تولید

های زیادی که حداقل اطالعات این مطالعه نشان داد که تفاوت

توان دهند، وجود داشته و میغلظت مؤثر در خوراک را نشان می

ها به عنوان راهنما در کارخانجات ساخت خوراک استفاده از آن

 املتوان به عوکرد. تفاوت نشان داده شده در این مطالعات را می

مختلفی مانند تفاوت در مواد آزمایش )سموم کریستاله در مقابل 

سموم طبیعی موجود در خوراک(، تفاوت در سن و نژاد و تفاوت 

  در رژیم خوراکی ارتباط داد.

سمومی که به صورت طبیعی در گیاه وجود دارند موجب 

 شود. زیرالنونقرارگیری حیوان در معرض بیش از یک نوع سم می

ا هشوند که این گونههای فوزاریومی تولید میواع گونهتوسط ان

قادر به ساخت سایر سموم هستند؛ مانند دئوکسی نیوالنول 

(Deoxynivalenol( نیوالنول ،)Nivalenol و فوزاریوم )X 

(Fusarium Xغلظت .) های نسبی هر یک از سموم بسته به گونه

وان نتیجه حی گیاه میزبان و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. در

توان در معرض ترکیبی از این سموم قرار دارد. از این طریق می

های بین استفاده از سموم کریستاله با سموم طبیعی تفاوت

موجود در خوراک را توضیح داد. در تمام مطالعات انجام شده 

اثرات مضر تحریک شده از طریق سموم طبیعی موجود در خوراک 

  (.EFSA, 2004ستاله بود )بسیار بیشتر از سموم کری

 مرور منابع

( وضعیت ابقای زیرالنون 1108بورانات راگول و همکاران )

های بدن زیرالنول( در بافت-های آن )آلفا و بتاو متابولیت

 1/0کردند. برای این منظور مقدار های گوشتی را مطالعه جوجه

گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت دهانی و تزریق وریدی میلی

استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که زیرالنون از دستگاه 

های های جوجهگوارش جذب شده و قادر به نفوذ به انواع بافت

 باعث گوشتی را دارد. مطالعات زیادی گزارش دادند که زیرالنون

تحریک سرطان کبد، بیماری کلیوی و سمیت خون در جوندگان 

 شود.های شیری میو کاهش تولید شیر در گاو

 
-( و بتاbزیرالنول )-(، آلفاaساختار شیمیایی زیرالنون ) -0شکل 

  (.cزیرالنول )

تواند ابقا شود ها میهایی که سّم در آنرفتار سمّی و بافت

در حیوانات اهلی مطالعه شده است، امّا در این رابطه اطالعات 

( 1101محدودی در مورد طیور وجود دارد. اوسالر و همکاران )

خصوصیات سمی زیرالنون پس از تزریق وریدی را گزارش کردند، 

با این حال اطالعات اندکی در ارتباط با قابلیت دسترسی زیستی، 
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های گوشتی وجود و متابولیسم زیرالنون در جوجه ابقای بافتی

 دارد. 

در این مطالعه با نشان دادن نرخ کلی دفع زیرالنون از بدن 

های بینی تجمع زیرالنون در جوجهپس از تزریق، امکان پیش

ساعت برآورد حاصل از این  12/0گوشتی فراهم شد که مقدار 

ت پس از تزریق بود. ساع 0/1بینی بود. میانگین زمان ابقا تا پیش

های گوشتی دفع رسد زیرالنون به سرعت از بدن جوجهبه نظر می

های گوشتی در عمر دفع زیرالنون از بدن جوجهشود. نیمه می

ساعت(  88/18ساعت( و بُز ) 21/1این مطالعه کمتر از خوک )

لیتر بر  0/2های بدن پس از تزریق بود. نرخ توزیع سم در بافت

 زیرالنول و-رد شد. عالوه بر این قسمت عمده آلفاکیلوگرم برآو

های گوشتی یافت شد که این زیرالنول در پالسمای جوجه-بتا

ساعت پس از تزریق زیرالنون قابل  0دقیقه تا  8ترکیبات از 

شتی های گوشناسایی بودند. بنابراین زیرالنون در پالسمای جوجه

 دیل شدند.زیرالنول تب-زیرالنول و بتا-به سرعت به آلفا

زیرالنول در هر -زیرالنول و بتا-های آلفاسطوح متابولیت

ها به ترتیب بیشترین به کمترین به این شرح بود: یک از بافت

های زیرالنول در جوجه-کلیه و ماهیچه. میزان آلفا<کبد<روده

 زیرالنول بود؛ به همین دلیل است که گفته-گوشتی بیشتر از بتا

های تابولیت اصلی زیرالنون در جوجهزیرالنول م-شود آلفامی

 Biehl et al., 1993; Danicke et al., 2005; Dollگوشتی است )

et al., 2004; Olsen et al., 1985; Zollner et al., 2002 این .)

ای همطلب نیز نشان دهنده قابلیت نفوذ زیرالنون به انواع بافت

توان گفت که های گوشتی است. بنابر این اطالعات میجوجه

زیرالنول از طریق فضوالت پرنده -زیرالنون عمدتاً در قالب آلفا

 شود.دفع می

های کیتگُرس( تأثیر پلی1100چن و همکاران )

(palygorskite)  تغییر یافته )یک گرم بر کیلوگرم جیره( در

های حاوی زیرالنون خالص محافظت در برابر اثرات منفی جیره

مورد مطالعه قرار دادند. مصرف زیرالنون  های گوشتی رادر جوجه

موجب کاهش در افزایش وزن و کارایی خوراک در دروه پایانی و 

-گُرسکل دروه شد، امّا مقادیر این پارامترها در گروهی که پلی

ها اضافه شده بود، افزایش یافت. نتایج به کیت هم به جیره آن

ند توانها میکیتگُرسدست آمده از این مطالعه نشان داد که پلی

عملکرد رشد را افزایش، بقایای زیرالنون در کبد و کلیه را کاهش 

های گوشتی را در اکسیدانی جوجهو عملکرد کبد و سطوح آنتی

  های آلوده به زیرالنون بهبود دهند.جیره

زیستی سموم قارچی در دستگاه کاهش قابلیت دسترسی 

های حاوی کربن فعال، گوارش حیوان از طریق افزودن جاذب

ها و انواع مواد معدنی رُسی های سدیمی آلومینوسیلیکاتهیدرات

های حیوانی است زدایی از خوراکترین استراتژی برای سمرایج

(Zhu et al., 2016پلی .)کیت، یک سیلیکات آلومینیومگُرس-

هیدراته رُسی است که دارای خصوصیاتی مانند منافذ منگنز 

فراوان، ظرفیت تبادل یونی مناسب به دلیل ساختار کریستالی 

های کریستالی است ای و ابعاد نانومتری پایهویژه، حالت دسته

(Murray, 2000; Wang and Wang, 2016 .) 

 گیری کلینتیجه

یکی ات بیولوژرغم ساختار غیر استرادیولی، اثرزیرالنون علی

سازی بتا استرادیول در فعال-17آن بسیار مشابه با اثرات استروژن 

ای ههای استروژن است. عالوه بر این زیرالنون و متابولیتگیرنده

ادی زآن به عنوان سوبسترا استفاده شده و با استروئیدهای درون

های موجود در سنتز هورمونی برای اتصال به جایگاه فعال آنزیم

های آن تمام کنند. بنابراین زیرالنون و متابولیتبت میرقا

کننده داخلی های الزم برای فعالیت به عنوان عامل مختلمالک

ای از انواع را دارند. این گروه از ترکیبات شامل دامنه گسترده

مختلف مواد شیمیایی متنوع است که در سنتز، ترشح، نقل و 

های طبیعی بدن که هورمونانتقال، اتصال، فعالیت و حذف 

مثل، رشد و رفتار در بدن هستند، مسئول حفظ هموستازی، تولید

(. عالئم کلینیکی قرارگیری IPCS, 2002کند )اختالل ایجاد می

در معرض زیرالنون ممکن است تنها به دلیل غلظت واقعی سم 

استفاده شده در جیره نبوده و ناشی از قرارگیری در معرض این 

ز شروع آزمایش باشد. این موضوع اهمیت کاربردی سم پیش ا

زیادی دارد، چون سابقه قرارگیری حیوان در معرض سمّ معموالً 

مشخص نیست، امّا باید به عنوان یک عامل دخیل در بیان بیماری 

  شناخته شود.
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Abstract  

Zearalenone is a fungi mycotoxin which is being found in cereals such as corn grains and 

soybean worldwide. This mycotoxin activates estrogen receptors despite its non-estradiol 

structure and thus causes morphological and functional changes in reproduction organs. Pigs 

are known as the most susceptible species to this mycotoxin among farm animals, and the 

clinical symptom of exposure to this mycotoxin involves ovarian atrophy, prolonged estrus 

intervals, persistent corpora lutea, decreased fertility, and stillbirth. Controlled experiments 

showed that the severity of these effects depends on the reproductive status of the animals, 

which have the greatest impact on immature animals. Zearalenone not only interacts with both 

types of estrogen receptors but also is the hydroxysteroid substrate of dehydrogenase, which 

converts the zearalenone into two isomeric steroid metabolites called alpha-zearalenone and 

beta-zearalenone. Secondary metabolites of alpha-zearalenone and beta zearalenone are 

produced in the second step of the reduction process. Alpha-hydroxylation increases the 

estrogenic strength of these compounds compared to primary compounds. Probably the 

specification of alpha-hydroxylation in animal species is related to the susceptibility of an 

animal species, such as pigs, to exposure to zearalenone. Another factor of animal species 

susceptibility to this mycotoxin is related to the inactivation capacity of zearalenone and its 

metabolites through glucuronidation. Pigs have the lowest inactivation capacity through 

glucuronidation among animal species. Thus, this may cause a delay in zearalenone inactivation. 
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 هامیش تولیدمثلی عملکرد بر آرژینین تزریق تأثیر بررسی

  *0مریم حاتمی

 چکیده

. آیدمی حساب به خاورمیانه کشورهای در مردم برای طعم، خوش و قبول قابل پروتئینی منابع از یکی عنوان به گوسفند

 این رشپرو در موفقیت برای مانعی آبستنی، در شکست از باالیی درصد گوسفندان، گله در ایتغذیه کمبودهای دلیل به

 کنیتری اکسید شدن فعال دلیل به پستانداران غذایی هایرژیم در مکمل مغذی ماده یک عنوان به آرژینین. است حیوان

(NO )جیره در اسیدآمینه مکمل از استفاده که آنجایی از. دارد جنین نمو و رشد در مفیدی نقش ها،آمینپلی و 

 دلیل همین به کند،می ایجاد جانبی نامطلوب اثرات و ناپایداری مشکالت شکمبه، در آن تجزیه دلیل به نشخوارکنندگان

 آمده دست هب نتایج به توجه با. بود آواسی نژاد میش تولیدمثلی عملکرد بر آرژینین تزریق تأثیر بررسی مطالعه، این از هدف

 فحلی، زمان) تولیدمثلی عملکرد بر داریمعنی تأثیر آرژینین عضالنی و وریدی درون تزریق که شد مشخص پژوهش، این در

 رتیبت به. دارد هامیش سرم هایمتابولیت غلظت و( بره وزن و بقا نازایی، دوقلوزایی، تولد، آبستنی، باروری، فحلی، میزان

 اثرات. بود درصد 50/01 و 00/01 ،04/10 کنترل و عضالنی درون وریدی، درون آرژینین تزریق هایگروه در آبستنی میزان

 نتیجه رد و تولیدمثلی هایاندام سمت به خون جریان تقویت در آرژینین اسیدآمینه نقش از ناشی تواندمی آرژینین مثبت

 و تغذیه افزایش) کندمی کمک هااندام به خون جریان سرعت افزایش و خونی هایرگ گسترش به که باشد NO کردن آزاد

 تواندیم آرژینین اسیدآمینۀ تزریق که داشت اظهار توانمی گرفته صورت مطالعات اساس بر کلی، طور به(. رسانی اکسیژن

 .شود گوسفندان در زاییبره بازده افزایش و تولیدمثل بهبود به منجر

 گوسفند تولیدمثل، نیتریک، اکسید آرژینین، آبستنی، :کلیدی کلمات

 12-16پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

پایان اهلی در جهان جمعیت چهارگوسفند، دومین گونۀ پر

مثلی )از های مدیریت تولید(. نظامFAO, 2009رود )به شمار می

تولید دو یا چند بره در دو سال از راه  تولید یک بره در سال تا

های فالشینگ، هورمون و یا ترکیبی از هر دو(، استفاده از جیره

ای در پرورشی )متراکم، نیمه متراکم تا غیرمتراکم( و تغذیه

ها، ها، حتی استاننگهداری و پرورش گوسفند در کشور

ت وها و نواحی با آب و هوایی مشابه در یک کشور متفاشهرستان

 (.Wolfova et al, 2009است )

 مثل گوسفند مؤثرعوامل مختلفی از جمله تغذیه بر تولید

 نیاز مورد خاص مغذی مواد تأمین با مستقیم است. تغذیۀ

 بقای لقاح، گذاری،تخمک اسپرم، و تخمک رشد فرآیندهای

 .ذاردگمی تأثیر گوسفند باروری آبستنی، بر روی ایجاد و جنین

 و ها در گردش خونهورمون غلظت بر تأثیر طریق از همچنین

 نای موفقیت برای که مغذی مواد به حساس هایمتابولیت سایر

دهد می قرار تأثیر تحت را باروری است، الزم هافرآیند

(., 2006et alRobinson ). های غذایی برای حیوانات مکمل

اهمیت زیادی دارند، هر یک از حیوانات با توجه به سن، وزن و 

نوع تولید، سطح نیاز متفاوتی به این مواد دارند. چندین مطالعه 

های آرژینین، آمینههای دارای اسیددر رابطه با استفاده از جیره

 et alMohammed ,.اورنیتین و سیترولین انجام شده است )

2019.) 

آمینۀ ضروری برای پستانداران آبستن آرژینین یک اسید

آمینه به عنوان یک بلوک ساختمانی یداست. عالوه بر این، این اس

ی از ساز برای سنتز بسیارهاست؛ آرژینین یک پیشبرای پروتئین

ن، اکسید، اورنیتیهای بیولوژیکی فعال از جمله نیتریکمولکول

اسپرمین(، کراتین و  و اسپرمیدین ها )پوترسین،آمینپلی

 و اکسیدنیتریک آگماتین است. شواهد نشان داده است که

ای در عملکرد عروق داشته و در طی رشد ها نقش عمدهآمینلیپ

اند. با گسترش عروق خونی توسط جفت و جنین بسیار مهم

 هایآرژینین مقدار و سرعت انتقال مواد مغذی مورد نیاز به اندام

یافته، افزایش های لقاحمثلی در هنگام کاشت تخمکتولید

مراحل پیشرفتۀ جنین، اندازه یابد. همچنین، این ترکیبات در می

شوند. و وزن نتاج را افزایش داده و مانع از دست دادن رویان می

این امر همچنین ممکن است به نقش آرژینین در افزایش غلظت 

( با ارتقای کنش جسم زرد، نسبت داده شود. P4پروژسترون )

افزایش غلظت هورمون پروژسترون نقش مهمی در حفظ آبستنی 

اند که غلظت پایین ری از مطالعات نشان دادهدارد. بسیا

به از بین رفتن جنین گوسفند شود تواند منجرپروژسترون می

(., 2019et alMohammed ). آمینه در استفاده از مکمل اسید

جیره نشخوارکنندگان به دلیل تجزیه آن در شکمبه، مشکالت 

al et Peine ,.کند )ناپایداری و اثرات نامطلوب جانبی ایجاد می

در شکمبه، در جیره  آرژینین(. بنابراین، به دلیل تجزیه 2020

 در این مطالعه به بررسی باشد. به همین دلیل،قابل استفاده نمی

مثل میش نژاد آواسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولید

 پرداخته شده است.

 مثلتولید صفات آرژینین بر تأثیر

 فحلی زمان آرژینین در تأثیر

شان ن های پیشین، اغلب مطالعاتبا توجه به نتایج پژوهش

های آواسی که آرژینین تزریق شده دهد، رفتار فحلی در میشمی

بود نسبت به گروه کنترل، رفتار فحلی را بهتر نشان دادند. 

 رگیتزریق درون به تزریق درون عضالنی نسبت برتری همچنین

 فحلی که کنترل گروه با مقایسه در ساعت، 40 و 14 ترتیب به

 Mohammedنیز نشان داده شده است ) تزریق ساعت 00 از پس

., 2019et alریقط آرژینین از فعالیت به است ممکن (. این نتایج 

 جمله از تناسلی، هایاندام به سمت خون جریان افزایش

 غلظت رشد، تمایز و ارتقای افزایش نتیجه در و هاتخمدان

 نقش فحلی عالئم بروز در که شود داده نسبت (E2استروژن )

 استرس در نتیجۀ توانمی را فحلی رفتار شروع در تأخیر .دارد

 ااشته دادن دست از منجر به که دانست باال حرارت درجه از ناشی

 غلظت و هافولیکول تکامل و رشد در بنابراین و شده حیوان در

et al Dabbas-Al ;2008 ,.گذارد )می تأثیر جنسی هایهورمون

., 2019et alMohammed Takahashi, 2012;  .) 

 فحلی میزان آرژینین در تأثیر

های (، میش1101با توجه به پژوهش محمد و همکاران )

 افزایش کنترل گروه با مقایسه آرژینین در با درمان تحت

 زانمی که است ذکر شایان. نشان دادند فحلی میزان در داریمعنی

 از رباالت توجهی قابل طور رگی آرژینین بهتزریق درون در فحلی

 فعالیت به است ممکن این آرژینین بود.عضالنی تزریق درون

 هایاندام به سوی خون جریان تقویت آرژینین در آمینۀاسید

 گسترش به که اکسیدنیتریک کردن آزاد نتیجه در و مثلیتولید

11 



 

 

 ... تولیدمثلی عملکرد بر آرژینین تزریق تأثیر بررسیحاتمی؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 کمک هااندام به خون جریان سرعت افزایش و خونی هایرگ

 alet Wu ,.شود ) داده نسبت ،(اکسیژن و تغذیه افزایش) کندمی

., 2019et al., 2010; Mohammed et al Omontese 2009;). 

 باروری میزان آرژینین در تأثیر

مول بر میکرو 000آرژینین ) در مطالعۀ تأثیر تزریق

لیتر سالین میلی 0-01کنترل ) گروه با مقایسه در کیلوگرم وزن(

ان توجه نش قابل های آواسی بسیارمیش باروری میزان در طبیعی(

 که است شده (. مشاهده 2019et alMohammed ,.داده است )

 توجهی قابل طور رگی آرژینین بهدرون تزریق در لقاح میزان

 الیتفع به است امر ممکن عضالنی است. ایندرون تزریق از باالتر

 داده تاکسید نسبترشح نیتریک با خون گردش بهبود آرژینین در

 بنابراین، کند.می کمک خونی هایرگ گسترش به که شود،

 یمثلتولید هایاندام به که را مورد نیاز مغذی مواد سرعت و مقدار

 ،شودمی ارائه رحم در یافتهلقاح هایتخمک جایگزینی هنگام در

 و مغذی مواد تأمین به جنین و رحم غشای. دهدمی افزایش

 کند،می کمک جنین به مادر از خونی هایرگ طریق از اکسیژن

 افزایش بهمنجر زیرا است؛ خورداربر زیادی اهمیت از کنش این

 دورۀ طی در هاتخمدان توسط شدهتولید بالغ هایتخمک تعداد

 هایمکمل استفاده از که اندداده نشان شود. نتایجمی فحلی

 اوایل و گذاریتخمک ها،فولیکول نهایی رشد آرژینین طی

 قایب بهبود همچنین و هامیش در باروری بهبود منجر به آبستنی

 et al., 2011; Wu et alBazer ;2010 ,.شود )می جنین

., 2019et alMohammed .) 

