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 با تراریخته؛ طیور تولید در اسپرماتوگونی بنیادی هایسلول

زیستی داروهای و پزشکی ژنتیکی، هایزمینه در رویکرد  

 رفاه وضعیت و حیوانات از آن انتقال ،73-کووید بیماری

 گیریهمه زمان در خانگی حیوانات

 ارتباطات علمی
 کشور  دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکز معرفی

 نرم افزار
 Statistica آماری افزارنرم کاربردهای و هاقابلیت معرفی

 معرفی کتاب
 آن  پرورش و تولید بز، علمی شناخت

 حیوانات خانگی
 نژاد چند معرفی و بندیدسته آکواریومی؛ هایماهی

 پسندبازار

 پوستر
 2828-2827 سال معرفی تیم نشریه دامستیک در

 تبلیغات )حامی مالی(
 میهن دانهشرکت 

  بنیان کیمیا دانش الوندشرکت تعاونی دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

6 

8 

32 

23 

15 

16 

62 

66 

67 

66 

 54 

 66 

 42 

 61 

 28 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011بهار  علوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 sadeghism@cc.iut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 .0-5(: 0)20 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. ایران لبنیات شیر تو شیر اوضاع. ع ،سفیدمزگی صادقیدهی: رفرنس

 22/10/0011 تاریخ انتشار آنالین:     25/10/0011 :پذیرشتاریخ        ----/--/-- تاریخ بازنگری:     21/10/0011 تاریخ دریافت:

 

 

 

 ایران لبنیات شیر تو شیر اوضاع

 کاهش ایمنی، سیستم تقویت برای شودمی توصیه که حالی در کرونایی، تحرکبی و اضطراب پُر روزهای این در

. است نابسامان ایران در ارزشمند فرآورده این اوضاع بنوشیم، شیر روز هر است الزم خون فشار و وزن کاهش استرس،

 001) انسان ایتغذیه احتیاجات حداقل با نظر این از و( کیلوگرم 01 از کمتر) است پایین بسیار ایران در شیر مصرف سرانۀ

 لبنیات توسعۀ با اشتغال ایجاد و درآمدزایی امروزه،. داریم زیادی فاصله( کیلوگرم 021) جهانی سرانه میانگین و( کیلوگرم

 و مولد شغل 2111 از بیش توانمی شیر، مصرف سرانۀ افزایش کیلوگرم هر ازای به که ایگونه به است؛ جهانی رویکرد یک

 دممر خرید توان تقویت مدارس، در شیر رایگان توزیع احیاء و سازیفرهنگ با دیگر طرف از. کرد ایجاد کشور در خدماتی

 ار شیر مصرف سرانۀ توانمی تولید هایهزینه کردنکم همچنین و پذیرآسیب اقشار به هدفمند هاییارانه پرداخت با

 . داد افزایش

  کجاست؟ کار مشکل دقیقاً پس

 ارزشمند زنجیرۀ در بزرگ موانع شیر، دستوری گذاریقیمت و ارز بودن نرخی چند که هستند معتقد کارشناسان

 یمتق افزایش همچون تولید هایهزینه افزایش نتیجۀ در تورم افزایش دلیل به. شوندمی محسوب کشور لبنی هایفرآورده

 و خام شیر قیمت افزایش خواستار شاهد ساله هر غیره، و نقل و حمل و انرژی هزینه کار، نیروی هزینه دامی، هاینهاده

 کار اب اصطالحا  ربطذی مراجع متعاقبا  . هستیم تبدیلی صنایع یا و شیری گاو دهندگانپرورش توسط لبنی هایفرآورده

. کنندمی تعیین را چرب کم ماست و شیر پنیر، مثل مصرف پُر لبنی هایفرآورده از تعدادی و خام شیر قیمت کارشناسی،

 امی،د هاینهاده تولیدکنندگان یعنی کشور لبنی زنجیرۀ نفعانذی از یک هیچ دولت، مداخلۀ این از گذشته دهۀ سه طی

 اریتج وضعیت از را نفعانذی رابطۀ دستوری، گذاریقیمت. اندنبوده راضی کنندگانمصرف و لبنی هایکارخانه گاوداران،

 . دهدمی قرار اجرایی غیرقابل دستوری هایچارچوب در و خارج شفاف

 4-5: پیاپی( 21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82989.html 

 یادداشت

 *0سفیدمزگی صادقی علی دکتر

 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران ،علوم دامی دانشکده کشاورزیمهندسی نژاد دام، گروه دانشیار ژنتیک و اصالح0



 

 

 ایران لبنیات شیر تو شیر اوضاع؛ سفیدمزگی صادقی       

 

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

 

 به نهایت در و کرد نخواهد حرکت دستورات چارچوب در "تقاضا و عرضه" منطقی و معقول نظام گاههیچ وجود، این با

 به توانمی دستوری گذاریقیمت و ارز بودن نرخی چند تبعات از داد. خواهد ادامه خود جریان به زنجیره از حلقه یک ضرر

 یرش قیمت است بهتر بنابراین. کرد اشاره زنجیره از هاییبخش در سرمایه جذب زوال و وریبهره کاهش پایدار، فعالیت عدم

 کل رد سالم و شفاف رابطۀ یک خواستار و کنیم واگذار تقاضا و عرضه نظام یعنی بازار منطق به را لبنی محصوالت و خام

 تجدید ت،کیفی بر مبتنی گذاریقیمت جدید نظام یک اندازیراه مشکالت، این از رفت برون برای. باشیم صنعت این زنجیرۀ

 در و شورک هایواقعیت و هاداده مبنای بر شیر بهداشتی کیفیت برای جرایم و جوایز تدوین شیر، کیفی استاندارهای در نظر

 . شودمی پیشنهاد (Iran Dairy Board) ایران شیر خانه تشکیل نهایت

 

 

 موجود مقرارت و قوانین دلیل به کشور در خام شیر گذاریقیمت فعلی نظام تغییر عمل، در

 و تدریجی صورت به تغییرات است الزم رو این از. باشد رو به رو زیادی هایچالش با است ممکن

 جدید نظام پذیرش جهت دامداران آموزش و اعتمادسازی راستا، این در. شود انجام مرحله چند در

 امکانات و تجهیزات تهیه جهت لبنی هایکارخانه آمادگی دیگر طرف از و گذاریقیمت

 تمشکال حل برای همچنین. باشد داشته طرح این موفقیت در کلیدی نقش تواندمی آزمایشگاهی

 دامی، هاینهاده کنندگانتاًمین از متشکل ناظر و گذارسیاست کمیته یک است الزم احتمالی

 سمجل و دولت کنندگان،توزیع لبنی، هایفرآورده تولیدکنندگان شیری، گاوهای دهندگانپروش

 برای ؛باشد شیر پروتئین و چربی گذاریارزش تواندمی کمیته این وظیفۀ مهمترین. شود تشکیل

 متقی اساس بر و باشد تقاضا و عرضه با متناسب و آزاد رقابت بازار شرایط در است الزم منظور این

 یا خام شیر تولید در( غیره و یونجه سویا، ذرت، جو،) دامی هاینهاده ترینپرمصرف و مهمترین

 پروتئین و چربی واحد هر ارزش ،(غیره و پنیر آب پودر خشک، شیر پنیر، کره،) لبنی هایفرآورده

 تنظیمی خود و پذیریانعطاف به توانمی پیشنهادی، طرح مزیت مهمترین از. شود مشخص شیر

 شارها ایبخشنامه هایگذاریقیمت جای به ریاضی معادالت از استفاده و هاقیمت تغییر با متناسب

 انتخاب نیز و تعرفه و وارداتی هایسیاست تدوین به توانمی کمیته این دیگر وظایف از. کرد