 آبستنی میزان آرژینین در تأثیر

 با مقایسه آرژینین در با درمان تحت های آواسیمیش در

ده گزارش ش آبستنی میزان در توجهی قابل افزایش کنترل گروه

 دهدمی نشان موجود شواهد (. 2019et alMohammed ,.است )

 دعملکر در ایعمده اکسید نقشو نیتریک آمین ترکیبات که

این  همچنین،. جنین دارند رشد و جفت رشد طی در عروق

 شافزای را نتاج وزن و اندازه جنین، پیشرفتۀ مراحل ترکیبات در

 et alMohammed ,.) شودمی جنین دادن مانع از دست و داده

 زرد جسم عملکرد ارتقای با است ممکن همچنین امر این .(2019

 .ودش داده افزایش غلظت پروژسترون نسبت آرژینین در نقش به

 آبستنی حفظ در مهمی نقش هورمون پروژسترون سطح افزایش

 پایین هایغلظت که اندداده نشان مطالعات از بسیاری .دارد

 در جنین رفتن بین از بهمنجر تواندمی هورمون پروژسترون

et al.,  McPherson ., 2004;et al Spencer) شود گوسفندان

2004; Grazul-Bilska et al., 2010; Saevre et al., 2011.)  

 تولد میزان آرژینین در تأثیر

 انمیز دررا  توجهی قابل افزایش پیشین، مطالعات نتایج

 با مقایسه آرژینین در با درمان تحت های آواسیمیش در تولد

 دتول میزان که دادند نشان همچنین هاآن. کنترل نشان داد گروه

 001ای )ماهیچهتزریق درون  رگی آرژینین ازدرون تزریق در

 مراین ا بود. گرم بر کیلوگرم وزن زنده( آرژینین باالترمیکرو

 مواد آرژینین مقدار تزریق که باشد دلیل این به است ممکن

 یمثلتولید هایاندام جمله از بدن هایاندام به شده منتقل مغذی

 ورۀد آرژینین در تزریق که داد توان توضیحمی .دهدمی را افزایش

 در و زرد جسم نمو و رشد افزایش منجر به زرد جسم تشکیل

 آبستنی حفظ نتیجه در غلظت پروژسترون و افزایش نتیجه

  .(2019et al2012; Mohammed  et al., Richard ,.شود )می

 دوقلوزایی میزان آرژینین در تأثیر

 زاییدوقلو میزان در توجهی قابل افزایش نتایج منتشر شده،

 رگی دردرون شده به روش آرژینین تزریق های آواسیمیش در

 تزریق آرژینین به روش درون و کنترل هایگروه با مقایسه

 ممکن نتایج (. این 2019et alMohammed ,.نشان داد )  عضالنی

 تزریق آن در که شود داده نسبت درمانی طبیعت به است

 تزریق .کندمی حمل را هادارو ها،روش سایر از تررگی سریعدرون

L-Arginine HCl ها تخمدان در خون جریان افزایش منجر به

 رشد تحریک و تخمدان کارآیی افزایش بهمنجر که شودمی

 اوایل و گذاریتخمک فولیکول، نهایی رشد طی در فولیکول

  .(et al.,; Herring ., 2013et al Fierro 2018شود )می آبستنی

 نازایی میزان تأثیر آرژینین در

 درون تزریق از رگی کمتردرون تزریق در نازایی میزان

 یشافزا آرژینین در کارآیی دلیل به است ممکن این بود. عضالنی

 باعث باشد که هاتخمدان جمله از بدن، هایاندام در خون جریان

 و اهفولیکول کارایی افزایش نتیجه در و هاسلول آپوپتوز کاهش

 و توسعه رشد، افزایش با خون جریان شود. افزایشمی زرد جسم

 همراه مغذی مواد زیادی مقدار همچنین و استروژن سطح افزایش

 رشد تحریک و تخمدان کارایی افزایش منجر به که است
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 شودگذاری میتخمک و هافولیکول نهایی رشد طی در هافولیکول

)2018 et al.,Herring ., 2013; et al (Fierro . 

 آرژینین در میزان بقا و وزن تولد برهتأثیر 

 رد تولد هنگام هابره های پیشین، بقایبا توجه به پژوهش

 آبستنی اواخر در که مواردی جز به بود، درصد 011 تیمارها تمام

 آرژینین-اِل گرم بر کیلوگرم وزن زنده( ازمیلی 001باالیی ) دوز

 .نداشت زایمان میزان بر درصد(. اما تأثیری 4/54) تزریق شده بود

ز آرژینین با دو مورد در فقط گرفتن شیر از هنگام در هابقای بره

آبستنی  اوایل در گرم بر کیلوگرم وزن زنده(میلی 10پایین )

 هایروش سایر حال این با درصد(، 011بود ) کنترل مشابه

 1/66) دادند کاهش گرفتن شیر از زمان در را بقا درصد درمانی

اواخر  -به ترتیب در دوز پایین درصد 4/54 و درصد 01 درصد،

روز آخر  06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی 10آبستنی )

گرم بر کیلوگرم وزن میلی 001اوایل آبستنی ) -آبستنی(، دوز باال

 001اواخر آبستنی ) -روز اول آبستنی( و دوز باال 06زنده در 

 میانگین (.بستنیروز آخر آ 06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی

 اوایل در که های نجدیمیش در گرفتن شیر از زمان در بره وزن

 10کردند )  دریافت( کیلوگرم 1/05) آرژینین کم مقدار آبستنی

 کمی روز اول آبستنی(، 06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی

 یهایمیش در بره وزن کمترین حال، این با .بود شاهد از بیشتر

 10) (کیلوگرم 01/01) آرژینین پایین آبستنی مقدار اواخر در که

 در و روز آخر آبستنی( 06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی

 16/00مقدار آرژینین باال ) آبستنی اوایل در هایی کهمیش

-اِل دوز از نظر کیلوگرم( دریافت کرده بودند، دیده شد. صرف

 قابل رطو به بستنیآ اولیۀ مرحلۀ آرژینین در-اِل تجویز آرژینین،

 با مقایسه در( کیلوگرم 01/0) بره تولد وزن افزایش باعث توجهی

 دلیل .(2016et al Zeitoun ,.شد )( کیلوگرم 11/4) آبستنی اواخر

 ایبق کاهش باعث آبستنی اوایل در شده اعمال باالی دوز که این

 است دلیل این به شود،می ٪01 به گرفتن شیر از زمان در نوزاد

 در ورم منجر به و کرده حفظ را بینابینی مایعات دوز، این که

 .شودمی به فرزندان طبیعی شیردهی مانع که شودمی پستان

 گرفتن شیر از وزن و( کیلوگرم 11/0) بره وزن ترینسنگین

آرژینین -اِل آبستنی اوایل در که مادرانی از( کیلوگرم 1/05)

 اب همزمان بره سنگین وزن این .آمد بدست بودند، کرده دریافت

 توضیح یک .است IGF-I پایین غلطت و انسولین غلطت باالترین

 رانباال در سرم ماد انسولین با همراه بره سنگین وزن برای منطقی

 لیالاُکسید آندوتنیتریک تولید بین مثبت رابطۀ از است ممکن

 شرایط شود. تحت تفسیر انسولین حساسیت و پایه عروقی

 هایتربس در عروق اتساع تحریک منجر به انسولین فیزیولوژیک،

 به دنبال آن میزان ورود انسولین و .شودمی عضالنی -اسکلتی

 دافزایش یافته و عملکر انسولین، به حساس هایبافت به گلوکز

et  Zeitounشود )می تقویت گلوکز جذب افزایش انسولین در پی

al., 2016.)  

 هاها در سرم میشغلظت متابولیت

چرب  های، اسیدb-hydroxybutyrate (BHB)های غلظت

 ورط به مادر سرم در پرولین و سیستئین آمونیاک، (،(FFA فرار

 .یافت تغییر زایمان در زمان جنین تعداد توسط توجهی قابل

 چندقلوزایی با مادران سرم در BHB و FFA آمونیاک، هایغلظت

یج این نتا کرد. پیدا ایمالحظه قابل افزایش کنترل هایمیش در

 از هستند جنین چندین دارای که هاییمیش که دهدمی نشان

 به مادر چربی و پروتئین ذخایر بکارگیری همه جانبۀ طریق

ابل نکته ق .هستند سازگار مغذی مواد برای جنین تقاضای افزایش

 سرم در اسیدهای آمینه بیشتر هموستازی این است که توجه

 به این معنی که هرگونه شد، حفظ هاجنین تعداد از مستقل مادر،

 آبستن هایمیش در جفت و رحم اسیدهای آمینۀ در تغییر

 بلکه نیست، مادر سرم در هاآن غلظت تغییر از ناشی احتماالً

 ادمو مصرف و جفت و رحم خون جریان در تغییر از ناشی بیشتر

 .(2011et al Lassala ,.است ) مغذی

 گیری کلینتیجه

های انجام شده، تزریق آرژینین به صورت بر اساس بررسی

سازی فحلی، اثرات سودمندی بر وریدی پس از همزماندرون

مثلی )زمان فحلی، میزان فحلی، باروری، آبستنی، صفات تولید

دوقلوزایی، نازایی، بقا و وزن بره( در گوسفند داشته و تولد، 
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Abstract  

Sheep is considered an acceptable source of tasty meat for people in Middle Eastern 

countries. Due to nutritional deficiencies in sheep herds, a high percentage of pregnancy 

failure prevents success in breeding this animal. Arginine as a supplemental nutrient in 

mammalian diets has been shown to play a beneficial role in fetal development due to its 

activation of nitric oxide (NO) and polyamines. This study aimed to investigate the effect 

of arginine injection on Awassi sheep reproductive performance. According to the results 

obtained in this study, intravenous and intramuscular injection of arginine compared to the 

control group had a significant effect on reproductive function (estrus time, estrus rate, 

fertility rate, Pregnancy rate, birth rate, twinning rate, infertility rate, survival rate, and lamb 

weight) and concentrations of hormones and other metabolites in ewe’s serum. Pregnancy 

rates in arginine injection groups (intravenous and intramuscular) and control were 71.43%, 

57.14% and 42.85%, respectively. The positive effects of arginine can be due to the activity 

of the amino acid arginine in enhancing blood flow in the reproductive organs and thus 

releasing NO, which helps to dilate blood vessels and increase the speed of blood flow to 

the organs (increase nutrition and oxygen) be attributed. In general, injection of the amino 

acid arginine leads to improved reproduction and Lambing yield. 
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 مصرف در شکمبه هایمیکروارگانیسم نقش و نشخوارکنندگان پرورش اهمیت

 هاآن تولیدات و خوراک

 0پایا حمید و 3جوانمرد آرش ،*2زادهتقی اکبر ،0امندی وظیفه زیبا

 چکیده

 دنمو اشاره قرمز گوشت همچنین و لبنی محصوالت و شیر به توانمی دامپروری، و کشاورزی صنعت مهم محصوالت از

 تفادهاس قابلیت نشخوارکنندگان، ویژه به دام پرورش ارزش با هایجنبه از یکی. دهندمی نشان را دام پرورش ویژه اهمیت که

 گیچگون. نیستند استفاده قابل انسان توسط که است حیوانی یا گیاهی هایماندهپس قبیل از ارزش کم غذایی مواد از

 هاآن از یک هر اختصاصی فعالیت و عمل نحوۀ در موجود های پیچیدگی همچنین و شکمبه در میکروبی جمعیت پیدایش

 اریع نشخوارکنندگان معدۀ شیرخوارگی دوران و دام اولیه سنین در. است و بوده محققان و دانشمندان بحث مورد دیرباز از

 هایممیکروارگانیس گوارش، دستگاه به خشک ماده ورود با امّا باشد،می استریل درحد گاهاً و بوده فعال هایمیکروارگانیسم از

 لفیمخت انواع شکمبه محیط در. بود خواهند توسعه درحال تخمیری، فعالیت با شکمبه، در حاضر هاییاختهتک اولین هوازی

 در بسزایی تأثیر و کرده ایفا را خاصی نقش کدام هر که دارند وجود پروتوزآ و قارچ باکتری، جمله، از هامیکروارگانیسم از

 را امد تولیدی و فیزیولوژیکی مختلف مراحل در جیره کردن فرموله تواندمی هاآن شناخت که دارند عهده بر حیوان تولید

. دارد یبستگ تغذیه و خارجی محیط سن، نژاد، مانند عواملی به شکمبه هایمیکروارگانیسم تعداد و ترکیب. کند تسهیل

 یهامیکروارگانیسم انواع و تعداد بر غیره و استرس اسمزی، فشار بافری، ظرفیت ،pH دما، مانند، گوناگونی عوامل همچنین،

 هاهمیتا از برخی با را خوانندگان و مندانعالقه اجمالی، نگاه یک در تا است شده سعی مقاله این در. است گذار تأثیر شکمبه

 .ودش داده قرار هاآن اختیار در زمینه این در اطالعاتی و ساخته آشنا انگیز شگفت سیستم این بر حاکم هایپیچیدگی و

 دامپروری ها،قارچ ها،میکروارگانیسم شکمبه، نشخوارکنندگان، :کلیدی کلمات

 12-36پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

توان به شیر و محصوالت می مهم کشاورزی، محصوالت از

 پرورش که اهمیت ویژه قرمز اشاره نمود لبنی و همچنین گوشت

 اهلی حیوانات بین در .دهدنشخوارکنندگان را نشان می

مواد  تبدیل در را سهم بیشترین نشخوارکنندگان خوار،علف

 ابلق غذایی هایفرآورده به توسط انسان، استفاده غیرقابل گیاهی

 و منصوری) باشندمی دارا را انسان خوراک تأمین و استفاده

 نشخوارکنندگان تعداد که شودمی زده تخمین. (0330 همکاران،

برسد   رأس میلیارد 1/0 به 1101 درسال جهان سراسر در

(Cholewinska et al., 2021 .)میزان بر مؤثر اصلی از عوامل 

 شرایط خوراک، سن حیوان، توان بهتولیدات محصوالت دامی می

 . اشاره کرد حیوان رفاه و فیزیولوژیکی

 ،نامناسب جایگاه جمله از حیوان رفاه به مربوط هایکاستی

 لقاب طور به و عواملی از این قبیل سرمایی یا گرمایی استرس

 گذارندیم تأثیر گوارش دستگاه میکروبیولوژی ترکیب بر توجهی

 گوارش دستگاه. است ضروری باال تولید میزان حفظ برای که

 انواع و هاگونه از بسیاری زیستگاه بالغ نشخوارکنندگان

 هب مغذی، مواد تجزیه در اصلی نقش که بوده هامیکروارگانیسم

 ,.Cholewinska et al)را دارند  سلولز همی و سلولز طور عمده

 از عاری نشخوارکنندگان تازه متولد شده شکمبه امّا(. 2021

 در هامیکروارگانیسم سرعت به تولد از پس و بوده میکروارگانیسم

 ابتث همواره شکمبه میکروبی جمعیت. یابندمی استقرار شکمبه

  .کندمی تغییر مختلفی عوامل تأثیر تحت و نیست یکنواخت و

 

 Small= شیردان، Abomasum= هزارال، Omasum= نگاری، Reticulum= شکمبه، Rumenهای گوارشی در گاو )وضعیت قرارگیری اندام -0شکل 

intestine ،روده کوچک =Caecum ،روده کور یا سکوم =Large intestine ،روده بزرگ =Rectum( )راست روده یا مقعد =Moran, 2005.) 

مورد استفاده  غذایی محصوالت در تولید اهلی هایدام نقش

 انسان در تغذیه

 انانس از تغذیه مهمی تغذیه پروتیئن بخش که آنجایی از

 جمله غنی از پروتئین از دامی محصوالت شود،را شامل می

 یپروتئین نیازهای در تأمین بسزایی نقش شیر قرمز و گوشت

نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک از جمله . کنندگان دارندمصرف

 01 و مصرف قابل حیوانی پروتئین کل درصد 71 گاو و گوسفند

کنند می تأمین را انسان استفاده مورد طبیعی الیاف درصد

 امنیت از تغییر نگرش امروزه (.0330 همکاران، و منصوری)

 یدسترس)ای تغذیه امنیت به( کافی غذای به دسترسی)غذایی 

 از جمله راهکارهایی توسعۀ باعث( کافی مغذی غذای به

موجود  مواد مغذی محتوای بهبود جهت غذایی مواد سازیغنی

 هامنشأ دامتولید شده از  غذاهای. است شده غذایی، هایدر رژیم

 انسان بدن نیازهای با که هستند خاصی مغذی ترکیبات دارای

 ییباال بیولوژیکی ارزش دارای حیوانی پروتئین. دارند مطابقت

 هب نسبت تریمتعادل ضروری آمینواسیدهای مشخصات و بوده

 عالوه بر این، .(Wu et al., 2014دارد ) انسان بدن هایبافت

 از جمله مقادیر باالیی از مواد مغذی حیوانی، با منابع غذاهای

و به میزان کافی  باال هضم قابلیت با مواد معدنی و هاویتامین

 هایخردسال و خانم کودکان در ویژه به امر این کنند.می تأمین

ولی  زیاد مغذی ریز عناصر ها به اینآن نیاز که شیرده و باردار

 Alonso) است باالیی برخوردار اهمیت از است، کم هامصرف آن

et al., 2019.)  
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 دام تغذیه ارزش در کم هایخوراک

 ویژه به هادام مثبت پرورش هایجنبه از یکی

در  ترارزش کم غذایی مواد از امکان استفاده نشخوارکنندگان،

توسط انسان  که کشاورزی، هایماندهپس ها از قبیلتغذیه آن

از جمله مواد خورکی کم ارزش قابل  .است قابل استفاده نیستند،

 یوهم ضایعات استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان عبارت است از

 ضایعات خرما، ضایعات فرنگی، گوجه تفاله سبزیجات، و

 موجب امر این(. استخوان و گوشت پودر پر، پودر) هاکشتارگاه

-پس از بین بردن و دفع های مربوط بههزینه اتالف از جلوگیری

 مواد این .شودمی زیست محیط و متعاقب آن آلودگی هامانده

 به طور مثال براساس دارند؛ باالیی مغذی مواد و پروتئین میزان

 خام، پروتئین درصد 3/03 حاوی فرنگی گوجه تفاله مطالعات،

 درصد 00/1متابولیسم،  قابل انرژی درکیلوگرم کیلوکالری 0761

 (. کهSquires et al., 1992)است  فسفر درصد 00/1کلسیم، 

 همکاران، و چکرائی)دارد  طیور در تغذیه باالیی غذایی ارزش

دور  سبزیجات و میوه درصد ضایعات 10-01 . در ایران(0337

 طور میانگین به و سبزیجات میوه ماندهپس که شود،می ریخته

 مغذی مواد درصد کل 30/01و  خام درصد پروتئین 06/00دارای 

 (.0336همکاران،  و تیمورنژاد)باشد می (TDNهضم ) قابل

 
 (0300خادم، ی و فیشرمحل قرارگیری ذرات غذایی براساس وزن مخصوص ) -2شکل 

 مواد غذایی جذب و هضم با شیر تولید ارتباط

 بین تالش برای ایجاد تعادل در واقع هدف از تغذیه

 چرخه به بسته و است مصرفی موادمغذی و حیوان احتیاجات

 خوراکی. باشد تواند متفاوتمی احتیاجات این حیوان شیردهی

 آلی مواد بخش دو شامل گیردمی قرار حیوان در اختیار که

 مواد و (فیبر و کربوهیدرات پروتئینی، چربی، منابع ها،ویتامین)

  .است (معدنی مواد)غیرآلی 

کربوهیدرات، چربی و پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده  

 ترین منبع انرژی کربوهیدارت ها هستند.شوند، امّا مهممی

( NFC)غیرفیبری  و( NDF)فیبری  دو بخش به هاکربوهیدرات

 همی سلولز، شامل جیره الیافی و فیبری بخش .شوندمی تقسیم

 کاهش سبب آن از حد بیش مصرف که است لیگنین و سلولز

بخش غیرفیبری  .شودمی دام تولید کاهش و خوراک مصرف

 را در نقش ترینمهم که هستند ساده قندهای و شامل نشاسته

. دارد شکمبه هایمیکروارگانیسم و حیوان انرژی تأمین

 هامیگروارگانیسم توسط در شکمبه تجزیه ضمن هاکربوهیدرات

 هایسممیکروارگان تکثیر برای الزم انرژی و شده گلوکز به تبدیل

 میکروبی تکثیر جمعیت .(Clark et al., 1992کنند )می تأمین را

در  و خشک ماده مصرف خوراک، هضم افزایش سبب شکمبه

 همچنین .(Seo et al., 2010شود )می بیشتر تولید نتیجه

از تخمیر مواد مغذی در  حاصل( VFA)چرب فرار  اسیدهای

 و پروپیونات اند از استات،عبارت هاآن ترینمهم که شکمبه،

گیرند قرار می استفاده انرژی مورد منبع عنوان بوتیرات، به

(France and Dijkstra, 2005)  .رشی چربی اصلی سازپیش استات 

-کتون هب تبدیل شکمبه دیوارهاز  عبور هنگام نیز بوتیرات و بوده

در  که شودمی( BHBA)بوتیرات  بتاهیدروکسی مثل هاییبادی

 نسبت که هاییدر جیره .دارد نقش شیر چرب اسیدهای سنتز

ر حالی د یابد،می افزایش نیز استات تولید میزان است، باال علوفه

 لیدتو نسبت جیره، ای درمواد کنسانتره بودن باال که در صورت

در  و ودهب گلوکز سازپیش پروپیونات. یابدمی افزایش پروپیونات

 تریناصلی الکتوز. دارد نقش شیر تولید افزایش و الکتوز سنتز

 شارف ایجاد با که شیر است تولید میزان کنندۀتعیین فاکتور

 رشی تحریک تولید سبب پستان بافت هایآلوئول در اسمزی

  .((Seymour et al., 2005شود می

 به نشخوارکنندگان جیره در چربی استفاده از دالیل

تقریبا  که آن است انرژی شیری، غلظت باالی گاوهای خصوص
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جود مو چربی. باشدمی پروتئین است، و کربوهیدرات برابر 10/1

 افزایش این امر سبب که شده شیر وارد در خوراک مستقیماً

 اسیدهای بودنسمی  دلیل به امّا .شودمی شیر تولید راندمان

درصد  اگر شکمبه، هایمیکروارگانیسم برای غیراشباع چرب

درصد ماده خشک جیره  01الی  3از  بیشتر جیره چربی خام

 ماده مصرف شکمبه میکروبی جمعیت کاهش دلیل به باشد،

 شکاه شیر نیز تولید و در نتیجه شده کم خوراک هضم و خشک

 (.Palmquist, 1994یافت ) خواهد

در شکمبه  تجزیه بخش قابل دو شامل جیره پروتئین

(RDPو غیر ) تجزیه قابل ( در شکمبهRUPاست ) .

یاز ن هم آمونیاک به نیتروژنی، بر منبع عالوه هامیکروارگانیسم

و  دهش تأمین توسط پروتئین قابل تجزیه در شکمبه که دارند

جزیه پروتئین غیرقابل ت. شودمی میکروبی پروتئین تولید سبب

 قاومم شکمبه هایمیکروارگانیسم توسط در شکمبه در برابر هضم

 اسیدهای افزایش باعث تواندمی که کندعبور می روده به و بوده

را افزایش  شیر تولیدآمینه در دسترس در روده شده و از این رو 

 زانمی پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه، میزان با کاهش. دهد

 کاهش باعث و در نتیجه شده کم روده به آمینواسیدها جریان

 شودمی رشی تولید آمدن پایین و متابولیسم قابل پروتئین میزان

(Cunningham et al., 1996.)  

 در نشخوارکنندگان فرآیند هضم مواد مغذی

صورت هضم  دو به مواد مغذی در نشخوارکنندگان هضم 

ر د بیشتر میکروبی هضم. میکروبی و هضم شیمیایی است

 انجام بزرگ روده و در سکوم در مقادیر کم و نگاری شکمبه،

 ارشگو دستگاه هایقسمت نیز در تمامی شیمیایی هضم شود.می

 ،خادمشریفی و )گیرد می صورت هزارال و نگاری -شکمبه جز به

 گرفته انجام عمدتاً در شکمبه تخمیر فرآیندهای(. 0300

(Tharwat et al., 2012) توسط در شکمبه موجود هایو آنزیم 

 هازیمآن از این .شوندمی تولید های مستقر در آنجامیکروارگانیسم

 نشخوارکنندگان توسط شده مصرف خوراک تخمیر و هضم برای

 تنوع (.Aschenbach et al., 2011)شود می استفاده

 مواد مغذی و تجزیه در هضم توجهی اثر قابل میکروارگانیسمی

بر روی مواد  هااز میکروارگانیسم گونه یک سریع فعالیت .دارد

 هایهگون فعالیت روی یا مثبت اثر منفی است ممکن خاص غذایی

 ایکنسانتره از اقالم استفاده مثال، برای .باشد دیگر داشته

آمیلولیتیک  هایباکتری جمعیت تواندمی الهضمسهل

(Amylolytic) سلوالیتیک فعالیت و را افزایش( هاCellulolytic )

 به پروتئین ورود در اثر .(0300 شریفی، خادم،) دهد  را کاهش

 اثیرت تحت است در شکمبه تجزیه قابل که از آن شکمبه، بخشی

 .شودمی تخمیر (Proteolyticپروتئولیتیک ) هایباکتری

تخمیر  از حاصل از انرژی ها با استفادهمیکروارگانیسم

 تولید پروتئین، تجزیه از حاصل پپتیدهای ها وکربوهیدرات

 (. (Seo et al., 2010 کنندمی میکروبی پروتئین

 و از انرژی در استفاده سازیو همزمان تعادلایجاد  با

یر و تکث از رشد اعم هامیکروب فعالیت میزان در جیره، پروتئین

 مبهدر شک هضم قابل پروتئین پذیریتجزیه و یافته ها بهبودآن

 رکه این ام کندمی جلوگیری روده به هاآن از عبور و بیشتر شده

ه در صورتی ک. دارد میکروبی را در پی پروتئین تولید افزایش

بیشتر از میزان نیتروژن مصرف  شکمبه به وارد شده انرژی میزان

یابد شده باشد، رشد میکروبی و عملکرد هضم کاهش می

(Chanjula et al., 2004). 

 شکمبه هایمیکروارگانیسم

 در شکمبه استقرار چگونگی و پیدایش

 معدۀ شیرخوارگی دوران و دام اولیه در سنین

ر د بوده و گاه فعال هایمیکروارگانیسم از عاری نشخوارکنندگان

مصرفی به دستگاه  خشک ماده با ورود باشد؛ امّامی حد استریل

معده  هاییاختهتک اولین هوازی هایمیکروارگانیسم گوارش

 که در حال تخمیری چهار قسمتی نشخوارکنندگان با فعالیت

که ( Castillo-Gonzalez et al., 2014)بود  خواهند توسعه است،

به عنوان مادۀ غذایی و بستری برای رشد  در این جا گیاهان

جمعیت میکروبی مفید و طبیعی موجود در . باشندمی هامیکروب

های موجود در میکروارگانیسم ها به همراهدام مدفوع سایر و بزاق

 عمده روش ورود مداوم و مواد خوراکی، گیاهی پوشش

ط تواند شرایمی که کندمی را ایجاد به شکمبه وارگانیسممیکر

 آماده کند جوان حیوان رشد در حال شکمبه تخمیر را در

(Wiliam AG and Coleman GC, 1997.)  

 ها در شکمبهحضور میکروارگانیسم و درصد انواع، نقش

ها ماز میکروارگانیس ایگسترده از طیف شکمبه اکوسیستم

 هوازیبی در محیط همزیستی رابطۀ در یک که است شده تشکیل

، 0101 با غلظت ترتیبها به ها، پروتوزوآها و قارچباکتری .هستند
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میکروارگانیسمی شکمبه لیتر جمعیت در میلی 001و  601

 (.           Castillo-Gonzalez et al., 2014) دهندتشکیل می

 هاباکتری

اکثر  که است باکتریایی هایگونه انواع حاوی شکمبه

 ,.Russell et alدهد )می را تشکیل هوازیبی هایمیکروارگانیسم

1981.) 

 سلولز کنندۀتجزیه هایباکتری

عد از ب روز هشت سلولز کنندۀهضم باکتریایی گونه اولین

مناسب  pHشود. می دیده جوان هایدام گوارش تولد در دستگاه

 0الی  6 های باکتریایی بینبرای رشد و بهترین عملکرد این گونه

 رینتمهم. گذارداثر می فیبر هضم برقابلیت 0/0 زیر pHو  باشدمی

 ،ژنزفیبروسوکسینوسلولز در شکمبه شامل  کنندۀهضم هایگونه

 وآلبوس  رومینوکوکوس ،فالوفاسینس رومینوکوکوس

  (.0300 شریفی و خادم،)باشند می بوتیروویبریوفیبروسولوس

 الکتات کنندۀتجزیه هایباکتری

ا ر آن و تجمع را متابولیزه ها، اسیدالکتیکباکتری این

 مناسب شکمبه در محدودۀ  pH حفظ به کنند، کهمی کنترل

 ها زمانیباکتری این (.Mackie and Heath, 1979)کند می کمک

 باشد، افزایش کنسانتره غذایی جیره درصد از 71 تقریباً که

 هایباکتری ترینمهم ازجمله(. Brown et al., 2006)یابند می

 پروپیونی ،مگاسفرا السدنی توان بهاسید الکتیک می تخمیرکنندۀ

 لکالسنسا ویلونال و فوزوباکتریاها ،باکتریوم اروکسیک ،باکتریوم

  (.0300 شریفی و خادم،)اشاره نمود 

 پکتین کنندۀتجزیه هایباکتری

 تخمیر ها و پروتوزوآباکتری پکتین در شکمبه توسط

کنندۀ پکتین را تجزیه هایآنزیم شکمبه هایباکتری .شودمی

 هایزیمآن لیازهاپکتین کنند،می ترشح شکمبه تولید و در محیط

یدرولیز ه گاالکتورونوئیدهادر الیگو را پکتین که هستند ایاولیه

 هایگونه ترینمهم(. Duskova and Marounek, 2001)کنند می

 و بریانتی ترپونماشامل  هاباکتری این انحصاری

د باشنمی پاروس مولتی الچنوسپیرا پپتواسترپتوکوکوس

Hobson et al., 2012).)  

 

 

 متان تولیدکنندۀ هایباکتری

 01الی  6نمایانگر  و تخمیر شکمبه نهایی محصول متان

 .نقش دارد ایاثر گلخانه در ایجاد که است انرژی درصد از کل

تولید  هیدروژن و 2CO از متانوژنیک هایباکتری توسط متان

 شکمبه اضافی هیدروژن (.Van Zijderveld et al., 2011) شودمی

ا ب شود،می در شکمبه تخمیری هایفعالیت کاهش سبب که را

را از  آن و تبدیل متان به 2CO و با کمک شیمیایی تغییرات

 0×601بین  و متغییر دسته این جمعیت .کنندمی خارج شکمبه

 ترینمهم .است نوسان در حال خوراک نوع و براساس 1×301تا 

 وممتانوباکتری های تولیدکنندۀ متان در شکمبه شامل:باکتری

 ،موبایل متانومیکروبیوم ،فورمیسیکوم متانوباکتریوم ،رومینانتیوم

 متانوبروی ،سوهنجی متانوباکتریوم ،اکسیدنسساب متانوباکتریوم

 ادم،شریفی و خ)هستند  بارکری متانوسارسینا و باکتراسمیتی

0300) . 

 کنندۀ پروتئینتجزیه هایباکتری

 آنزیم توسط با تولید تجزیۀ پروتئین در شکمبه

 ن،هیدرولیز پروتئی و طی فرآیندهای شکمبه هایمیکروارگانیسم

 Cotta)شود می انجام آمینه اسیدهای و تجزیۀ پپتیدها تخریب

and Hespell, 1986.) ر د هاباکتری این اصلی هایآنزیماز  پروتئاز

 تریناز مهم .شودمی محسوب پروتئینی زنجیرۀ تجزیۀ

ان تومی منفی گرم از نوع کنندۀ پروتئینهای تجزیهباکتری

 گرم ز نوعا و آمیلوفیلوس باکتریوئیدس ،رومینانتیوم سلنوموناس

 رااکتریوم ائوب کلستریدیوم و هایگونه ،باکتریوم پروپیونیمثبت، 

  (.0300 شریفی و خادم،)برد  نام

 کنندۀ چربیتجزیه هایباکتری

 و لیپولیز با دو مسیر عمده، شکمبه هایمیکروارگانیسم

 Castillo-Gonzalez et)داده  تغییر لیپیدها را بیوهیدروژناسیون،

al., 2014 )تبدیل آزاد و گلیسرول اشباع آزاد چرب اسیدهای و به 

 توسط ابتدا شکمبه لیپیدهای(. 0300 شریفی و خادم،)کنند می

 یوندهایپ با شکستن لیپازها این شده و هیدرولیز لیپاز میکروبی

 (.Liu et al, 2009)کنند را تولید می آزاد چرب اسیدهای استری،

 گونه گروه از این مختص هایباکتری ترینمهم

شریفی و )د باشنمی میکروکوکوس گونۀ و آنایروویبریولیپولیتیکا

 (.0300 خادم،
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 (0300خادم، ی و فیشرهای استخراج شده از شکمبه نشخوارکنندگان )باکتریاشکال مختلف  -3شکل 

  پروتوزوآ

درصد از جمعیت  31الی  01پروتوزوآ در حدود 

 هاآن بیشترین دهند کهمی تشکیل را میکروارگانیسمی شکمبه

 Van Zwieten)هستند  آنتودینیومورفیداو  هاهلوتریش به مربوط

et al., 2008). موجب تجزیه قندهای توانندمی هاهلوتریش 

 از مصرف پس اسیدوز موجب کاهش خطر بنابراین شوند، محلول

در شکمبه  هضم قابل زیاد قندهای با غلظت های خوراکیجیره

 از درصد 01 تقریباً(. Van Zwieten et al., 2008)شوند می

 که رنددا تعلق آنتودینیومورفیدا جنس به شکمبه، هاییاختهتک

-Yanez)دارند  نقش سلولز و تخمیر در هیدرولیز هاآن از بسیاری

Ruiz et al., 2004 .)تر بیش محلول هایپروتئین شکمبه در محیط

 Hino and)شوند می تجزیه و تخریب پروتوزوآ و هاباکتری توسط

Russell, 1987.) خوراک را با شده وارد اضافی اکسیژن همچنین 

 متابولیزه است، شکمبه سمی هوازیبی هایباکتری برای که

 فیمن تأثیر شکمبه در پروتوزوآ تعداد کاهش رو این از کنند،می

 Wiliam AG and)دارد  گوارش دستگاه میکروبی ساختار بر

Coleman GC, 1997 ؛Clauss M et al., 2011). 

 
(0300خادم، ی و فیشراشکال مختلف پروتوزوآ شکمبه ) -0شکل

 ها قارچ

 شکمبه درصد جمعت میکروارگانیسمی 3 ها در حدودقارچ

توسط  خوراک مصرفی در هضم دهند ومی تشکیل را

 هایقارچ(. Jenkins et al., 2008)دارند  نقش نشخوارکنندگان

 وقتی و دارند وجود مدفوع و سکوم دوازدهه، در شکمبه

 هتغذی التخمیر سریع قندهای زیاد با غلظت نشخوارکنندگان

 به قادر شکمبه هایقارچ .یابدها کاهش میشوند، جمعیت آنمی

. دها را هیدرولیز کننزایالن و سلولز هستند که هاییآنزیم تولید

 کمک گیاه سلولی دیواره ایشکمبه هضم به قارچی فعالیت

  (.Castillo-Gonzalez et al., 2014) کند می
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های آوندی و اسکلرانشیمی با کنندۀ بافتقارچ کلونیزه -5 شکل

 Ho etدر شکمبه بز ) دیواره ضخیم قطعات کاه برنج مستقر شده

al., 2000    ) 

 های شکمبهمیکروارگانیسم تعداد و جمعیت بر مؤثر عوامل

 عواملی به شکمبه هایمیکروارگانیسم تعداد و جمعیت

 دارد بستگی تغذیه و بیرونی محیط سن، نژاد، مانند

(Cholewinska et al., 2021 .)مانند، گوناگونی عوامل همچنین 

 و تعداد و غیره بر استرس اسمزی، فشار بافری، ظرفیت ،pH دما،

 wahrmund et)گذارند می اثر شکمبه هایمیکروارگانیسم نوع

al., 2012 )و جیره ماهیت عامل اصلی در این خصوص دو امّا 

 به مربوط تواندمی تأثیر بیشترین و باشندمی تغذیه زمانی فاصلۀ

 از استفاده در صورت (.Warner, 1962)باشد  جیره کیفی ماهیت

 هایباکتری نسبت علوفه، زیادی مقدار بر پایه غذایی هایجیره

 Matthews)شود می بیشتر منفی گرم هایباکتری به مثبت گرم

C et al., 2019 .)قابل تأثیر نیز رطوبت با همراه محیط دمای 

 نشخوارکنندگان گوارش دستگاه هایمیکروارگانیسم بر توجهی

 ایجاد سبب است ممکن باال رطوبت و حرارت درجه و دارد

 مطالعات طی(. Cholewinska et al., 2021)شود  گرمایی استرس

 هایدام در زنده هایباکتری جمعیت مقایسه جهت شده انجام

 شانن کنسانتره زیاد، علوفه و یا هایی باجیره با شده تغذیه مختلف

 دهش تغذیه حیوانات در ها،باکتری تراکم کلی طور به که شد داده

(. Van Soset, 1994)است  بیشتر حاوی کنسانتره باال جیره با

 هنگام پروتوزوآ در جمعیت که است شده گزارش همچنین

 هایجیره زمان مصرف از باال بیشتر جیره حاوی علوفه مصرف

 انیساختم هایکربوهیدرات حضور بنابراین. است کنسانتره حاوی

 و هگون تعداد. باشدمی ضروری شکمبه در پروتوزوآ توسعۀ برای

 ندگاننشخوارکن از گونه یک حیوانات بین تواندمیپروتوزوآ  تراکم

 و منصوری)باشد  متفاوت مختلف هایگونه بین همچنین و

 و کاه مانند خشبی مواد از غنی هایجیره(. 0330 همکاران،

 ،دارند شکمبه در باالیی ماندگاری که سیلو پایۀ بر هایجیره

 (.Hobson et al.,2012)شوند می هاقارچ تراکم افزایش سبب

 هادستکاری محیط شکمبه با استفاده از افزودنی

عموماً استفاده از مواد افزودنی در جیره خوراکی سبب 

ها شود. افزودنیدستکاری جمعیت میکروارگانیسمی شکمبه می

ها شوند، امّا استفاده از آنجزء مواد مغذی جیره محسوب نمی

باعث افزایش رشد، بهبود ضریب تبدیل غذایی و سالمتی دام و 

وان یونوفرها، تها میشود. از جمله این افزودنیطیور می

ها و مخمرها را نام برد. یونوفرهای رایج که ها، هورمونپروبیوتیک

شوند شامل الزالوسید، در نشخوارکنندگان و طیور استفاده می

زاده، موننسین، سالینومایسین و ناراسین هستند )پایا و تقی

(. یونوفرها سبب تغییر جمعیت Holdsworth, 2003؛ 0307

ثبت های گرم م)تغییر نسبت جمعیت باکتریمیکروبی شکمبه 

گرم  هایشوند. باکتریای میبه گرم منفی( و روند تخمیر شکمبه

های تولیدکنندۀ پروپیونات هستند، منفی که از جمله باکتری

های گرم مثبت که تولیدکنندۀ الکتات، استات نسبت به باکتری

و این امر به هستند  باشند، در برابر یونوفرها مقاومو متان می

 باشدها میدلیل تفاوت در ساختار غشای سلولی این باکتری

(Lean et al., 1997 .) 