 و توازن ایجاد به تواندمی اقدامات این. نمود اشاره بورس بازار به ورود برای لبنی کاالی یکسری

 و سازیشفاف با دیگر طرف از. باشد داشته توجهی قابل کمک کار و کسب بازار در امن فضای

 .یافت خواهد افزایش نفعانذی توسط طرح پذیرش میزان واقعی، هایقیمت به رسیدن

 

 

 *سفیدمزگی صادقی علی دکتر

 اصفهان صنعتی دانشگاه دامی علوممهندسی  گروه علمی هیئت
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی

 AnimSSAUT@gmail.com نویسنده مسئول:*

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

 .6-7(: 0)20 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه)

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

 

 

 

 علوم دامی دانشگاه تهران مهندسی دانشجویی گروه -اخبار انجمن علمی

 0011بهار در  

 *0یدانشجوی -انجمن علمی

 (ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه هجدهم شماره                                                              

 .شد منتشر دامِستیک                                                                                              

 

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

 آدرس به مراجعه با توانندمی مندانعالقه و شد منتشر 0022 زمستان در دامستیک نشریه بیستم دوره از شماره سومین تهران،

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

 برای( ISSN) الکترونیکی و چاپی شاپای دریافت و مروری و ترویجی -علمی مقاالت به( DOI) اسناد دیجیتال شناسه اختصاص کند،می متمایز

 .است نشریه

 شنق" عنوان با تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه علمی هیئت ژندی، مهدی دکتر قلم به دامستیک، نشریه از شماره این یادداشت

 یدام علوم گروه و دانشجویی -علمی انجمن اخبار ادامه در. است آمده در تحریر رشته به "دامپروری صنعت در دام فیزیولوژی متخصصان آفرینی

 علوم گروه فیزیولوژی بخش استاد ضمیری، جواد محمد دکتر آقای جناب با شماره این در. است شده داده قرار 0022 زمستان در تهران دانشگاه

 قالهم چهار و ترویجی -علمی مقاله یک. است شده تنظیم "شوندمی معلم مردم، بهترین" عنوان تحت که است، شده مصاحبه شیراز دانشگاه دامی

 طیور، و دام تغذیه طیور، و دام نژاداصالح و ژنتیک) دامی علوم مهندسی رشته هایگرایش تمامی که است شده منتشر شماره این در مروری

 شده سعی و است شده معرفی تخصصی ارتباطات بخش در "رویان پژوهشگاه". دهندمی پوشش را( دامپروری مدیریت و طیور و دام فیزیولوژی

 به طیور و امد فیزیولوژی با مرتبط تخصصی لغات بیان به تخصصی لغات بخش در. شود پرداخته پژوهشگاه این از جامع اطالعاتی بیان به که است

 رفیمع بخش در. شوند داده توضیح کامل صورت به لغات از زیادی بخش که است شده سعی و پرداخته آزمایشگاهی شرایط در جنین تولید ویژه

 حتت مطلب خانگی حیوانات بخش برای قبل، شماره دو ادامه در. است شده پرداخته "گاو در تولیدمثلی هایفناوری" کتاب معرفی به نیز کتاب

 روسع هایبیماری معرفی با مرتبط بیشتر آن موضوع که است شده منتشر "درمان و پیشگیری عالئم،: هلندی عروس در رایج هایبیماری" عنوان

 .اشندبمی الوند دانش کیمیا بنیاندانش تعاونی شرکت و دانه میهن شرکت دامستیک، نشریه از شماره این مالی حامیان همچنین. است هلندی

 6-7: پیاپی( 09)شماره  0، شماره 20دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82992.html 

 اخبار انجمن

 ، کرج، ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، علوم دامی،مهندسی گروه  0
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در داور جذب فراخوان                                                                                                       

 دامستیک( ایحرفه) ترویجی-علمی نشریه                                                                         

 
دامستیک گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه  (ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

آموختگان و دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و خود از اعضای هیئت علمی، دانش تکمیل هیئت داوری جهت دارد نظر  در تهران

مطالعه قسمت شرایط و توضیحات نسبت به ارسال  نماید. لذا خواهشمند است باکارشناسی ارشد )شرایط خاص(، دعوت به همکاری می

 اطالعات الزم و رزومه علمی خود اقدام فرمایید.