 مکانیسم عمل یونوفرها

قلیایی داخل باکتری امکان عبور  pHحالت طبیعی  در

ی کند و باکترها را از محیط بیرون به داخل باکتری فراهم مییون

 ,Holdsworthبرد )از تبادل پروتون برای تولید انرژی بهره می

ن ها، ای(. یونوفرها با قرارگرفتن در دیواره سلولی باکتری2003

 و با تعویضدیواره را نسبت به یون هیدروژن نفوذپذیرتر کرده 

یون هیدروژن با یک کاتیون معدنی مثل یون پتاسیم باعث انتقال 

شود، این عمل سبب کاهش یون پتاسیم به خارج از باکتری می

pH ای هداخل باکتری شده و باکتری با مصرف انرژی و خروج یون

درونی جلوگیری کند.  pHکند تا از کاهش هیدروژن تالش می

بولیسم درونی میکروارگانیسم کاهش در نتیجه انرژی برای متا

(. 0307زاده، شود )پایا و تقییافته و منجر به مرگ باکتری می

ای تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر محیط و طی مطالعه

ای گوسفند قزل مورد بررسی قرار گرفت؛ طبق پارامترهای شکمبه
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نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات دیگر، یونوفرها 

شکمبه ندارند. مصرف یونوفرها سبب تغییر  pHتأثیری بر میزان 

در روند تخمیری شکمبه شده و موجب افزایش پروپیونات و 

شوند، امّا تأثیری بر میزان کاهش استات تولیدی در شکمبه می

همچنین (. 0307زاده، تقیاسیدهای چرب فرار کل ندارند )پایا و 

این مواد با کاهش تجزیه پروتئین خوراک در شکمبه و جلوگیری 

از دِآمیناسیون اسیدهای آمینه سبب افزایش عبور پروتئین به 

روده و افزایش قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه در روده 

شوند. با کاهش دِآمیناسیون اسیدهای آمینه، غلظت آمونیاکی می

، در نتیجه حیوان انرژی کمتری جهت تبدیل یابدکاهش می

 کند. آمونیاک به اوره کرده و از اتالف انرژی جلوگیری می

 گیری کلینتیجه

بی نظیر تبدیل مواد خشنشخوارکنندگان به علت توانایی بی

کم ارزش به محصوالت غذایی با ارزش همچون شیر و گوشت از 

توانمندی را مدیون پیدایش ای برخوردار بوده و این اهمیت ویژه

جمعیت میکروبی مستقر در شکمبه هستند. نشخوارکنندگان تازه 

متولد شده در بدو تولد در یک محیط فاقد میکروب به دنیا آمده 

و بعد از تولد شکمبه آن ها به طرز بسیار جالبی به محیطی برای 

 های متنوع با فعالیت های گوناگونرشد و استقرار میکروارگانیسم

های این سیستم، شود. درک و شناخت پیچیدگیتبدیل می

کند، چرا که هر علمی و عملی جیره خوراکی را میسر میتنظیم 

 جیره خوراکی و ترکیبات خاص آن منجر به تغییر در جمعیت

غالب میکروارگانیسمی شده و موجب تولید محصوالت فراسودمند 

، ین سیستمشود. همچنین شناخت اتوسط نشخوارکنندگان می

های متابولیکی در سازد از بروز ناهنجاریمتخصصان را قادر می

 ها جلوگیری کنند.دام
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Abstract  

Important products of the agricultural and livestock industry include milk and dairy 

products as well as red meat, which shows the special importance of animal breeding. One 

of the valuable aspects of raising livestock, especially ruminants, is the use of low input 

value feeds such as plant or animal waste that cannot be usable by humans. How the 

microbial population in the rumen originated, as well as the complexities of how each of 

them works and their specific activity, have long been discussed by scientists. In the early 

stages of ruminant life and infancy, ruminants’ stomachs are free of active microorganisms 

and are sometimes sterile, but as dry matter enters the gastrointestinal tract, aerobic 

microorganisms will be the first developing protozoa of the fermenting rumen. In the rumen 

environment, there are different types of microorganisms, including bacteria, fungi, and 

protozoa, each of which has played a specific role and has a significant impact on animal 

production, the knowledge of which can facilitate the formulation of diets at different stages 

of animal physiological and production. The composition and number of rumen 

microorganisms depend on factors such as race, age, external environment, and nutrition. 

Also, various factors such as temperature, pH, buffer capacity, osmotic pressure, stress, etc. 

affect the number and types of rumen microorganisms. In this article, an attempt has been 

made to acquaint the fans and readers with some of the importance and complexities of this 

amazing system and to provide them with information in this field. 
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 هلیا هایدام بر تأکید با پستانداران؛ در سرپستانکی چند عارضه وقوع بر مروری

 *3جوانمرد آرش و 2باب آرمان ،0نظمی سعید

 چکیده

 ملکردع شناخت است، چندقلوزا پستانداران مادری قابلیت با رابطه در مهمی صفت ها،سرپستانک تعداد که آنجایی از

 هب چندقلوزا اهلی هایدام نتاج. است اهمیت حائز مختلف هایگونه ژنوم در صفت این کنندهکنترل ژنتیکی هایجایگاه و

 تعداد لذا. ندهست وابسته آغوز از دریافتی هایایمونوگلوبولین به بالقوه صورت به تولد ابتدایی ساعات در جفت، ساختار دلیل

 نقش اشد،ب داشته وجود هاپستانک تعداد به نسبت بیشتری شده متولد نتاج تعداد زایش یک در که زمانی ها،سرپستانک

 اهمیت زا طبیعی هایسرپستانک به نسبت هاآن موقعیت و اضافی هایسرپستانک تعداد حتی مواردی در. کندمی ایفا مهمی

 در ویژه به پستانداران در سرپستانکی چند پدیده مختلف زوایای بررسی مطالعه این تدوین از هدف. است برخوردار باالیی

 در چندپستانکی عارضه با رابطه در گرفته صورت مطالعات و منابع بررسی با همچنین. است ژنتیکی منظر از اهلی هایدام

 طراحی. شد خواهند معرفی دخیل هایژن و هاکروموزوم ژنومی، هایجایگاه بز و گوسفند گاو، ویژه به مختلف هایگونه

 رسیدن در فرزندان به کمک در مهمی نقش چندقلوزا حیوانات در زایا هایپستانک تعداد برای نژادیاصالح هایاستراتژی

 هایمکانیسم و ژنتیکی معماری از بهتری شناخت مرتبط، ژنتیکی هایپژوهش انجام همچنین کند؛می ایفا آغوز منبع به

 .کندمی فراهم را صفت این برای سیگنالینگ -متابولیکی

 نتاج رقابت دوقلوزایی، جفت، ساختار آغوز، اضافی، سرپستانک :کلیدی کلمات

 37-43پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_83170.html 

 مروری مقاله

 

 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی، علوم مهندسی گروه دام، نژاداصالح و ژنتیک ارشد کارشناسی 0
 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه دامپزشکی دانشکده فیزیولوژی، ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی، علوم مهندسی گروه دام، نژاداصالح و ژنتیک استادیار 3

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2021.321177.1061 doi 



 

 

      Nazmi et al.; A review of the occurrence of supernumerary nipples in … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 2 (Serial Number 20), Autumn 2021 

 مقدمه

 غدد در ارثی و مادرزادی نوعی نقص سرپستانکی،چند 

. ستا بز گوسفند و گاو، پستانداران از جملهپستانی بسیاری از 

. است متغیر عدد 00 تا یک از سرپستانک در پستانداران، تعداد

 Virginiaدار کیسه و 00 با سانانخوک گونه میان این در

Opossum هب را دوم و اول به ترتیب مقام سرپستانک عدد 03 با 

 تعداد افزایش توان عنوان کرد کهمی. اندداده اختصاص خود

 واناتحی این در چندقلوزایی افزایش قبال در پاسخی سرپستانک

 بیشتری فرزندان تعداد زایش هر در که حیواناتی که چرا است؛

 یشتریب سرپستانک تعداد ژنتیکی به صورت آوردند،می دنیا به را

 نتظارا مورد سرپستانک تعداد. دارند نیاز خود فرزندان تغذیه برای

ه ب دارد، را ثابتی استاندارد عدد پستانداران مختلف هایگونه در

 چهار عدد، شتر گاو و عدد، اسب دو گوسفند و بز، در که طوری

 رَت در عدد و 01 عدد، موش 01-0 سانانهشت عدد، سگ گربه 

عدد  چهار شامل به طور طبیعی گاو پستان .باشدمیعدد  01

 لشیر متص تولید شیری غدد به کدام هر که است سرپستانک

 ود متوسط طور به بز و گوسفند هایگونه کهحالی در اند،شده

 سرپستانک برای جفت 7 یا 0 متوسط طور به و خوک سرپستانک

. Wassin, 1931; Kenny, 2014)) دارند خود نتاج تغذیۀ

 کسرپستان صورت به افراد از بعضی در است ممکن که ناهنجاری

که  تردید شده است باعث شوند، دیده سرپستانکیچند یا اضافی

نتاج  رایب شیر بیشتری تولید به قادر است ممکن حیوانات این آیا

 ینتاج چند به بیشتری یا این که تمایل و باشند خود اضافی

. با این وجود، هدف از تدوین این مطالعه بررسی باشند؟ داشته

یژه در به وسرپستانکی در پستانداران زوایای مختلف پدیده چند 

 های اهلی از منظر ژنتیکی است.دام

 
 های اهلی پستاندارانتنوع تعداد سرپستانک در گونه -0 شکل

 ای مختصرتاریخچه

 و امالک بل مخترع تلفن،گراهام الکساندر ،0001 سال در

یز ن گوسفند گله یک که کرد کانادا خریداری در را مستغالتی

 میگوسفند، نی گله این بود. در خریداری شده که امالکی جزئی از

 که کرد احساس او. بودند دوقلو مزرعه در شده متولد هایبره از

 بیعتط به توجه با و رسدمی نظر به طبیعی حد از باالتر درصد این

 ردک مشاهده وی. کرد بررسی نزدیک از را گوسفندان کنجکاوش،

سه  هاآن از بعضی دارند، سرپستانک دو از بیش گوسفند چند که

 این این در حالی بود که بیشتر و یا چهار سرپستانک دارند،

ن، او به ای بر عالوه. توانایی تولید شیر را نداشتند هاسرپستانک

 مالاحت اضافی که گوسفندان با سرپستانک این نتیجه رسید

 10 مقابل درصد در 03) داشتند دوقلوها تولد برای بیشتری

 این .(Bell, 1904)معمولی(  سرپستانک با گوسفندان درصد در

 هدد انجام بیشتری تحقیقات تا داشت آن بر بل راگراهام کشف،

. دهد انجام آن تشخیص و اثبات برای را الزم هایآزمایش و

 هایسرپستانک تواند می او آیا (0بل دو فرضیه داشت: گراهام
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 ... پستانداران در سرپستانکی چند عارضه وقوع بر مروری؛ نظمی و همکاران       

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 که شودمی باعث خصوصیات این آیا (1 کند؟ ایجاد را کارا اضافی

 شآزمای حقیقت در بروند؟ بین از زود بیشتری احتمال با هامیش

 دهد پرورش را گوسفندانی توانست او بود؛ آمیزبل موفقیتگراهام

 چهار حداقل که بودند سرپستانک شش حتی و پنج دارای که

 حال این با باشند، زایا و دارای توانایی تولید شیر سرپستانک

 خود همتایان به نسبت هامیش این زیرا وی رد شد، دوم نظریه

 جنتای. کنندنمی ولد بیشتری و زاد دارند، سرپستانک دو که

 چند گوسفند " عنوان تحت 0010 سال بل درگراهام آزمایشات

  .شد منتشر "سرپستانکی

 به کامل به صورت نشخوارکنندگان نوزاد

 همین با و است وابسته آغوز از دریافتی هایایمونوگلوبولین

 مصرف آغوز که زمانی تا نشخوارکنندگان نوزاد خون استدالل

 زئیج بسیار مقدار یا است و ایمونوگلوبولین فاقد نشده است،

 زب سرپستانک تعداد لذا. دارد جریان آن در خون ایمنوگلوبولین

از  مراقبت توانایی که است یک فاکتور کلیدی ماده، چندقلوزای

 هک چرا دهد؛می قرار تأثیر تحت آن در آینده را سالمتی و بزغاله

 یرش تولید منبع به رسیدن در تولد، اول ساعت شش در هابزغاله

 دادتع فقدان یا و ضعیف پستان. دارند تنگاتنگی رقابت مادر

 اییشناس. شودمی آغوز مصرف در تأخیر به منجر زایا سرپستانک

 اند درتومی زایا سرپستانک تعداد کنندۀکنترل ژنتیکی عوامل

 دو حاوی ماده بزهای تبدیل جهت اصالحی برنامه طراحی

 هاییویژگ که فاکتورهایی .کند کمک پستانک چهار به پستانک

 هب دهند،می قرار تأثیر تحت چندقلوزا حیوانات در را پستانک

 ابلیتق که آنجا از. باشندمی توجه جالب عملی و بیولوژیکی دالیل

 گیبست پستان غدۀ عملکرد و شکل به زیادی حد تا بز در مادری

 هایپستانک برای اصالحی برنامه طراحی بنابراین دارد،

 کند؛می را ایفا مهمی نقش چندقلوزا حیوانات در عملکردی

 رایب فرصتی صفت، این ژنتیکی کنترل از بهتر فهم همچنین

 ;Wassin, 1931) سازدمی نیز فراهم را ژنتیکی معماری درک

Kenny, 2014). 

 سرپستانکی در گاو وقوع پدیده چند

 ۀغد بروز در هیوستون و ولکر که توسط اینتایج مطالعه

 شد، انجام فریزن-هلشتاین همخون گاوهای در اضافی پستانی

 کی علت به احتماالً اضافی هایسرپستانک حضور که نشان داد

 نسل در کارا و زایایی غدد هیچ زیرا است، شده ایجاد کشنده ژن

 این ایجاد همخونی، از نشد. این در حالی بود که پس یافت اول

 تاس مشابهی نتیجۀ این. به وجود آمدند اضافی هایسرپستانک

 توجه اب. آن را اثبات کرد گوسفندان خود با بلگراهام الکساندر که

 به ،شد یافت مختلف نژادهای میان در که هاسرپستانک تعداد به

 مقایسه در( درصد 3/10) فریزن-نژاد هلشتاین در که رسدمی نظر

 ،0000 سال در. است کمتر خیلی( درصد 0/03) نژاد سیمنتال با

 اب سرپستانکیچند هایپستان فراوانی رابطه با در پژوهشی

گزارش  شده بود؛ انجام نروژی سفید و قرمز گاو 0100 از استفاده

. دداشتن سرپستانکیچند نوعی حیوانات از درصد 10/01 که شد

 اندازه، به مجدداً و راست/چپ سمت به را نتایج در این پژوهش

 نه ای شده وصل شیر غده به سرپستانک آیا اینکه و شماره محل،

 1000 گاو، 0100 مجموع کردند. مشاهده شد که از بندیتقسیم

 از کمی درصد تنها. داشتند سرپستانکیچند هامورد از آن

( درصد 03/1) دمی سرپستانک دو از بیش شده، ثبت حیوانات

 00/1 و شدند پیدا اضافی هایسرپستانک با درصد 03/0. دارند

 اطیارتب همچنین هیچ. اضافی خلفی داشتند سرپستانک درصد

 افیاض سرپستانک حضور و دمی سرپستانک تعداد و اندازه بین

 ادتعد و اندازه تکرارپذیری که داد نشان مطالعه این. نشد پیدا

 به. است 070/1 پذیری آنوراثت ضریب و 01/1 دمی سرپستانک

 اب ژنیک وپلی گاو، در پستان سرپستانکیچند رسدمی نظر

(. Schoeley, 1983) باشد درصد 01الی 00 بین پذیریوراثت

 وئیسس براون و سیمنتال درگاوهای تلیاپلی پراکندگی و فراوانی

. مورد بررسی قرار گرفت 1111ای در سال طی یک مطالعه آلمان

 وزبر در محیطی عوامل چندین تأثیر مطالعه، بررسی هدف از این

 و ایآستانه پذیریوراثت مدل تخمین سرپستانکی،چند پستان

 یخط هایمدل از تفادهاس با پدران بندیرتبه در تفاوت نهایت در

 برای .(Skjervold, 1959; Brka et al., 2002)بود  ایآستانه و

 وقوع با رابطه در مشاهدات با داده مجموعه دو مذکور مطالعۀ

 دتولی برای باواریان دولتی مؤسسه توسط سرپستانکیچند

. شد فراهم وورتمبرگ-بادن ایالت کشاورزی وزارت و حیوانات

 نگهداری آنالیز برای داشتند، را مشاهده 011 حداقل که حیواناتی

 در و درصد 01 سوئیس براون در گاوها انساب دفتر نسبت. شدند

 تا یک از مادران نیز این ولد و زاد تعداد. بود درصد 00 سیمنتال

 . بود متغیر پانزده

 وقوع چند پستانکی در گوسفند

 بل،گراهام الکساندر عنوان گردید، قبالً که همان طور

 ینا برای و داد پرورش را سرپستانک چند دارای گوسفند تعدادی
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 داد پرورش را گوسفندانی او کار، این انجام با. کرد انتخاب ویژگی

 مورد دو حداقل که داشتند، اضافی پستان نوک چهار یا سه که

. شدیم تبدیل شیر تولید کنندۀ سرپستانک کاربردی به هاآن از

 یشتریب تعداد با نیز اضافی ویژگی این که کرد اضافه همچنین او

 بحث مورد بعداً موضوع این حال، این با. دارد ارتباط دوقلوها از

 ،وراثت از مغلوب حالت یک که بود معتقد بلگراهام. گرفت قرار

 قطف را خود نتاج او گلۀ چون بود، سرپستانکیچند ایجاد مسئول

 از(. Bell, 1904, 1912 and 1923) بود برده ارث به ویژگی این با

 نتیجه این به( 0010) کسل بل،گراهام کار تحلیل و تجزیه طریق

 کسل .موروثی است ویژگی یک واقع سرپستانکی درچند که رسید

 بلکه ه؛نبود ارثی ویژگی یک دوقلوزایی که گرفت نتیجه همچنین

 در. Kenny, 2014)دارد ) قرار مادر سن تأثیر تحت آن جای به

 للآ یک به وابسته تلیاپلی که کرد تصریح واسن ،0030 سال

 یا یک منجر به و داشته متغیری بیان ژن که این است( N) غالب

 خاطر همچنین او. شودمی اضافی سرپستانک بیشتری تعداد

 به تواندمی جانبی هایسرپستانک این اندازه که کرد نشان

 اشتهد بستگی نیز غیره و گوسفند پرورش دیگر، هایژن عملکرد

 اضافی هایسرپستانک. Wassin, 1931; Kenny, 2014)باشد )

 رتند به و داشتند قرار طبیعی هایسرپستانک جلوی در معموالً

 شیر نداشتند.بوده و توانایی تولید  کاربردی

 در را سرپستانکیچند افزایش ،0001 سال در اوپونگ

 نای که داد نشان مطالعه این. داد قرار بررسی مورد اهلی حیوانات

 بوده مطالعه مورد گوسفندان درصدی در 3/0فراوانی  دارای صفت

 کردند همانند مطالعه واسن اشاره ها. آنKenny, 2014)است )

 واقع عادی سرپستانک دو جلوی در اضافی هایزایده همۀ که

 و شیوع( 0000) کایل و مایال(. Wassin, 1931)بودند  شده

 دیفنالن لندرنس هایمیش در را سرپستانکیچند پذیریوراثت

. Kenny, 2014)مورد مطالعه و بررسی قرار دادند ) ورسکیوپ و

 دارند، را ویژگی این که حیواناتی از درصد 11 که دریافتند هاآن

 تعدادی برای QTL یک. بودند 10/1پذیری وراثت ضریب دارای

 از بعد. شد انجامMerino× Romney یک  در هاسرپستانک از

 یافت کروموزوم دو بر روی داریمعنی مناطق ژنوم، برداری نقشه

 مشابه ماده و نر جنس دو هر در OAR7 و OAR6 اثرات. شدند

تایج ن متفاوت، نژاد و پرورشاصالح با اثرات این حال، این با. بودند

 MRR به نسبت MRM در آن اثرات که متفاوتی را ارائه داد

 اگر که کننده این امر استبیان یافته این. بود تربزرگ

 هاللآ فراوانی باشند، ژنی تک صفت یک اضافی هایسرپستانک

 ,.Dodds et al) باشد متفاوت رامنی نیز و مرینو نژاد در باید

2004). 

داده  بومی، نشان گوسفند نژاد گله یک در ای،در مطالعه

 هایسرپستانک دارای ماده، 70 درصد( از 71) مورد 07 که شد

 تهگرف قرار تأثیر تحت که حیواناتی درصد 30 حدود. بودند متعدد

داشتند  پستان طرف دو هر در سرپستانکیچند بودند،

((Gáspárdy, 2014; Kenny, 2014.  

 سرپستانکی در بز بروز چند

 تعداد دارای که است نشخوارکنندگانی جمله از بز گونه

 هر در معموالً حال این با و بوده است زایا سرپستانک دو ثابت

 مواردی هشتدر  حتی و چهار الی سه از بیش تعدادی زایش

 اییهبزغاله تعداد یک بز ماده که زمانی. آوردمی دنیا به را بزغاله

 به ناچار دارد، زایش هر در موجود پستانک تعداد از بیش

 نگهداری مختلف دیگر ماده بزهای توسط اضافی هایبزغاله

 شده، رشد کندتر هاآن رشد در این حالت ممکن است شوند،می

 باقی گرسنه حتی و یا داشت هندنخوا یکنواختی توسعه و

در این خصوص راهکارهای مواجه با بزغاله  .میرندمی و مانندمی

 اینکه به توجه با شود.یتیم هم یک چالش مهم محسوب می

 و تاس نابالغ هنوز تولد از بعد نشخوارکنندگان ایمنی سیستم

 عوامل و هاعفونت با مبارزه برای کافی ایمنوگلوبولین تولید به قادر

 وزادانن به وسیله آغوز کافی و موقع به مصرف لذا نیست؛ زابیماری

 ,Kenny) است هاآن آتی سالمتی در مدیریتی عامل ترینمهم

2014).  

 
 و واریانس تعداد سرپستانک در بز ماده تنوع -2 شکل
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 ... پستانداران در سرپستانکی چند عارضه وقوع بر مرورینظمی و همکاران؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
 تایی در بز 0تنوع و واریانس تعداد سرپستانک در بز زایای  -3 شکل

 70/1 تا 17/1 از سرپستانک تعداد صفت پذیریوراثت

 تا نپایی دامنه در پذیریوراثت امّا بیشتر برآوردهای است، متغیر

 تعداد بر مؤثر QTL امروز، به تا. هستند 0/1 تا 1/1 از متوسط

 در ترتیب به پیشنهادی QTL و دارمعنی QTL پستانک،

 دارمعنی QTL یک ،(Wada et al., 2000)هفت  و یک کروموزوم

 سه یک و ده، هایکروموزوم در ترتیب به پیشنهادی QTL دو و

دوازده  دو و هایکروموزوم در پدر سوی از شده بیان هایQTL و

شدند  گزارش 01 کروموزوم در مندلی شدۀ بیان هایQTL و

(Hirooka et al., 2001 .)صفت سرپستانک، تعداد که آن جا از 

 پرورش صنعت است، مادهجنس  مادری قابلیت با رابطه در مهمی

 ادتعد برای انتخاب فشار سنتی طور به چندقلوزا، پستانداران

 تعداد(. Pumfrey et al., 1980)کند می اعمال پستانک را

 هاپستانکسر تعداد به نسبت بیشتری نتاج که زمانی سرپستانک

(. Hirooka et al., 2001)کند می ایفا مهمی نقش دارد، وجود

 زاچندقلو حیوانات در را سرپستانک هایویژگی که فاکتورهایی

 توجه جالب عملی و بیولوژیکی دالیل به دهند،می قرار تأثیر تحت

  .باشندمی

 درصد 01 بین بزها در سرپستانکیچند شیوع میزان

(Bhat, 1988) است درصد 31 تا (Oppong and Gumedze, 

 در ههمیش اضافی سرپستانک گوسفند، با مشابه طور به. (1982

 پچ سمت در یا در مواردی بیشتر و طبیعی سرپستانک جلوی

 Oppong and) نسبت به سمت راست قرار داشتند پستان

Gumedze, 1982) .اب شدت به بز هایگله در سرپستانکیچند 

 (Oppong and Gumedze, 1982) است بوده ارتباط در همخونی

 ,.Akpa et al) است یافته کاهش گله اندازه افزایش با اتفاق این و

 ,Kenny)کند می ثابت را صفت بودن پذیروراثت که ،(2010

2014).  

 
 تنوع و واریانس تعداد سرپستانک در بز نر  -0 کلش

 گیری کلینتیجه

 در مهمی صفت زایا، و سالم سرپستانک تعداد که آنجا از

 انیزممک شناخت دارد، چندقلوزا پستانداران مادری قابلیت با رابطه

 ژنوم روی در صفت این کنندهکنترل هایجایگاه و توارث
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 که به خصوص. برخوردار است زیادی های مختلف از اهمیتگونه

 به کامل طوربه  و بوده چندقلوزا گوسفندان و بزسانان

 نهمی با و هستند وابسته آغوز از دریافتی هایایمنوگلوبولین

نشده  مصرف آغوز که زمانی تا هاها و بزغالهبره خون استدالل

خواهد بود و بدن ایمنی کافی را در  ایمنوگلوبولین فاقد باشد،

 دادتع لذا. های ویروسی و باکتریایی نخواهد داشتبرابر عفونت

 هایها و بزغالهبره تعداد زایش، یک در ی کهزمان سرپستانک

 قشن داشته باشد، وجود هاپستانک تعداد به نسبت بیشتری

های چندقلوزا، نوزادان به جهت اینکه در دام. کندمی ایفا مهمی

در شش ساعت اول نیاز به مصرف آغوز دارند، وجود چند منبع 

خروج شیر میزان رقابت برای دستیابی به سرپستانک را کاهش 

دهد و انتخاب ژنتیکی برای ایجاد چهار سرپستانک زایا و می

از عملکردی به احتمال زیاد میزان مرگ و میر در دوره پیش 

دهد. شناخت داری کاهش میشیرگیری را به طور معنی

های پذیری و جایگاههای تنوع ژنتیکی، وراثتشاخص

گران تواند ابزار مناسبی برای اصالحکننده این صفت میکنترل

 باشد تا با معماری این صفت بیشتر آشنا شوند. 

 سپاسگزاری

 ویدانشج مهندس فرزاد غفوری، آقای جناب از بدینوسیله

 و کشاورزی پردیس دامی علوممهندسی  گروه تخصصی دکتری

مهندس علی اصغر خلیل  آقای جناب و تهران دانشگاه طبیعی منابع

 دامی علوممهندسی  گروه تخصصی دکتری دانشجوی خلیلی،

 ینا انجام در را ما که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 راتنظ از همچنین. مینمایمی تشکر صمیمانه نمودند، یاری تحقیق

 یقدردان و تشکر صمیمانه مقاله محترم داوران سازنده پیشنهادات و
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Abstract  

Historically, the number of nipples is an important trait in relation to the maternal ability 

of high litter size mammals, it is important to know the genetic function and controlling 

positions of this trait in the genomes of different species. High litter size domestic animals 

are potentially dependent on colostrum-derived immunoglobulins due to placental structure 

in the early hours of life. Therefore, the number of teats plays an important role when there 

are more offspring in calving than the number of teats. In some cases, even the number of 

the teat and their position relative to a natural teat is very important. The aim of this report 

was to investigate the different perspectives of the multiple teat phenomenon in mammals, 

especially in domestic animals from a genetic perspective. Genomic loci, chromosomes, and 

involved genes will also be introduced by reviewing the sources and studies related to the 

extra teat complication in different species, especially cattle, sheep, and goats. Designing 

breeding strategies for the number of the functional teat in twin animals plays an important 

role in helping offspring reach the source of colostrum, as well as conducting related genetic 

research, providing a better understanding of genetic architecture and metabolic-signaling 

mechanisms for this trait. 
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 شیری گاوهای عملکرد بر حرارتی تنش اثرات

 *3فاتحی فرهنگ و 2زاده مصیب امیر ،0رحیمی امین

 چکیده
 رمایگ تولید بین تعادل عدم. دارد قرار هوایی و آب تغییرات تأثیر تحت بیشتر دام پرورش هایسیستم در پایداری

. ودشمی مرطوب هوای و آب و باال دمایی شرایط تحت حرارتی تنش به منجر محیط به آن دفع و حیوان بدن در متابولیکی

 ورط به امر این که است قلب ضربان و رکتوم دمای تنفس، سرعت در افزایش گرم هوایی و آب شرایط در دام واکنش اولین
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 این بر عالوه. هستند ترحساس حرارتی تنش به گوشتی نژادهای به نسبت معمول طور به شیری نژادهای. دارد دنبال

 ایمنی سیستم تی،حرار تنش. هستند ترحساس بیشتر، متابولیکی گرمای تولید دلیل به نیز دارند باالتری تولید که حیواناتی

 پایدار پرورش رو، این از. دهدمی افزایش را مختلف هایبیماری به دام حساسیت نتیجه در و کرده سرکوب را اندوکرین و

 .آیدمی حساب به بزرگ چالش یک عنوان به همچنان جهانی متغییر هوای و آب شرایط در شیری گاوهای
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 مقدمه

هددا برای زنددده تغییر آب و هوا یکی از بزرگترین تهدددیددد

های ها و پایداری سدیستمهای مختلف، اکوسدیسدتمماندن گونه

کشددورهای اسددتوایی و تولید دام در سددراسددر جهان به ویژه در 

. هیئت بین المللی (Ramendra Das et al., 2016) معتدل است

درجه  1/1تغییرات آب و هوا گزارش کرده است که دمای زمین 

ی بینهمچنین پیش .گراد در هر دهه افزایش یافته اسددتسددانتی

 0/0 به میزان 1011که متوسط دمای جهانی تا سال  شده است

د افزایش خواهد یافت. همچنین نشددان گرادرجه سددانتی 8/0تا 

داده شد که بیشتر کشورهای در حال توسعه در برابر رویدادهای 

به  ها عمدتاًچون آن ؛پذیر هسددتندآب و هوایی بسددیار آسددیب

بخش های حسداس به آب مانند کشاورزی و جنگلداری وابسته 

 10تا  01های شددیری بین دامنه حرارتی خنثی در دام. هسددتند

در دمای فیزیولوژیکی بدن  ،گراد اسددت که در آندرجه سددانتی

 ,Yousef) گراد اسددتدرجه سددانتی 0/94تا  0/98 دامنه بین

درجدده  10تددا  11بددا این حددال دمددای هوای بدداالتر از  (.1985

گراد درجه سانتی 90تا  10گراد در آب و هوای معتدل و سانتی

 شودرارتی میایجاد تنش حمنجر به در آب و هوای گرمسیری 

(Kumar et al., 2011.) دمای سدد ب بدن، سددرعت  ،در نتیجه

یابد که به نوبه تنفس، ضدددربدان قلب و دمای رکتال افزایش می

ثیر أتدد یمثلخود بر مصدددرف خوراک، تولیددد و کددارآیی تولیددد

گراد و سرعت درجه سانتی 94گذارد. دمای رکتال بیشدتر از می

دهنده قرار گیری گاوها بار در دقیقه نشددان 11تنفس بیشددتر از 

 که بر تولید شیر و عملکرد تحت تنش گرمایی است؛ به طوریکه

  (.Kadokawa et al., 2012) گذاردثیر میأتحیوان مثلی تولید

زها بیشترین سازگاری را با تنش بُ ،در بین حیوانات شیرده

به  .مثل و مقاومت به بیماری دارندحرارتی بر حسب تولید، تولید

حسدداسددیت گاوهای شددیری به تنش حرارتی با افزایش  ،عالوه

یابد که ممکن است به دلیل افزایش تولید تولید شیر افزایش می

در حیوانات شدددیرده  تولیدحرارت متابولیکی با افزایش سددد ب 

 .(Kadokawa et al., 2012) باشد

 گانتنش حرارتی بر سالمت نشخوارکنند اثرات

تنش حرارتی به صددورت مسددتقیم و یا غیر مسددتقیم بر 

و بر فیزیولوژی، متابولیسم،  گذاشتههای شیری اثر سدالمت دام

سددیسددتم ایمنی بدن، خوراک مصددرفی و  ،سددیسددتم هورمونی

 ,.Ramendra Das et al) ذاردگثیر میأفیزیولوژی شدددکمبه ت

2016) . 

 
 ( 2012et al., Atrian)شکل شماتیک محدوده دمایی خنثی و محدوده دمایی راحتی  -0شکل 

عنوان  دمایی خنثی به محددوده خنثی:دمدایی  محددوده

خارج از  .شددودتعریف می در دمای رکتالحداقل تولید  محدوده

این  0شکل که شود این من قه برخی از اختالالت مشداهده می

  (. et al., 2012Atrian) دهدنشان میبهتر مفهوم را 
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اثر تنش حرارتی بر مصرف خوراک و شرایط فیزیولوژیک 

 شکمبه

افزایش دمدا بده طور مسدددتقیم بر مرکز اشدددتهدا کده در 

مصددرف خوراک را و  گذاشددتهاثر منفی  قرار دارد،هیپوتاالموس 

. مصددرف خوراک در دمای (Baile et al., 1974دهد )کاهش می

که این امر کند گراد شروع به کاهش میدرجه سدانتی 11تا  10

درجه و شدددرایط آب و هوای معتدل در گاوهای  91 دمدای در

 01 در دمای. کندمی پیدا کاهش بیشددتری سددرعت باشددیری 

 شیری گاوهای مصرف خوراک در است ممکن گرادسانتی درجه

 90تا  11بزهای شیری  (، درRhoads et al., 2013) درصد 01 تا

 درصد 01تا  8 هاو در تلیسه (Hamzaoui et al., 2012)درصدد 

(Hooda and Singh, 2010)  کاهش یابد. کاهش مصرف خوراک

های گرم است. افزایش راهی برای کاهش تولید حرارت در محیط

یک منبع مهم تولید گرما در  ،حرارت ناشددی از مصددرف خوراک

 حیوانات یک مرحله آید. بنابراینبه حساب مینشخوارکنندگان 

وزن بدن و نمره  تنهایدر  کرده واز تعادل منفی انرژی را تجربه 

. افزایش (Lacetera et al., 1996) یابدوضددعیت بدنی کاهش می

غییر ترا های فیزیولوژیکی پایه در شکمبه دمای محیط مکانیسم

 دهد که در نشدددخوارکنندگان با افزایش اختالالت متابولیکیمی

گذارد. گاوها تحت تأثیر منفی می حیوان سالمتبر و  همراه بوده

و تولیددد  دادهرارتی تولیددد اسدددتددات را کدداهش تددأثیر تنش ح

به عنوان  امر کده این دهنددمیپروپیوندات و بوتیرات را افزایش 

 ,.Soriani et alآید )به حسدداب میتغییر در عملکرد شددکمبه 

هددا کمتر خوراک مصدددرف دام ،بدده عنوان یددک واکنش (.2013

در صدورتی که دام در شرایط تنش حرارتی قرار گیرد، کنند. می

از )شددکمبه  pH تغییر در ،تغییر در جمعیت میکروبی شددکمبه

 از پیامد های بارز آن اسدددت. و کاهش نشدددخوار (8/0به  19/1

متعداقبدا با کاهش تولید بزا ، تغییر در الگوی ه دددم و کاهش 

دهد. عالوه بر مصرف ماده خشک، سالمت را تحت تأثیر قرار می

ده تیروئید و تنش حرارتی همچنین باعث کاهش عملکرد غ ،این

 ,.Soriani et al) شددودتأثیر بر الگوهای متابولیسددم حیوانات می

2013.) 

 اثرات تنش حرارتی بر گاوهای شیری

یر تأثگاوهای شیرده به طر  مختلفی بر اسدترس گرمایی 

حیوان و سددرانجام باعث کاهش تولید شددیر و عملکرد  گذاشددته

ترین نتایج اسددترس گرمایی در گاوهای برخی از مهم .شددودمی

جسددتجوی  مانندهای رفتاری برخی نشددانه شددیری عبارتند از

 افزایش میزان ،ناتوانی در حرکت کردن ،امتناع از خوابیدن ،سایه

ش یافزا ،تنفس و به سدددختی نفس کشدددیدن یا نفس نفس زدن

تجمع در  ،افزایش تعر  حد بزا ،ریزش بیش از  ،ضدددربان قلب

کاهش جریان خون به ، افزایش مصدددرف آب ها،یاطراف آبخور

کاهش یا  )مانندخوراک  ه دددمتغییرات در   ،های داخلیارگان

  (،و کاهش سرعت عبور خوراک از دستگاه گوارشنشدخوار عدم 

ید و کاهش تول ،مصددرف ماده خشددک و خوراک مصددرفیکاهش 

 عملکرد ضعیف ،های بدنتغییر در س وح هورمون ،کیفیت شیر

انرژی افزایش  و هاکداهش وزن و تولدد گوسدددالده مثلی،تولیدد

و در نهایت منجر به  شدهاین وقایع قدم به قدم انجام  .نگهداری

 (. et al.,Atrian 2012) شودکاهش تولید حیوان می

 
 (. et al.,Atrian 2012) تنش حرارتی در گاو شیری اثرات - !No text of specified style in document.Errorشکل 
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 یمصرف خوراک کاهش و یحرارت تنش

 شدن پُر به منجر حرارتی تنش طول در آب مصرف افزیش

 غذا مصددرف برای کافی ف ددای وجود عدم و گوارش دسددتگاه

 برآورده برای کافی غذای توانندنمی گاوها نتیجه در شددود.می

 برخی کمبود نهایت در کنند که مصددرف خود نیازهای کردن

هش میزان عبور مواد کا این، بر عالوه شود.می ایجاد مغذی مواد

 دستگاه گوارش گیر شددپُتأثیر خوراکی موجب دو برابر شددن 

 .ودشنمیمین أکافی تبه مقدار سرانجام خوراک مصرفی  شود.می

 و قرار داشتهتنش حرارتی تأثیر تحت مصدرف خوراک به شدت 

کاهش پیدا  ،درصددد و یا بیشددتر 01تا  8میزان  بهممکن اسددت 

گراد یا درجه سددانتی 10کاهش مصددرف خوراک در دمای  .کند

کاهش در  باعثکاهش مصرف خوراک  .شدودبیشدتر شدروع می

عملکرد حیوان و برخی کمبودهدای متددابولیکی کداهش  ،تولیدد

 (. 2012et al., Atrian) است

 ش حرارتی و کاهش تولید شیرتن

 منفی اقتصددادی ناشددی ازتأثیر ترین شددیر مهمکاهش تولید 

 .دهددامپروری را کاهش می سدددودآوریتنش حرارتی اسدددت که 

گراد شددروع درجه سددانتی 10کاهش تولید شددیر در دمای باالی 

برای محاسبه بین دمای  (0)معادله  یک معادلههمچنین  .شدودمی

ر ب ه است کهمحیط و تولید شدیر در آب و هوای گرم پیشدنهاد شد

 (X, kg/day) دار بین س ب تولید شیرمعنیاساس این معادله راب ه 

افزایش در میانگین گراد درجه سدددانتیو کاهش تولید شدددیر با هر 

 .به شرح زیر وجود دارد  (/COY,kg/day) دمای روزانه

Y=-0/04×X+0/18(r=-0/53, p=0/03)                  )0( معادله  

دهنده که کاهش تولید شدددیر در گاوهای این معادله نشدددان

کیلوگرم  1/1 ،گراد دمای محیطافزایش هر درجه سانتیشدیرده با 

 یک کیلوگرم کنند،لیتر شدددیر تولید می 11که  ییدر روز در گاوها

کیلوگرم  0/0کنند و شیر تولید می لیتر 91هایی که در روز در گاو

کنند برآورد شدددده لیتر شددیر تولید می 01در روز در گاوهایی که 

، تولید خشددک مصددرفی گرم کاهش در مادههر کیلو به ازای اسددت.