، در جلسه تیم اطالعیه شماره یک قابل ذکر است که اطالعات و رزومه علمی داوران و اعضای هیئت تحریریه دریافت شده در

ان و اعضای هیئت تحریریه پذیرفته شده جهت همکاری با نشریه تخصصی نشریه دامستیک مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات داور

 شدگان ارسال شده است.دامستیک، هم اکنون بر روی وب سایت نشریه قرار گرفته است و توضیحات الزم برای پذیرفته

 

 

 شرایط و توضیحات

 دامی علوم مهندسی گروه دانشجویی علمی انجمن سوی از معتبر گواهی محترم داوران برای     -0

 .گرددمی صادر دامستیک ترویجی -علمی نشریه و تهران دانشگاه

نژاد دام و طیور، فیزیولوژی دام ک و اصالحژنتی) دامی علوم رشته هایگرایش تمامی در پذیرش      -2

 و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور، پرورش زنبورعسل و مدیریت دامپروری( خواهد بود.

 آدرس به علمی انجمن/نشریه ایمیل به نیاز مورد فردی اطالعات و علمی رزومه ارسال     -0

animssaut@gmail.com باشد.الزامی می 

مندان براساس رزومه علمی و اطالعات فردی توسط شورای مربوطه ز میان عالقها داور انتخاب     -0

 خواهد بود.

 و شد خواهد منتشر بعدی هایاطالعیه در شدگان پذیرفته اسامی مربوطه، شورای تأیید از پس     -2

 ثبت Domesticsj.ut.ac.ir آدرس به دامستیک ترویجی -علمی نشریه سامانه در که است الزم آن از پس

 .نماید نام
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی

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

، "وریدامپر پایدار توسعه و بومی نژادهای نجات راه داخلی، توان و دانش از مناسب استفاده و ریزیبرنامه". ا.، خلیل خلیلی، ع. ا ،غالمی  دهی:رفرنس

 ،ستیکدام( ایحرفه) ترویجی -علمی. تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دام نژاداصالح و ژنتیک استاد شهربابک؛ مرادی محمد دکتر با مصاحبه

  .8-11(: 1)21 ؛1044

 22/41/1044 تاریخ انتشار آنالین:     21/41/1044 :پذیرشتاریخ      18/41/1044 تاریخ بازنگری:     11/41/1044 تاریخ دریافت:

 

 

 

  داخلی، توان و دانش از مناسب استفاده و ریزیبرنامه"

 "دامپروری پایدار توسعه و بومی نژادهای نجات راه 

 تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دام نژاداصالح و ژنتیک استاد شهربابک؛ مرادی محمد دکتر با مصاحبه

 2علی اصغر خلیل خلیلی و *0اشکان غالمی 

 ابتدایی دورانایشان  .هستند کرمان استان شهربابکشهرستان  در 42/1112/ 41 متولد شهربابک مرادی محمددکتر 

. اندهرساند اتمام به 1111 سال در شهربابک بایکان دبیرستان در را دبیرستان دوران و خود زندگی محل روستای مدرسۀ در را

 اول شاگرد ،شده استمی برگزار سراسری صورت به که( دوازدهم کالس) آخر سال نهایی امتحان در که است ذکر به الزم

 اردیبهشت در کشور در بار آخرین و اولین برای که) کنکور آزمون طریق از ،1111 سال در .اندبوده شهر سطح در دبیرستان

 ایقهعال چون اول ترم پایان در. ندشد پذیرفته مشهد دانشگاه شیمی رشته در( شدمی برگزار نهایی امتحانات از قبل و ماه