تولید شددیر در  ،بنابراین .یابدکاهش می کیلوگرم 1 شددیر به میزان

ز بیشدددتر ا ،خنک هسدددتند یامعتدل  که در آب و هوای یگاوهای

  (.West, 2003) که در آب و هوای گرم هستند است هاییوگا

 تغییرات فیزیکی محیط و بهبود شرایط در تنش حرارتی

ها برای کاهش تنش حرارتی ایجاد تغییر ترین روشاز متداول

بان )همراه با آب آشامیدنی در محیط اطراف گاو از طریق ارائه سایه

کننده تبخیری در قالب مه پاش، حرکت هوای سیستم خنک ،تمیز(

های کننده است. فنهای خنکاستفاده از فن ها وآزاد در اطراف گاو

توانند برای خنک کردن محیط مورد نیز می پاشمهکننده و خندک

تواند عملکرد سدددازی همچنین می. خندکاسدددتفداده قرار گیرندد

ن تریو احتماالً مهم هدیمثل در گاو و تلیسددده را بهبود بخشدددتولید

کننده کننده در حال حاضددر اسددتفاده از خنکهای خنکسددیسددتم

ری شددی یگاوهادر یا تهویه متقاطع اسددت.  یتبخیری با تهویه تونل

 ،تهویه ددر صورت وجود یا عدم وجوپاش دارند، مهکه دسترسی به 

پیدا  افزایش مثل و راندمان تبدیل خوراک به شیرتولید شیر، تولید

های بهبود وضددعیت محیط . سددایبان یکی از ارزانترین روشکندمی

درخت بسیار وجود اطراف دام در شدرایط آب و هوایی گرم اسددت. 

 همواره به عنوانو دارای سدددایده طبیعی هسدددتندد که  بودهثر مؤ

چون رطوبت از س ب برگ  آیند،حساب میبه کننده طبیعی خنک

ی توانند براهای متنوع میرنگاستفاده از  ،شود. همچنینتبخیر می

حفداتدت از اثرات تابش خورشدددید در غیاب سدددایه طبیعی مورد 

 .( 2012et al., Atrian) استفاده قرار گیرند

 ای در شرایط تنش حرارتیمدیریت تغذیه

ر جهت کاهش تنش اعمدال کارهای مدیریتی ذکر شدددده د

خود را حفظ  یوستازئبه حیوان کمک کنند تا هم تواندحرارتی می

کرده و یدا از کمبود مواد مغذی ناشدددی از تنش حرارتی جلوگیری 

در  مصدددرف ماده خشدددک کم، جذب و کارآیی مواد مغذی راکند. 

تولید  .(West, J.W., 1999) دهدکاهش میطول آب و هوای گرم 

 00هایی که جیره آنها حاوی مصددرفی درگاوشددیر و ماده خشددک 

یا  00تغذیه شده با جیره حاوی هایبیشتر از گاو ،بود ADF درصد

. افزایش چربی جیره در فصددل (West, 1999) بود ADF درصدد 10

ای هشددود. تغذیه با جیرهگرم باعث افزایش راندمان تولید شددیر می

ر واقع دحدداوی فیبر کم در آب و هوای گرم من قی اسدددت چون 

 Linnبستگی دارد تا پروپیانات )تولید حرارت به متابولیسم استات 

et al., 2004)اکسیداتیو  هایآسیب موجبتواند . تنش حرارتی می

و مواد معدنی نظیر  E ،C هایشددود که از طریق مصددرف ویتامین

به عنوان یک  E . ویتامینرسددداندحداقل  بدهتوان آنهدا را میروی 

کننده زنجیره( پراکسددیداسددیون لیپیدی عمل مهارکننده )مسدددود

 از پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری نیز کند و اسید آسکوربیکمی

 نیز اکسدددیدانبه عنوان یک آنتی C ویتامین ،کند. عالوه بر اینمی

کند. اسدددتفاده از به جذب اسدددید فولیک کمک می کرده وعمدل 

ی یهاضعیت دامهمراه با مصرف الکترولیت برای بهبود و C ویتامین
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ی تقویت ایمننیز به منظور که تحت اسددترس اکسددیداتیو بودند و 

مصرف  .(Kumar et al., 2010) .گیردمیسدلولی مورد استفاده قرار 

در تغییر  از طریقمکمل مخمر نقش مهمی در ه دددم مواد مغذی 

 مونیاک و افزایشآتولید اسیدهای چرب فرار شکمبه، کاهش تولید 

 (.Kumar et al., 2010) ها داردمیکروارگانیسمجمعیت 

 های پیشگیری از تنش حرارتیروش

کدداهش و جلوگیری از تنش حرارتی در گدداوهددای شدددیری 

ای است. اصالح نژاد گاوهای شیرده نیازمند یک رویکرد چند رشته

 و در بودهطوالنی مدت  ییندآگرمدا فردر برابر برای بهبود تحمدل 

 ،بنابراین .کوتاه( برای دامدار امکان پذیر نیسددتمدت )زمان  کوتاه

ز تنش حرارتی تمرک تری برای مقابله باسریعهای باید بر روی روش

تواند به های گرم می. جلوگیری از افزایش دمای بدن در محیطشود

 (:Shibata, 1996) سه روش انجام شود

ساختار محل نگهداری گاوها در کاهش دمای محیط با تغییر  -0

 کنندهمجهز کردن به تجهیزات خنکیا 

 هایا فن پاشمهها با استفاده از کاهش دمای بدن دام -1

افزایش بازده استفاده از انرژی خوراک و کاهش حرارت با  -9

 (Shibata, 1996) ایهای تغذیهاستفاده از استراتژی

گیری روزانه دمای بدن دام برای جلوگیری اثرات منفی اندازه -0

 (Atrian et al., 2012تنش حرارتی )

 استفاده از سایبان -0

 کاهش تراکم گاوها در بهاربند -1

 عایق کردن سقف -0

 افزایش دفعات خوراک دادن -8

 دهی در ساعات خنک روزخوراک -4

 ,.Fournel et alکننده )های تبخیری خنکاستفاده از الیه -01

2017) 

 گیری کلینتیجه

تواند اثرات منفی زیادی بر روی سالمت و تنش حرارتی می

 منفی بر روی اتتأثیرعملکرد حیوانات داشته باشد و ما باید این 

های مدیریتی مختلف کاهش دهیم. حیوانات را با اجرایی کردن روش

برای توسعه یک سیستم تولیدی پایدار و کارآمد در گاوهای شیری 

ت بیشتری نیاز است. با استقاده تحت شرایط تنش حرارتی تحقیقا

توان اثرات تنش ای میهای مدیرتی و راهکارهای تغذیهاز روش

حرارتی را کاهش داد و نرخ آبستی، تولید شیر و مصرف خوراک را 

  افزایش داد.
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Abstract  

Sustainability in livestock production system is largely affected by climate changes. An 

imbalance between metabolic heat production and its dissipation to the surroundings results 

in heat stress (HS) under high ambient temperature and humid climates. The first reactions 

of livestock to heat stress conditions include increasing respiration rate, rectal temperature, 

and heart rate which directly affects feed intake. This may cause a reduction in growth rate, 

milk yield, reproductive performance, and even death in severe conditions. Dairy cows are 

usually more sensitive to heat stress than meat strains, and in this regard, high-yielding 

animals are more sensitive mainly because of more metabolic heat production. Heat stress 

suppresses the immune and endocrine systems and thus increases the susceptibility of the 

animal to various diseases. Hence, sustainable dairy farming in these globally changing 

climatic conditions remains a major challenge. 
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 انسان سالمت در آن نقش و D ویتامین با شده سازیغنی شیر

 0نسب علیوردی کیمیا و *0بوذری امید

 چکیده
 لحاظ به که دادند نشان جهان کشورهای از بسیاری در خوراک، در D ویتامین وضعیت بررسی با متعددی مطالعات

 کنترل D ویتامین مهم بیولوژیکی وظایف از یکی. نیستند برخوردار مطلوبی وضعیت از زمینه این در کشورها عمدۀ ایتغذیه

 محلول ویتامین یک D ویتامین. است استخوان شدن معدنی فرآیند در فسفر، کمتر میزان به و کلسیم رسوب و انتقال جذب،

 دمانن مزمن هایبیماری از جلوگیری شامل غیراسکلتی، و اسکلتی هایاندام در مهمی هاینقش که است ضروری چربی در

 زا آن مصرف ویتامین این تأمین هایروش از یکی. دارد سرطان و ایمنی خود اختالالت عروقی، -قلبی هایبیماری دیابت،

 ویتامین از باالیی مقادیر حاوی طبیعی طور به غذایی مواد از محدودی تعداد تنها که است حالی در این و است غذا طریق

D ،ایجیر هایروش جمله از انسان مصرفی غذایی مواد سازیغنی و شده گزارش همیشه ویتامین این کمبود بنابراین هستند 

 شیر، اًخصوص لبنی، محصوالت. شودمی استفاده غذایی مواد ریزمغذی ترکیبات در کمبودهایی چنین بر غلبه برای که است

 .هستند معدنی مواد سایر گاهاً و کلسیم ،D ویتامین با سازیغنی برای آلیایده گزینۀ

 لبنی محصوالت انسان، سالمت سازی،غنی استخوان، سالمت ،D ویتامین شیر، :کلیدی کلمات

 52-55پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_83166.html 
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 ... در آن نقش و D ویتامین با شده سازیغنی شیربوذری و علیوردی نسب؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

  مقدمه

رشد  یبرااز جمله مواد مغذی ضروری  D نیتامیو و میکلس

ا ب یسازیغن یبرا یمناسب ماده غذایی ریاستخوان هستند. ش

et al.,  Kruger) است یمواد معدن ریو سا D نیتامیو م،یکلس

 به دستمحصوالت ترکیبات مواد مغذی  متحده،االتیدر ا (.2010

 A یی مانند ویتامینهانیتامیبا و 00۹1از دهه  خام ریشآمده از 

 هانیامتیاز کمبود و یاختالالت ناش وعیشاز اند تا شده تیتقو Dو 

نظر سالمت  از نقطه (.1996et al.,  Hicks) را کاهش دهند

محصوالت  سازیغنیرا با  D نیتامیوصرف بهتر است م ،یعموم

 یهاتوسط گروه و خصوصاً تیکه معموالً در کل جمع یخاص

Allardt-Lamberg ,) داد شیافزا ،شوندیمصرف م ریپذبیآس

 یمحصوالت لبن ی تولیدبرا یصنعت یهاطی فرآوریدر  (.2006

 دشوحذف  ریش یچربشود تا تا حد امکان سعی می ،یبدون چرب

ی این ط . متأسفانهشود دیتول ترییکالرکم یتا محصوالت لبن

و گاهاً به طور کلی  یجداساز یهمراه با چرب D نیتامیو فرآیندها

 افتیو در D نیتامیمتنوع و های. با توجه به نقششودیحذف م

در مواد غذایی آن  یسازیاز نقاط جهان، غن یاریآن در بس یناکاف

 است مصرفی انسان توجهات زیادی را به خود جلب کرده

(2019et al.,  Zahedirad بنابراین، هدف از پژوهش حاضر .)

در سالمت انسان  Dسازی شده با ویتامین بررسی نقش شیر غنی

 است.

 در بدن Dمتابولیسم و وظایف ویتامین 

طریق مصرف از  ایپوست و  از طریق سنتز در D نیتامیو

 یماورا ۀدر معرض اشعپوست قرار گرفتن با . شودتأمین میغذا 

در  D3 نیتامیساز وشیبه پ دروکلسترولیهید-1 ترکیب بنفش،

 D نیتامیو-شیپ ،کامل یسازفعال یبرا .دشویم لیپوست تبد

د تا را تجربه کن هیدر کبد و کل ونیالسیدروکسیه ۀدو مرحل دیبا

 (اصلی و عمده زوفرمیا) D (15-OHD) نیتامیو یدروکسیه-15

 D3 (1,25-(OH)2D3) نیتامیو یدروکسیه ید-15 و 0و 

 ید-15 و 0. (Holick ,2008) دهد لیرا تشک (کلش نیترفعال)

 یمعدن یفسفر الزم برا کلسیم و جذب ،D نیتامیو یدروکسیه

 D نیتامیو )عملکردکلسیمی(. دهدیم شیشدن استخوان را افزا

 میمانند تنظ ی دیگری، عملکردهایاسکلت یهاتیعالوه بر فعال

 ،یو عروق یسالمت قلب ،یسلول، سالمت عضالن زیرشد و تما

 صخون و خوا یچرب لیپروفا میتنظ ،یکروبیخواص ضد م

et  Zahedirad)عملکرد غیرکلسیمی( ) دارد ی نیزدانیاکسیآنت

2019al., ) .نیتامیو ن،یعالوه بر ا D میجذب کلس لیتسه یبرا 

توسط  نیو سنتز استئوکلس هاروده، رشد استئوبالستاز 

et al.,  Krugerاست ) یضرور در بافت استخوان استئوبالست

2010.)  

 و اثرات آن در بدن Dکمبود ویتامین 

-15 یسطح سرمارزیابی با بدن  D نیتامیو تیوضع

مورد سطوح . اگرچه در شودیم نییتع D نیتامیو یدروکسیه

 D نیتامیکمبود واما نظر وجود ندارد،  اتفاق باتیترک نیا نهیبه

به میزان  OHD (25-hydroxyvitamin D)-25 به صورت سطوح

 فیتعر (ترینانومول بر ل 51) تریلیلینانوگرم بر م 11کمتر از 

 10 الی 10 نبی OHD-25وح که سط ی استدر حالاین  .شودیم

 ۀدهندنشان (ترینانومول بر ل 11و  51) تریلیلینانوگرم بر م

 نیتامیکمبود و (.Holick ,2008) است D نیتامیو یکمبود نسب

D شدن  یمعدن یبرا مورد نیازو فسفر  میکلس کاهش موجب

 فیضع به منجر این امر در نهایت .شودیمدر خون استخوان 

 شودیفشار مدر زمان  استخوان شدن استخوان و خم شدن

(2019 et al., Syamaعالوه .) بتدیا با این ویتامین کمبود این، بر 

 و ایمنی خود هایبیماری دیگر و MS باال، خون فشار ،1 و 0 نوع

et  Zahediradاست ) ارتباط در نیز هاسرطان انواع از حتی برخی

2019al., )مقادیر کم مصرف که داده است نشان اخیر . مطالعات 

 خواب، اختالل مانند عالئمی ظهور با و کمبود آن D ویتامین

 دلیل به عصبی اختالالت ( وSleep apneaوقفه تنفسی در خواب )

بزرگ  یهالوزه یبرا یاصطالح پزشکهایپرتونسیالر ) هیپرتروفی

ها دو غده کوچک هستند که در دو طرف پشت لوزه ؛شده است

 (.2021et al.,  Sharifanاست ) همراه التهاب و (گلو قرار دارند.

 Dسطوح دریافت ویتامین 

 سطوح دریافت روزانه

در ( (IOM Institute of Medicineی سسه پزشکؤگزارش م

که  دادنشان   Dدر ارتباط با نیاز غذایی ویتامین  1100سال 

 01) تریلیلینانوگرم بر م 00 به میزان OHD-25 یسطح سرم

 ردهکرا برآورده  تیجمع یازهایاز ن یمین باًیتقر (ترینانومول بر ل

 (ترینانومول بر ل 51) تریلیلینانوگرم بر م 11حداقل  میزانو 

داده است. را پوشش  تیجمع یازهایدرصد از ن 5/01 حداقل

 011 کودکی حدوداً دوران در Dکافی ویتامین  تأمین مقادیر

 سالگی، یک از بعد. شودمی زده تخمین روز در المللواحد بین

باالتر،  و سال 10 زنان و مردان جز به سنی ایهگروه تمام برای

شده است  زده تخمین در روز المللواحد بین 011 این مقدار به

(Ross et al., 2011). 

  Dدُزهای سمی ویتامین 

 Tolerable) دریافتی و سطح قابل تحملباالترین سطح 

Upper Intake Level: UL)  ویتامینD بر اساس آمار رسمی 

 ۀتیکم و 0001 ،ی آمریکاپزشک ۀسسؤم)اروپا  و متحده ایاالت

 بزرگساالن برای روز در گرممیلی 51 ،(1111، اروپا غذا یعلم

 نشانۀ اولین (Hypercalciuriaهیپرکلسیوری ). برآورد شده است
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 با مدت بلند در که است D ویتامین حد از بیش دریافت

 یریگاندازه: Morbidity) موربیدیتی اغلب با  و هایپرکلسیمی

زمان خاص را  کیو در  تیجمع کیخاص در  یماریب کی وعیش

 ،یماریب فیتوص یاصطالح اغلب برا نیا ند،یگویم یتیدیمورب

غلب واژه ا نی. از اشودیاستفاده م یرفتن سالمت نیاز ب ایاختالل 

مزمن و وابسته به سن استفاده  یهایماریدر بحث در مورد ب

Lamberg-) خواهد بود همراه مدتطوالنی و ( شدید.شودیم

2006, Allardt.)  

 Dی ویتامین هامکملو  Dسازی غذاها با ویتامین غنی

 یجیرا هایروشمواد غذایی مصرفی از جمله  یسازیغن

 در مواد غذایی یمغذزیرترکیبات غلبه بر کمبود  یاست که برا

و  است یمحلول در چرب عتیدر طب D نیتامی. وشودیم استفاده

et al.,  Syama) به طور همزمان به نور و گرما حساس است

 Dین تامیاز و ی حاوی مقادیر باالییمحدود ییمنابع غذا (.2019

چرب مانند پر یهایو ماه یروغن کبد ماه مانند، هستند

ی بسیار کماستفاده  یی ایرانیانغذا میدر رژ که معموالً ،سالمون

 ی تأمینمنبع اصلالزم به یادآوری است که  گر،یطرف د ازدارد. 

وجود م نیتامیو چون اغلب ؛ستین ییغذا میرژ صرفاً نیتامیو نیا

. درواز بین می ی و پخت و پزدر طول فرآور در ترکیب مواد غذایی

 کی تواندیم D نیتامیبا و ییمواد غذا یسازیحال، غن نیبا ا

 کردن کنشهیر یاز کشورها برا یاریبس .مؤثر باشد کردیرو

مواد  ۀداوطلبان ای یاجبار یسازی، غنD نیتامیکمبود و یدمیاپ

 (.2019et al.,  Zahediradکنند )میرا اجرا  ییغذا

 Dسازی شیر با ویتامین غنی

 Dسازی با ویتامین دلیل انتخاب شیر برای غنی

 ریش یعیطب D نیتامیو یدر محتوا راتییها از تغگزارش

 برای واحدی کوارت: Quart) واحد در هر کوارت 1/50تا  0/۹از 

 هک است پیمانه چهار و پاینت دو گالون، چهارم یک با برابر حجم

حدود ا ت اترییتغدامنۀ این  دهند.خبر می .(است لیتر یک تقریباً

نشان داده شد مطالعه (. در یک Weckel, 1941است ) برابر 02

 D نیتامی، مصرف وD نیتامیبا و یمحصوالت لبن یسازیکه غن

 نیاهمچنین  داد. شیافزا ،تیّاز مسموم یانشانه چیرا بدون ه

و مواد غذایی مصرفی غالت سایر و  ریمطالعه نشان داد که اگر ش

 نیانگی، مسازی شودغنی D نیتامیبا وۀ هر فرد صبحاندر وعده 

 0/۹از  یو جنس یسن یهادر تمام گروه نیتامیو نیا افتیدر

 افتیخواهد  شیافزامیکروگرم در روز  ۹/0به میکروگرم در روز 

(2019et al.,  Jayaratne)ویتامین  اتصال . همچنین، باD  به

ت به گرما نسب آن یداریانحالل و پا تیقابل )کازئین( ریش نیپروتئ

تا  توانیم. از این رو (2019et al.,  Syama) دیابیو نور بهبود م

et al.,  Zahediradحد زیادی کاهش مصرف شیر را جبران نمود )

 ی شیر باسازیکه غن است هنشان دادتحقیقات  جینتا. (2019

 یحس یپارامترها ریطعم و سا تغییربا و کلسیم  D نیتامیو

ا ب شدهیمحصوالت غن تفاوتی در طعم و مزه چیندارد. ه یارتباط

در مدرسه و  D3 نیتامیو توزیع گزارش نشده است. D3 نیتامیو

قرار  یابیدر تهران مورد ارز میبا کلس شدهیغن ریشهمچنین 

 و گرفتهقرار  بررسیآموز مورد دانش 101مطالعه  نیادر گرفت. 

 ریدانش آموزان، طعم ش درصد 0/00نشان داد که در  نتایج

از  درصد 25، یشد، اما در مطالعه انطباق یابیبد ارز ،شدهیغن

et al.,  Neyestani) بودند یراض شدهیغن ریکودکان از طعم ش

ده ما کی تواندیم ریش. در نهایت با توجه به این نتایج، (2012

 D نیتامیاز جمله و یبا مواد مغذ یسازیغن یبرا یمؤثر غذایی

 نیو همچن شدهمصرف  یسن یهاباشد چون توسط تمام گروه

Syama ) دیابیم شیافزا نیز ریو فسفر موجود در ش میجذب کلس

2019et al., ). 

 Dسازی شیر با ویتامین مقررات مربوط به غنی

مشخصاً مصرف اما  ،ی استدیمفامر  ریش یسازیاگرچه غن

سازمان  اشند.ب یسم توانندیم Dو  A یهانیتامیومقادیر زیاد 

 FDA: Food and Drug) غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا

Administration) افزودن  ارتباط بارا در  یمقررات مختلف

طبق (. 1996et al.,  Hicks) استوضع کرده ریبه ش هانیتامیو

 یسازیسطح غن کا،یآمر هیغذا و تغذ یپزشک یشوراگفته 

در نظر  IU. qt)-1واحد بین المللی بر کوارت ) D  011نیتامیو

 ریشکردن  زهیستوربر اساس قانون پا D نیتامی. وشودیگرفته م

(PMO)  مقدار مجاز افزودن  اضافه شد و ریبه ش 0012در سال

 15 ای (IU. qt-1( واحد بین المللی بر کوارت 011 این ترکیبات را

استاندارد  ییغذا ۀاونس وعد هشتهر  یارزش روزانه به ازا درصد

بروز منجر به  D نیتامیاز حد و شیب یسازی. غنتعیین کردند

از  .شودیم هیکل یینرم و نارسا هایبافتبه  بیآس ،مسمومیّت

 سمیتیمنجر به راشاز حد مجاز تر کم یسازیغن گر،ید یسو

(Rickets) در کودکان و استئوماالس( یOsteomalacia) یپوک ای 

 ی. آژانس بازرسشودیباال م نیدر سن (Osteoporosis) استخوان

با بیان اینکه حد مجاز مشکل را  نیا (CFIAکانادا ) ییمواد غذا

-واحد بین 0/50تا  1/۹0باید در محدوده  Dسازی ویتامین غنی

کرده و به طور مفصل به آن لیتر باشد، مطرح میلی 011الملل در 

 (.2000et al.,  Faulknerاند )پرداخته

 Dمزایای شیر غنی شده با ویتامین 

 شدهیغن ریشمصرف در ولز اثرات  محققان 110۹در سال 

بر مصرف حاوی این ویتامین  ۀو غالت صبحان Dبا ویتامین 

 نیمورد مطالعه قرار دادند. ا ییایبزرگساالن استرال Dین تامیو

برای هر فرد D  نیتامیو افتیدر نیانگیمطالعه نشان داد که م
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 ... در آن نقش و D ویتامین با شده سازیغنی شیربوذری و علیوردی نسب؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

که این مقدار کمتر از حد مجاز تعیین در روز بود  گرمیلیم 0/0

ان مطالعه نش نیبود. ا یو جنس یسن یهاشتر گروهیب یبرا شده

 تمام اقالم غذایی مصرفی در وعدۀ صبحانه، از جملهداد که اگر 

 نیا افتیدر نیانگیشوند، م سازیغنی Dین تامیبا و ،و غالت ریش

 شیافزا ۹/0به  0/۹از  یو جنس یسن یهادر تمام گروه نیتامیو

کمبود  ،فنالندکشور  در .(2019et al.,  Jayaratne) افتیخواهد 

وزارت امور  از این رو، است. عیدر طول زمستان شاD نیتامیو

افزودن  111۹ سال هیفور ماه از این کشور و بهداشت یاجتماع

 نیها همچنکرد. آن هیتوصلبنیات را  ، کره وریبه ش D نیتامیو

جوان  مرداندر بدن  OHD-25 بر غلظت D نیتامیو یسازیاثر غن

مطالعه نشان داد که  نی. اقرار دادندمطالعه را نیز مورد  یفنالند

در زمستان  یسرم OHD-25ت غلظ نیانگیم ،یسازیپس از غن

 51تا D  نیتامیو کمبود و شیافزا تریل یکنانومول در  01به 

در مطالعه دیگر،  (.2019et al.,  Laaksi) تافیکاهش  درصد

 ریتأث سهیمقا یبرا (تهرانشهر مورد مطالعه در ) یرانیا کودکان

هفته  01به مدت  شیر غنی شده با ویتامین و کلسیم، آن را

 شدهیغن ریمطالعه نشان داد که مصرف ش نی. اکردندمصرف 

 OHD-25 یدر سطح سرم بر لیترنانومول  0/0شیمنجر به افزا

et al.,  Zahedirad) شد شاهدبا گروه  سهیمقابدن کودکان در 

سازی یغن ییغذامصرف مواد که  اندهنشان داد مطالعات (.2019

بدن دارد که  یبر توده چرب یتوجه اثر قابل Dشده با ویتامین 

 با کاهش قابلهمراه بدن  یمنجر به کاهش توده چرباین امر 

شود افراد میدر نسبت دور کمر به دور باسن  یتوجه

(2020et al.,  Emadzadeh همچنین ثابت شد که .)شدهیغن ریش 

 ی استخوان که با باال رفتناز گسترش حفره مرکز یریجلوگ یبرا

 vBMD  قشر و کند شدن از دست دادن یابدسن افزایش می

Volumetric Bone) Mineral Density :که استخوان یتراکم واقع 

( در هر حجم BMCاستخوان ) یمواد معدن یاز محتوا یتابع

 وقشری استخوان  هیمؤثر بود که به حفظ ناح (استخوان است.

 نیا. استخوان ران کمک کرد وسطقدرت استخوان در  تنظیم

 D3 نیتامیبا و شدهیغن ریشاند که کرده دییتأها همچنین افتهی

 یانیمقسمت  ترکیباتدر  راتییبر تغ یاثرات متفاوت میکلسو 

تا  51مردان  نیب ی استخوانهندس یهایژگیاستخوان ران و و

نشان  هاافتهی نیا .داردسال(  01)بیش از  ترو مسن سال 01

با کاهش نرخ  دنتوانیم D نیتامیو ایو  میکه مکمل کلس دهندیم

در  (Endostealپوشش اندوستال استخوان ) بر استخوان لیتحل

 نیهمچن. بگذارد ریاستخوان تأث یهندس ساختار سالمندان، بر

از  زانیم D3 نیتامیوو  میبا کلس شدهیغن ریکه شگزارش شد 

استخوان ران را در  یانیمدر قسمت  vBMD دست رفتن قشر

 نیتامیبا و شدهیغن ری. شدهدیسال کاهش م 01 یمردان باال

D3  استخوان ران مردان مسن ممکن است به  قسمت میانیدر

شود منجر  PTH (Parathyroid Hormone) یسرکوب سطح سرم

( و به تبع Osteoclastها )که باعث کاهش فعالیت استئوکالست

 این امر باعثکه شود آن کاهش برداشت کلسیم از استخوان می

استخوان در امتداد سطح  یبازساز دیجد یهانفعال شدن کانو

مطالعات دیگر  جینتا(. 2006et al.,  Dalyگردد )یاستخوان م

باال  میکلسو  D نیتامیبا و شدهسازی یغن ریشکه  دادندنشان 

 D نیتامیو تیوضع یتوجه به طور قابل تواندیماه م 0در طول 

پالسما را همزمان  )هورمون پاراتیروئید( PTHو  دهیرا بهبود بخش

گردش استخوان در دو گروه کاهش و  با کاهش تحلیل استخوان

 .هددکاهش  کنند،یم یزندگ لیو مان رتاکه در جاکا ائسهیاز زنان 

 گرمیلیم 0111با مکمل  ،ینیچ ائسهیزنان دیگری، در مطالعه 

در روز با  D نیتامیگرم و 01و  میزیمن گرمیلیم 11 م،یکلس

درصد کل از دست دادن استخوان بدن  شده،یغن ریاستفاده از ش

 نیا .افتیبا گروه کنترل کاهش  سهیدر مقا یتوجه به طور قابل

و  هرا گزارش کرد نیدر استئوکلس یدرصد 01مطالعه کاهش 

ماه  01بعد از  نینولیدیریپ یوکسید یبر دفع ادرار یاثر چیه

  (.2010et al.,  Krugerگزارش نشد ) ریمصرف ش

 Dمزایای دیگر محصوالت لبنی غنی شده با ویتامین 

مواد به عنوان  توانندیشده و محصوالت آن م ریتخم ریش

کنندگان مورد مصرف D نیتامیو نیتأم جهت یگرید غذایی

کاهش  توانیروش م نی. با استفاده از ارندیقرار گ سازیغنی

ت به دسمحصول  نیترجیرا ماست. جبران نمودنیز را  ریمصرف ش

دارد  ایدر دنای مصرف گستردهاست که  ریش ریتخمآمده از 

(2019et al.,  Zahedirad) .نیتامیجذب و ،نیهمچن D  موجود

 میدر افراد مبتال به کمبود آنز نیتامیو نیشده با ا یماست غن در

Gasparri است ) شتریب یمحصوالت لبن ریبا سا سهیالکتاز در مقا

2019et al., به کار  خام ریش یکه برا یسازیغن یهاکی(. تکن

ه ب زیطعم دار ن هایو ماست هاریشانواع  یبرا توانندیم روند،یم

 یسازرهیو ذخ یفرآورطی  D نیتامیو ،یکل طوربه . کار روند

 کند.ی خود را حفظ میداریپا رشدهیتخم یرهایشانواع مختلف 

با ا ها رترکیبات مواد مغذی آن توانیکه م یمحصوالت لبن گرید

ره ک ،یبستن شامل کرد تیتقو D نیتامیوسازی با استفاده از غنی

 .(2019et al.,  Zahedirad) هستند نیو مارگار

 ی کلیریگنتیجه

 یمحلول در چرب ضروری یهانیتامیاز و یکی D نیتامیو

کنترل تعادل  قیاز طر ،هااست، که به رشد و استحکام استخوان

 ودکمب .کندیکمک م ،میزیفسفر و من ،میجذب کلس شیو افزا

 حوزه یهامشکل نیترعیاز شا یکیبه  ایامروزه در دن D نیتامیو

اد . شیر یکی از موشده است لیتبد جوامع انسانی نیسالمت در ب

مورد استفاده قرار  Dسازی با ویتامین غذایی است که برای غنی

جذب ، Dگیرد تا از این طریق عالوه بر افزایش مصرف ویتامین می
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 یماده معدن نیو کمبود ا افزایش داده را ریشموجود در  میکلس

، Dسازی شده با ویتامین یغن هایریشدر  .کند جبراندر بدن را 

های شیر منجر به افزایش پایداری با پروتئین Dاتصال ویتامین 

شیر خواهد شد و در نهایت این امر به همراه فواید دیگری که در 

سالمت انسان دارد، در صنعت شیر و لبنیات برای جبران کمبود 

-و افزایش مصرف این ویتامین مورد استفاده قرار می Dویتامین 

 گیرد.
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Abstract  

Numerous studies examining the status of vitamin D in the diet in many countries 

around the world have shown that in terms of nutrition, most countries do not have a 

favorable situation in this area. One of the important biological functions of vitamin D is to 

control the absorption, transport, and deposition of calcium, and to lesser extent phosphorus, 

in the process of bone mineralization. Vitamin D is an essential fat-soluble vitamin that 

plays important role in skeletal and non-skeletal organs, including the prevention of chronic 

diseases such as diabetes, cardiovascular disease, autoimmune disorders, and cancer. One 

way to get this vitamin is to take it through food, while only a limited number of foods 

naturally contain high amounts of vitamin D, so a deficiency of this vitamin has always been 

reported and the enrichment of food consumed by humans from it is a common method used 

to overcome such deficiencies in food micronutrients. Dairy products, especially milk, are 

an ideal choice for fortification with vitamin D, calcium, and sometimes other minerals. 
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 2فرد ندایی زهرا و *0رسولی نجمه

 شرکت تاريخچه

 ه است. نمود آغاز 1705فعالیت خود را از سال  شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور

وزارت جهاد سازندگی به منظور  همچنین بنا به پیشنهاد مشترك سازمان امور اداری و استخدامی کشور و این شرکت

و  بهینه از امكانات استفادهدام و فراهم ساختن موجبات  پیوستگی در وظایف مربوط به امور تیایجاد حداکثر تجانس و رعا

امه در قانون برن های دامی و همچنین نیل به اهداف و تكالیف مندرجهها و فرآوردنیروی انسانی موجود برای تنظیم بازار نهاده

های خشرکت بیشتر باجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصالح ساختار تشكیالت دولتی و جلب مشا ،توسعه اقتصادی دوم

 ایجاد شده است. تعاونیخصوصی و 

های گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه ارائه و قالب ادغام شرکت پیشنهاد یاد شده، در

  .ه است، به تصویب رسید20/11/1700 در شصت و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور در مورخ

قالم او پشتیبانی و تنظیم بازار انواع  یعتوز ،تولید و نگهداری، تهیه شامل ،نامهبند پنج اساسموضوع شرکت براساس 

احیاء و اصالح مراتع جهت افزایش  ،کمک به عمران ،هامواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آن ،طیور و آبزیان، دام یخوراک

 است. ای و محصوالت پروتئینی دامیخرید تضمینی مواد علوفهکننده و صنایع وابسته و مصرف ،حمایت از تولیدکننده ،تولید

 85-85: پیاپی( 12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86173.html 

 ارتباطات علمی

 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران دانشكدگانگروه مهندسی علوم دامی،  ،دام و طیور دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح 1
 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران دانشكدگان ،علوم دامیمهندسی کارشناسی گروه  دانشجوی 2

کشور دام امور پشتیبانی شرکت معرفی  
| Introduction of State Livestock Affairs Logistics | 



 

 

 كشور دام امور پشتیبانی شركت معرفیرسولی و ندایی فرد؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

  ... کشور دام امور پشتیبانی شرکتادامۀ معرفی 

این نامه برای تحقق موضوع فوق و مطابق ماده شش اساس

 :استشرکت مجاز به انجام عملیات زیر 

 خرید علوفه از داخل و خارج از کشور 

  مواد پروتئینی و ، آبزیان، طیور، تهیه و تولید خوراك دام

 مواد اولیه مورد نیاز

  انجام خدمات بازرگانی در جهت واردات اقالم مورد نیاز و

 ای و پروتئینی با رعایت مقررات مربوطصادرات مواد علوفه

 و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و محصوالت  فروش

 سازی آنپروتئینی حیوانی و ذخیره

  انجام اقدامات الزم به منظور تنظیم بازار و توسعه و بهبود

 خوراك ،گوشت و متفرعات دام و طیور ،بازاریابی دام و طیور

 های آنوردهآدام و طیور و شیر و فر

 و حقوقی گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی سرمایه

 ف شرکتاهداجهت نیل به 

 منظور نیل به ه ها بها و بانکسسهؤتحصیل اعتبار وام از م

 شرکت فاهدا

 های داخلی و خارجی سسهؤها و معضویت در سازمان

 المللی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطبین

 منظور استفاده از ضایعات کشاورزیه الزم ب اتانجام اقدام، 

مواد  ،مازاد محصوالت کشاورزی جات،کارخان ،هاکشتارگاه

ها به مواد قابل استفاده نآتبدیل همچنین و ه مصرفی و غیر

 در خوراك دام طیور و آبزیان

 مین اعتبارات الزم جهت کمک به عمران و أبینی و تپیش

احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت 

 ضوابط و مقررات مربوط

 منظور ه های مشترك با دامپروران بوقسیس صندتأ

 حمایت از تولید پروتئین دامی

 های اجداد طیور و متفرعات آنتولید و پرورش انواع گونه 

  مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و

 هامتفرعات آن

  هاکشتارگاه ،دام هایبرداری از میدانایجاد و بهره، 

بندی های بستهکارگاه و هاآزمایشگاه، انبارها ،هاسردخانه

گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارك حمل 

گوشت و و همچنین  توزیع و نگهداری دام و طیور ،و نقل

 هامتفرعات آن

   انجام مطالعات کاربردی مورد نیاز برای نیل به اهداف

 شرکت 

  های مناسب اجرایی و تدوین مطالعه و بررسی روش

صالح و تولیدکنندگان دستاوردها و ارائه آن به مراجع ذی

 های تولیدمنظور بهبود روشه ب

 تجهیزات، ادوات، التآکارگیری ماشینه توزیع و ب ،خرید، 

 مورد نیاز در جهت انجام وظایف شرکت ۀمصالح و مواد اولی

 و  اهدافمین أانجام هر گونه عملیات دیگری که برای ت

 .های قانونی شرکت الزم تشخیص داده شودتحقق وظیفه

شرکت در طی این های اجرایی ها و سیاستگیریاهم جهت

 مدت فعالیت خود به شرح ذیل بوده است:

 بازار علوفه میو تنظ ینیتضم دخری 

 ینیپروتئ یهافرآورده دیتول یبانیپشت  

 کنندگاناز مصرف تیحما 

 یسالکاهش اثرات خشک 

 تعادل و مرتع یطرح مل یمشارکت در اجرا 

 مصوب یهامباشر طرح 
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های مختلفی است که های این مجموعه شامل بخشفعالیت

  اند از:عبارت

 آمار 

و طیور، های دام ها و فرآوردهاین بخش شامل قیمت نهاده

های روزانه )اقالم خوراکی، جوجه یكروزه، شیر و غیره(، قیمت

ها و محصوالت دام و طیور، سرانه مصرف گوشت مرغ تحلیل نهاده

و قرمز در هر استان، تعداد دام سبک و سنگین به تفكیک استان 

 ها است.و برخی دیگر از شاخص

 آموزش 

برگزار شده های آموزشی که تاکنون در این مجموعه دوره

، 1720است، شامل اصول و فرآیند خرید تضمینی ذرت در سال 

بندی مرغ گوشتی منجد در سال نظارت بر عملیات کشتار و بسته

های مرتبط با صنعت دام و طیور و تغذیه و سایر آموزش 1725

 انسان، هستند.