 کشناسیخا رشته در و( رشته انتخاب حق محدودیت با) نمودند شرکت کنکور در مجددا   و دادند انصراف ،نداشتند رشته این به

 ،دیدندمین خود عالقه با متناسب را رشته این چون مجددا . شدند پذیرفته( فعلی پردیس) تهران دانشگاه کشاورزی دانشکده

 دامپروری رشتۀ به( حکیمی دکتر آقای جناب) خاکشناسی گروه وقت مدیر اولیه مخالفت رغمعلی 1118 سال ماه خرداد در

 دو با مقطع این درایشان  که است ذکر به الزم. رساندند پایان به را مقطع این 1130 سال در نهایت در و دادند رشته تغییر

 عالوه. دبودن روبرو( انقالب از بعد فرهنگی انقالب علت به سال دو حدود و انقالب از قبل نیمسال یک) دانشگاه در تعطیلی

 اجرا یعیطب منابع و کشاورزی هایرشته برای فقط که) ثُلثی به نیمسالی از آموزشی نظام آزمایشی تغییر علت به این بر

در  .گردید تحصیلی ایشان مقطع این شدن ترطوالنی به منجر مجموعه این که گذراندند نیز را درسی واحد 214 حدود( شد

 دانشکده( فعلی دامی علوم) دامپروری گروه در 1131 ماه بهمن در ،دامپروری رشتۀ درخود را  ارشدکارشناسی مقطعادامه، 

 0 پذیرش برای نفر 214 مشارکت) کنکور برگزاری طریق از مقطع این دانشجویان اولین عنوان به تهران دانشگاه کشاورزی

 سال ماه دی در کانادا، گوئلف دانشگاه از پذیرش اخذ از پسو  دندنمو دفاع خود نامهپایان از 1131 تیرماه در و شروع( نفر

 اتمام از پس 1123 ماه سال مهر در و گردید کانادا کشور عازم تخصصی دکتری مقطع در تحصیل ادامۀ جهت 1121

 :نشینیممی صحبت به فرهیخته استاد این با ادامه در .بازگشتند کشور به تحصیالت

 8-21: پیاپی( 29)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82993.html 
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 "بومی نژادهای نجات راه داخلی، توان و دانش"غالمی و خلیل خلیلی؛        

 