 تشکیالت صنفی و صنایع جنبی 

اران و تشكیالت صنفی این مجموعه شامل اتحادیه مرغد

اتحادیه دامداران و صنایع جنبی متشكل از آمارهای مربوط به 

 تمامی کارخانجات خوراك دام و طیور است.

 ها و استانداردهادستورالعمل 

های بازرگانی داخلی، کنترل در این بخش به دستورالعمل

های توزیع و استانداردهای زیر نظر این کیفی، نظارت بر شبكه

 است.مجموعه پرداخته شده 

 قوانین 

در این بخش که متشكل از زیر واحدهای کشاورزی، 

ها است به طور مفصل به قوانین نامهها، فرآیندها و آیینرویه

 ها پرداخته شده است.مرتبط با هر یک از زیر مجموعه

 امور دام یبانیشركت پشت هایتیفعال یهدف اصل |

 تی، حمادارددر سطح كشور  عیوس ۀكشور كه گستر

 ها ونهادهانواع كنندگان كنندگان و مصرفدیاز تول

 |.است وریمحصوالت دام و ط

 منبع

 :سایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور

https://www.iranslal.com  
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 دام تغذیه پیشرفته هایآزمایش اصول: کتاب نام                                                 

 سیدشریفی رضا دواتی،سیف جمال: مؤلفان                                                 

 اردبیل واحد دانشگاهی، جهاد: ناشر                                                 

 0950: چاپ سال                                                 

 اول: چاپ نوبت                                                 

  192:  صفحات تعداد                                                

 ضاردکتر  و دواتیسیف جمال دکتر توسط کتاب این اردبیل، استان دانشگاهی جهاد عمومی روابط گزارش به

 لفمخت منابع و هاپروتوکل استانداردها، به مراجعه با اردبیلی محقق دانشگاه علمی تهیئ اعضای از سیدشریفی

. تاس درآمده تحریر رشته به تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی دوره برای وزارتی سرفصل طبق و داخلی و جهانی

 هایآزمایشگاه در هاآزمایش پیشرفته سطح عملی و علمی اصول ارایه برای خوبی راهنمای این کتاب همچنین

 .باشدمی نشخوارکنندگان تغذیه گرایش ویژه به دامی علوم رشته تخصصی

 علوم مهندسی هایگروه آزمایشگاه در موجود عملی امکانات و علمی هایدانسته تلفیق با که کتاب این در

 و ضروری اصولهمچنین  پذیرد، صورت دامی امور و دامپروری پیشرفته هایفعالیت ارتقای در دارد سعی دامی

 و عکس همراه به مربوطه ایمزرعه آزمایشگاهی فنون و دام تغذیه پیشرفته و تخصصی هایآزمایش هایپروتکل

 .است شده استخراج معتبر مقاالت و منابع از شیمیایی هایمحلول و نمونه سازیآماده و تهیه اصول و هاآن کاربرد

 95پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86174.html 

 معرفی کتاب

 

 ، کرج، ایران کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکدگان دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، علوم دامی،مهندسی گروه  0

دام تغذیه پیشرفته هایآزمایش اصول  
| Principles of advanced animal nutrition experiments | 

 *0یدانشجوی -انجمن علمی
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 2کاظمی امین ،*0آبادی حسین سامان

 ای کوتاهمقدمه
 که است زیبا و زینتی حیوانات این نگهداری برای توجه مورد نکات تریناصلی از یکی آکواریومی ماهیان صحیح تغذیۀ

 خوبی هب کنندمی نگهداری منازل در حیوانات این از که افرادی همچنین و زینتی آبزیان صنعت با مرتبط افراد توسط باید

 هایخوراک مصرف یا و تغذیه سوء اثر در عمدتا   هاماهی ناشناختۀ یا و شده شناخته هایبیماری از بسیاری .شود رعایت

 و حد از بیش خوراک دادن قرار از ناشی هایناهنجاری تغذیه، سوء از منظور. شودمی ایجاد زابیماری عوامل انواع به آلوده

 نگهداری طی دالیلی به که هاییخوراک یا و ویتامین و معدنی مواد چربی، پروتئین، کمبودهای حاوی هایخوراک آلوده،

 شماره از سری این در(. 1620 عمادی،) است حیوانات این اختیار در اند،داده دست از را خود ایتغذیه ارزش مدت طوالنی

 ومیآکواری ماهیهای تغذیۀ انواع و مقدار با رابطه در مطالبی تا است شده سعی ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 .شد خواهد پرداخته آن به ادامه در که شود گذاشته اشتراک به

 یدهخوراک زانیم
ه نگه گرسندهندگان، بر اساس تجربیات پرورش. تغذیه نمودها آن ۀیبا توجه به رفتار و نوع تغذ اساسا  آبزیان را باید

دهی بیش از حد عبارت بهتر خوراکیا به  هااز حد آن شیکردن بریبهتر از سبرای مدت زمان بسیار کم ها یداشتن ماه

 ها وهیکل ،داخل کبد ،دور قلب یشدن چربجمع ،ورم روده ،از حد شیب یناسالم باعث چاقتغذیۀ و  خوراک باالمصرف . ستا

 شودیم های درگیرعملکرد هر یک از ارگاناختالل در  گردد که این امر نهایتا  منجر بهمیبدن  یداخل هایانداماطراف 

 -1 و دهی یکبار در روزخوراک -1: استوجود دارد که شامل دو اصل  یقانون عموم کی رابطه نیدر ا. (1620)عمادی، 

 انجامدها بیش از یک دقیقه به طول میها توسط ماهیدهی با استفاده از اقالم خوراکی که مصرف آنپرهیز از خوراک

 .(1620)فاضلی، 
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 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

  ادامه بحث ...

ای ای به کمبودهای تغذیهعالوه بر این، باید توجه ویژه

های حاوی هر تر مصرف جیرهیا به عبارت دقیق بد غذیۀتشود. 

ی برخو در  یمثلدیکاهش قدرت تول یک از مواد مغذی مضر سبب

شود. کمبود این حیوانات میمثل در دیموارد توقف تول از

ممکن است باعث محدود شدن  یاز مواد معدن یو برخ هاویتامین

 نفعاالتفعل و ا اختالل در همچنین ها ویرشد و نمو ماه

 اوقات یالبته گاه. ها گرددمثل آندیاز جمله تول ک،یولوژیزیف

 یادیز تیدوره خاص از اهم کیدر  یثابت نگه داشتن وزن ماه

 یامر با گرسنه نگه داشتن ماه نیا ای که، به گونهبرخوردار است

خاص مثال  دو هفته  یالگو کیو بر اساس  یدر فواصل زمان

)پیغان،  خواهد بود ریپذهفته دادن غذا امکان کیو  یگرسنگ

 . البته، در مواردی نیز محرومیت خوراکی بیش از حد(1622

ا هیماه نیب یرفتار تهاجمافزایش  یاسترس و حت جادیسبب ا

ار و مقد یانرژ میزانبهتر است با کم کردن  گردد؛ بنابراین،می

جیرۀ  )کاهش تراکم یمواد مغذسایر و  هانیتامیمتناسب و

 .را انجام داد ندآیفر نیاخوراکی( 

 یاهیتغذ یازهاین

نوع عادت  ،بر اساس گونه هایماه اییهتغذ یازهاین

 ای خواراهیخوار، گ زیچگوشتخوار، همهی مورد نظر )ماه یاهیتغذ

 .کننده(، اندازه، درجه بلوغ و درجه حرارت آب متنوع استلتریف

مورد ی مواد مغذ یک ازتا به هر  شده است یسع مطلب نیدر ا

 به صورت مختصر پرداخته شود. هایماه ازین

 نیپروتئ

 یایهتغذ یازهاینجزء  نیترو گران نیتریاصل نیپروتئ

ممکن است سبب  خوراکی ۀریکمبود آن در جکه است یان ماه

 بیششود و در صورت  انیمثل ماهدیاختالل در رشد و نمو و تول

بر از دست رفتن پروتئین جیره عالوه  ،رهیج از حد بودن آن در

گران  از طریق دفع آن از طریق ادرار و مدفوع، که یکی از

ه نیز ب ومیداخل آکوار یفضا ترین اقالم مغذی جیره است،متیق

 نیشود. از ایتر مفیکث ،انیماهتوسط ادرار دلیل افزایش دفع 

 کار از نیا یبرا که توجه بیشتری به پروتئین جیره شود دیبا ،رو

در  هادیاسنویباالنس آم های فرموالسیون خوراک بر اساسروش

  .کرداستفاده توان می جیره

اند، ماهی که مورد بررسی قرار گرفته یهاگونه تمامیدر 

 یضروری ماه یبقا یبرا دینواسیآم 14تعداد  ،مانند پستاندارانه

، نینشامل اسیدهای آمینۀ آرژی دینواسیآم 14 نیاکه  است

 ن،یآالنلیفن ن،یونیمت ن،یزیل ن،یلوس ن،یزولوسیا ن،یدیستیه

ممکن  دها،یاسنویآم نیا نی. در بین هستندوال پتوفانیتر ن،یترئون

جود شود و و نیآالنلیفن نیگزیجا یجزئ ۀبه انداز نیروزیاست ت

استفاده  با را کاهش دهد. نیتونیم یتواند تقاضا برایم نئیستیس

 نیپروتئ یکه به عنوان منبع اصل ،شده یآورعمل یاز پودر ماه

 نیتأم یضرور یدهایاسنویبه آم یماه زاین ،است یماه یدر غذا

به عنوان  یاهیگ یهانیخواهد شد. در صورت استفاده از پروتئ

 یدهایاسنویممکن است افزودن آم د،ینواسیآم نیتأم یمنبع اصل

 .(1622)پیغان، د باش یضرور یمکمل امر نبه عنوا یاضاف

 ازیبه طور روزانه ن یحفظ سالمت یبرای ماه یهااغلب گونه

هر  یبه ازااز انواع اسیدهای آمینه ضروری گرم  1-۵/1 به مصرف

اندازه  ،یبراساس گونه ماه؛ که دارند خودوزن بدن  لوگرمیک

 نیپروتئ تیفیغذا و ک یسن، درجه حرارت آب، مقدار انرژ ،یماه

 متفاوتمورد استفاده در غذا ی دهایاسنویآم زانیم ( وقابل هضم)

 .(1622)پیغان،  خواهد بود

 هایچرب

به  و ی بودهچرب ضرور یدهایلقوه اساها منبع بیچرب

 هضم یبرا کههستند مطرح  انرژی متیارزان ق یک منبع عنوان

از  .(NRC, 1993)باشند می یها ضرورنیتامیو یجذب بعضو 

 ممکن است با دهایپیل ونیداسیمحصوالت مختلف اکسطرفی 

که این واکنش دهند  یمواد مغذ ریها و سانیتامیها، ونیپروتئ

گردد میها آن ایتغذیهارزش  امر در نهایت منجر به کاهش

(Klontez, 1992). چرب  یدهایاسکه انواع  رسدیبه نظر م

 هایمختلف ماه یهاگونهتغذیۀ ماهیان، بسته به در  یضرور

 ،کمان نیرنگ یآالقزل ماهی در ،به عنوان مثال ؛است تمتفاو

الی در ح ،است یچرب ضرور دیاس کیبه عنوان  کینولئیل دیاس

بسزایی  از اهمیت 6-امگااسیدهای چرب ها گویمتغذیۀ در  که

کمبود بر اساس مطالعات صورت گرفته، . برخوردار هستند

 ییهابروز زخم ی،سبب کاهش رشد ماه ضروری چرب یدهایاس

، غانی)پ شودیکبد م یدگیبزرگ شدن و رنگ پرها و در باله

1622). 

 هادراتیکربوه

ها به عنوان از گونه یها ممکن است در بعضدراتیکربوه

فاده مورد است ی(نیسن معیک تا )البته  یانرژ نیمأت اصلی منبع

ر د کهگوشتخوار هستند  ها،یماه یهاگونه . بیشتردنریقرار گ
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 مسیدر متابول یکم ییو توانا رندیگیقرار م اییهس هرم تغذأر

 ازیگونه ن چیهها گاها  در برخی از گونهو  داشته هادراتیکربوه

 یتجار هایخوراک دیدر تول با این حال،به آن ندارند.  یاهیتغذ

اصلی اجزاء خوراکی طی ها به عنوان چسباننده دراتیکربوه

. گیرندفرآیند ساخت خوراک مورد استفاده قرار می

 لیبه دل ،دهیچیپ یهادراتیکربوه به خصوص ،هادراتیکربوه

 یباعث آلودگ یماهدستگاه گوارش عدم هضم کامل توسط 

 است که وجود نیا برتصور  ،نید. همچننشویم ومیآکوار طیمح

 ینامطلوب بر سالمت ماه اثرات یماه یها در غذادراتیکربوه

های کربوهیدراتاز حد  شیب . مصرف(1622)پیغان،  داشته باشد

ه گوشتخوار ب انیاز ماه یبرخ تغذیۀدر  ،نشاسته محلول، به ویژه

راه همماهی  یدر کبد با اختالل در سالمت کوژنیتجمع گل لیدل

 .(Hilton and Hodson, 1983) است

  یمواد معدن

 یانواع عملکردها رشد و یها برایماه یبه طور کل

ه مشاب یبه مواد معدن یاسمز فشار میاز جمله تنظ یکیمتابول

محلول در  یمواد معدن .(NRC, 1993دارند ) ازین واناتیح ریسا

و بر  یماه کیمتابول یازهاین در فراهم کردنآب ممکن است 

و در  (Gatlin III, D.M) کمک کند ییغذا یازهایطرف کردن ن

 ترشیب یماه ییغذا ۀریدر ج یبودن مقدار مواد معدن ادیز قتیحق

ها یدر ماه بروز ناهنجاریمنجر به  رهیها در جاز کمبود آن

از عدم  یتواند ناشیم یعالئم کمبود مواد معدنبروز . شودیم

 یعدنمواد م نیواکنش متقابل ب ای رهیدر ج یمواد معدنبین تعادل 

خوراکی طی فرآیند جذب در  رهیموجود در ج یاجزا ریو سا

 که استمشخص شده  یباشد. به خوب دستگاه گوارش حیوان

ه ب یماه یدسترس تیقابل یجاتسبز موجود در کیتیدفیاس

را کاهش  یو رو میزیمن ،میکلس خصوصا   یماده معدن نیچند

 نندما رهیدر ج میکلس زانیباال بودن م نیو همچن دهدیم

مس و  ،تواند جذب آهنیم یپودر ماهسطوح باالی  یهارهیج

 زانیباال بودن م عالوه بر این،. را کاهش دهد یدر بدن ماه یرو

 یهایماریبه ب یماه تیحساس شیسبب افزا تواندیآهن م

  .(1622، غانی)پ شود ییایباکتر

 هانیتامیو

ای به ها نیز نیاز ویژهماهی ی،گرید ۀهمانند هر موجود زند

ترین این به مهم 1جدول  ها دارند که درمصرف انواع ویتامین

 ها اشاره شده است.ویتامین

 مواد غذایی متداول در تغذیۀ ماهیان آکواریمی

 رغمزرده تخم

 یمواد برا نیترو در دسترس نیتراز ساده یکیمرغ زرده تخم

استفاده از  یبرا رود.به شمار می ینتیز انیماه یالروها یۀتغذ

پخته و پس پز به صورت آبمرغ را ابتدا تخم دیبا مرغزرده تخم

استفاده از این  یبرا .کردجدا  دهیزرده را از سف ه،از کندن پوست

را با  پز شده ها باید زرده آببچه ماهیماده خوراکی در تغذیۀ 

نمود تا به راحتی حل  ومیاستفاده از انگشتان دست در آب آکوار

تر . در صورت بزرگهای کوچک باشدقابل مصرف توسط ماهی

 نمودزرده را به آب اضافه  ۀشد زیتوان قطعات ریشدن الروها م

 یۀتغذ در. ها در آب مشغول شوندها به خوردن مخلوط آنیتا ماه

نکته توجه داشت که  نیبه ا دیمرغ بابا زرده تخم ینوزادان ماه

تواند در کوتاه مدت یم یمغذ ۀماد نیاز اندازه از ا شیاستفاده ب

شود که در این حالت آن  یو کدر ومیآب آکوار یبه آلودگمنجر 

پس از مصرف خوراک، آب آکواریوم باید تعویض شود 

(esfahanfishing.ir). 

 (1620، ی)فاضلها بر متابولیسم و رشد و نمو ماهیان تأثیرات ویتامین -0 جدول

 کمبود عالئم ریثأت نام ویتامین

 ها و ستون فقراتهشکل بال رییتغ ،رشد کم یرشد سلول A نیتامیو

 ییاشتهایب ،رشد کم ،ترسو شدن یدر رشد و بارور ریثأتو  هادراتیکربوه یجداساز 1B نیتامیو

 رشد کم ،از دست دادن اشتها ،تنفس شیافزا هامیها و آنز نیسوخت و ساز پروتئ 12Bو  6Bهای نیتامیو

 یشکل پوست رییزخم و تغ بر گوارش ریثأت ،درمان زخم C نیتامیو

 هارفتن استخوان نیو از ب یپوک یسازاستخوان D نیتامیو

 ینابارور بر باروری ریثأت E نیتامیو
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 فرهایروت

 یخاص تک سلول یهاسمیکروارگانیها از جمله مروتیفر

 ۀموز به محفظ ایاز کاهو  یبا افزودن مقدار هاآن کشت که هستند

ها با استفاده از یۀ ماهیتغذ .شودیانجام م ومیآب آکوار باپر شده 

، )فاضلی شودیچکان انجام متوسط قطره هااین میکروارگانیسم

1620). 

 فکسیتوب یهاکرم

و  وجود دارندگل آلود  های جاریآبها در کرم نیا

فاضلی، ) دنوجود داشته باش زین یو سمّ یند به صورت انگلنتوایم

1620). 

  دیسف یهاکرم

منبع  Enchytraeus albidus با نام علمی دیسف یهاکرم

این منبع  هستند. یومیآکوارهای ماهی یبرا ییبزرگ غذا

و  یچرب درصد ۵/10 ن،یپروتئ درصد 04 یدارا خوراکی معموال 

-0/2 حدودا  دیکرم سف زیسا باشند.یم دراتیکربوه درصد 14

و  Tubifex یهاکرم نیب یااندازهو  هستند مترسانتی ۵0/1

Grindal .ها دارندعالقۀ زیادی به تغذیه از این کرمها یماه دارند 

 یگوشتخوار حت یهایاز ماه یادیع زانوا یبرا هاکرم نیو ا

 .(fishland.ir) مناسب هستندنیز  دهایالیچیس

  یکرم خاک

ارزش  یخاک هایکرماند که به تازگی مطالعات نشان داده

ها و برخی دیگر از حیوانات مانند یی در تغذیۀ ماهیباال ییغذا

های خاکی در استفاده از کرم ید. براندار های طیورانواع گونه

ها را ابتدا به کرم توانیسکار، ممثل اُ یبزرگ یهایماهتغذیۀ 

 کرده و سپس به صورت کامل و بدون فرآوری در زیتم خوبی

ا هکرم نیز ابتدا تر کوچک یهایماهبرای انداخت.  ومیداخل آکوار

اده استفمنجمد قطعه قطعه شده  هایکرماز  ایو کرده تکه تکه  را

کرم چرخ از  توانیکوچک م یهاینوزادها و بچه ماه یبراکرد. 

 .(petzip.ir)کرد استفاده  ییمواد غذا ریبا ساهمراه شده 

 ها ها و کفشدوزکرکیرجیج ،هامگس

 هاییماه یۀتغذ یبرا توانیم ی نیزخانگ یهامگساز 

را هم  هاجیرجیرک .متوسط تا بزرگ و گوشتخوار استفاده کرد

از  ایو  هبه دام انداختهای مختلفی با استفاده از دستگاه توانیم

  .(1620)فاضلی،  کرد هیمربوطه ته یهافروشگاه
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