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

 
گروه  علمی هیئت عضو -محمد مرادی شهربابکدکتر  -0تصویر 

 رانتهعلوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مهندسی 

 داشتید؟ هاییویژگی چه مدرسه در خود تحصیل دوران در

 کردید؟ تغییریچه  دانشگاه به ورود از بعد

 طوری به داشتم؛ مدرسه به زیادی عالقه مدرسه دوران در

 همیشه. بودم مدرسه در حاضر نفرات اولین جزء همیشه که

 تکالیف که طوری به دادم،می انجام موقع به را شده داده تکالیف

 تعطیالت شروع از قبل بود، هم زیاد معموال  که را عید تعطیالت

 الزم. داشتم را روحیه همین نیز دبیرستان ایام در. دادممی انجام

 به مربوط کارهای در باید تحصیل دوران طول در است ذکر به

 ورود از بعد. کردممی کمک خانواده به نیز دامداری و کشاورزی

 هااهدانشگ در موجود سیاسی و مبارزاتی جو به توجه با دانشگاه به

 از ایعمده بخش همانند دروس، کنار در انقالب، از قبل در

 جویاندانش به مربوط هایفعالیت نوع این درگیر دیگر، دانشجویان

 از رشته تغییر هنگام در نیز علمی بُعد از. گردیدم مذهبی

 رطیش عملی، سابقه و عالقه به توجه با دامپروری به خاکشناسی

 مطرح( نیکخواه علی دکتر آقای جناب) گروه وقت مدیر با که را

 تگاهایس در عملی کارهای وارد بالفاصله بتوانم که بود این ،منمود

 این خوشبختانه که گردم دامی علوم گروه پژوهشی و آموزشی

 تحصیل دوران در کردن، کار مدتی از پس و گردید انجام امر

 اینجانب عهدۀ بر ایستگاه هایفعالیت از ایعمده بخش مسئولیت

 .بود

 فرزندان آیا اید؟کرده ازدواج تانزندگی از مقطعی چه در

 هستند؟ مشغول رشته همین در هم شما

 ادامه برای اعزام از قبل و ارشدکارشناسی دورۀ اتمام از پس

 یک و پسر یک) فرزند دو. نمودم ازدواج 1121 سال در تحصیل

  .هستند تحصیل مشغول پزشکی رشتۀ در که دارم( دختر

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

 است؟ بوده تأثیرگذار( دامی علوم

 سپ من گردید، ذکر قبل سؤاالت به پاسخ در که طورهمان

 علت. برگزیدم را دامی علوم رشتۀ نهایت در رشته، تغییر دو از

 نم زیرا است؛ بوده دامپروری با امآشنایی سابقۀ و عالقه امر این

 رشد و شده متولد کشاورزی و دامداری دارای خانوادۀ یک در

 آشنا( بز و گوسفند) دامداری با زندگی اوایل همان از و امکرده

 ردیدگ این به منجر نهایت در سابقه این لذا. بودم مندعالقه و شدم

 .دهم ادامه را خود تحصیالت رشته این در که

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

 نژاد؟اصالح و ژنتیک

 طی در. امشده رشته این وارد عالقه و کامل شناخت با بله،

 ما برای نژاداصالح متخصص وجود خالء کارشناسی دورۀ

 یعلم هیئت اعضای کل تعداد زیرا بود، مشهود کامال  دانشجویان

 کشور  هایدانشگاه کل در دام نژاداصالح و ژنتیک تخصص  با

 مقطع در تحصیل دوران طی در همچنین. بودند نفر 0-1

 راستا همین در و بودم مندعالقه نژاداصالح و ژنتیک به کارشناسی

 مشغول دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکز در 1130 سال از

 .شدم نژاداصالح با مربوطه امور درگیر عمال  و شدم کار به

 و ژنتیک گرایش در تحصیل فعلی، شرایط به توجه با آیا

 دهید؟می پیشنهاد دانشجویان به را طیور و دام نژاداصالح

 قتیو تحصیلی گرایش و رشته هر در تحصیل کلی طور به

 ا  واقع گرایش و رشته آن به دانشجو که بود خواهد آمیزموفقیت

 دانشجویان، در تحصیل به عالقه صورت در لذا باشد؛ مندعالقه

 .منمایمی توصیه هاگرایش بقیۀ همانند را گرایش این اینجانب

 ار طیور و دام نژاداصالح و ژنتیک گرایش شغلی هایزمینه

 بینید؟می چطور

 در اهمیت با کاری هایزمینه از یکی نژادیاصالح خدمات

 ریزیبرنامه خوبی به متأسفانه که است کشور دامپروری

 از توجهی قابل بخش اشتغال ساززمینه توانندمی و اندنگردیده

 به توجه با این بر عالوه. باشند گرایش این آموختگاندانش

 واحدها، اندازه شدن بزرگ و صنعتی پرورش واحدهای گسترش

 هاواحد این در نژاداصالح متخصصان و کارشناسان حضور به نیاز

 و علمی توان و عالقه صورت در همچنین. است یافته افزایش

 ایجاد به نسبت توانندمی گرایش این آموختگاندانش خود عملی،

 .نمایند اقدام نژادیاصالح اهداف با واحدهایی
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 رد طیور و دام نژاداصالح و ژنتیک متخصصان آیا شما نظر از

 دارند؟ قرار دامپروری صنعت در خودشان واقعی جایگاه

 سایر همانند گرایش این متخصصین خیر، متأسفانه

 مراکز در مناسبی جایگاه از دامی علوم مهندسی متخصصین

 ینا. ندارند قرار مربوطه صنایع و کشور دامپروری گیریتصمیم

 صنعت بین ارتباط اوال  که است گردیده این به منجر امر

 اربرقر مؤثر و شده ریزیبرنامه شکل به متخصصان و دامپروری

 و طرح که است گردیده باعث امر این نتیجه، در و نباشد

 مالز موفقیت از توسعه مختلف هایبرنامه در شده اجرا هایبرنامه

 رغمعلی کشور طیور و دام صنایع دیگر طرف از و نباشند برخوردار

 و مناسب بازدهی از شده انجام عظیم بسیار هایگذاریسرمایه

 دادتع و دانش سطح به توجه با. نباشند برخوردار پایدار توسعۀ

 رذخای و نژادی تنوع و کشور در نژاداصالح و ژنتیک متخصصان

 مشارکت جهت زمینه ایجاد صورت در کشور، در موجود ژنتیکی

 سیارب پیشرفت و جایگاه توانستمی کشور نژاد،اصالح متخصصان

( نژادی هایترکیب) نژادها ایجاد و نژاداصالح زمینۀ در خوبی

 .باشد داشته کشور شرایط با متناسب و پُربازده

 و دام نژاداصالح و ژنتیک گرایش آیندۀ مورد در شما نظر

 چیست؟ طیور

 مصرف میزان و پرورش هایهزینه افزایش به توجه با

 ازای به عملکرد سطح بهبود زمان، طول در طیور و دام تولیدات

 بودن اقتصادی منظور به همواره( عمودی توسعه) مولد واحد هر

 تاس بوده مطرح انسانی جوامع نیازهای به پاسخگویی و پرورش

 مطالعات رابطه، این در. داشت خواهد ادامه همچنان روال این و

 و یاساس نقش مربوطه متخصصان بالطبع و نژاداصالح و ژنتیک

 نژادحاصال و ژنتیک گرایش آیندۀ لذا. اندداشته برعهده پیشتازی

 به توجه با و بود خواهد مهم همچنان دام پرورش صنایع در

 و مولکولی ژنتیک زمینه در شده انجام جدید علمی هایپیشرفت

 .شد خواهد ترپُررنگ نقش این نژاداصالح علم در هاآن کاربرد

 دام نژاداصالح و ژنتیک حوزۀ محققان و فعاالن برای پیامی چه

 دارید؟ طیور و

 دستاوردهای و دانش سطح متخصصان، تعداد به توجه با

 در موجود المللیبین و ملی ارزشمند تجارب پژوهشی، و علمی

 راستای در ارزشمند مجموعۀ این که است این بر انتظار کشور،

 مختلف هایگونه برای نژادیاصالح هایبرنامه و راهکارها تعیین

 .دهند انجام را الزم اقدام کشور شرایط با متناسب کشور دامی

 لمیع جامعه برای شما دستاورد ترینمهم و بهترین شما نظر از

 چیست؟

 علوم مهندسی هایگروه در محترم همکاران از یک هر

. اندداشته مشارکت نحوی به کشور علمی جامعۀ ارتقاء در دامی

 از برخی. امداده انجام را هاییفعالیت راستا این در نیز اینجانب

 اندعبارت اند،بوده ملی سطح در تأثیرگذاری دارای که موارد

 :از

 در گروه در ارزنده بسیار علمی همکاران جذب پیگیری 

 دنژااصالح و ژنتیک بخش ایجاد و گروه مدیریت هایدوره

 و همکاری با دامی علوم مهندسی گروه در قوی نسبتا 

 نقش که توانمند علمی همکاران فعال بسیار مشارکت

 ژنتیک پژوهش و آموزش در تحول ایجاد در مؤثری بسیار

 .است داشته کشور نژاداصالح و

 علوم علمی انجمن نمودن فعال و ایجاد در فعال مشارکت 

 کشور دامی علوم پیشکسوتان از تعدادی کنار در دامی

 باطارت جهت مناسب بستری و علمی تشکل یک عنوانبه

 توسعۀ و دامی علوم متخصصان و کارشناسان بین

 ودور در انجمن این که است الزم البته. علمی هایفعالیت

 ورطی و دام صنایع و دامی علوم رشتۀ به مربوط مباحث به

 .باشد داشته تریفعال برخورد کشور

 چه تانزندگی در شما هایموفقیت و هاشکست ترینبزرگ

 دانید؟می چه را هاآن دالیل و است بوده

 هاموفقیت دارای هافعالیت و زندگی دوران طی در فردی هر

 باالیی اهمیت از خود جایگاه در کدام هر که است هاییشکست و

 برای ذهنی و عینی شرایط چنانچه رابطه این در. است برخوردار

 کار آن اجرای که است طبیعی نباشد، فراهم کاری انجام

 تشکس واژۀ از استفاده دیدگاه این با لذا بود، نخواهد آمیزموفقیت

 و هرشت در تحصیلی مدارج طی. نباشد درست خیلی است ممکن

 اب ارتباط داشتن و اجرایی امور به واردشدن عالقه، مورد گرایش

 خداوند یاری با خوب بسیار خانوادۀ یک از برخورداری و صنعت

 .باشندمی اینجانب هایموفقیت از متعال

 دانید؟می خودتان زندگی در الگو عنوانبه را کسی چه

 از تواندمی فرد هر زندگی، بودن وجهی چند به توجه با

 استفاده خود زندگی هایجنبه از یک هر برای متفاوتی الگوهای

  .نمود ذکر را خاص فرد یک فقط تواننمی لذا ،نماید
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 واهیدبخ که تحصیلی و کاری دوران خاطرات بهترین و بدترین

 اند؟کدام کنید، یاد هاآن از

 کسب اینجانب، تحصیلی امکانات محدودیت به توجه با

 و مناسب هایرتبه با تحصیلی مختلف مراحل در هاموفقیت

 و درسی از اعم) رشته عملی هایجنبه به جدی توجه همچنین

 نهایت در و تحصیل کنار در تخصصی امور انجام و( غیردرسی

 هایاهدانشگ از یکی عنوان به) کانادا گوئلف دانشگاه در تحصیل

 و ژنتیک گرایش در ویژهبه و کشاورزی هایرشته در دنیا مطرح

 خوب هایخاطره از آن مطرح اساتید نظر تحت( دام نژاد اصالح

 تحصیل دورۀ دوستان از برخی دادن دست از. باشندمی اینجانب

  .باشدمی اینجانب بد هایخاطره از نیز

 در فعال حضور نژاداصالح مرکز در کاری، دوران در

 به خاطرات از کشور گاوداری صنعت و مربوطه هایریزیبرنامه

 جایگاه ارتقاء نیز دامی علوم مهندسی گروه در. است یادماندنی

 همچنین و علمی سطح و علمی هیئت اعضای تعداد نظر از گروه

 صنعت و علمی جامعه در علمی هیئت اعضای و گروه فعال حضور

 .باشندمی اینجانب کاری خوب خاطرات از زمان از ایبرهه در

 دامی علوم مهندسی گروه در حاضر اساتید از یک کدام

 اند؟داشته حضور گروه در شما از قبل تهران دانشگاه

 گروه در دانشجو عنوان به 1118 ماه خرداد از اینجانب

 دکتر آقای با فعلی همکاران از. امداشته فعال تقریبا  حضور

 و آموزشی ایستگاه در هم با که ایمبوده دورههم نهضتی غالمعلی

 نیز یزال ابوالفضل دکتر آقای همچنین. بودیم فعال گروه پژوهشی

 عشرو و ارشدکارشناسی دورۀ اتمام از بعد. بودند ما از قبل ورودی

 دکتر و شحنه زارع احمد دکتر آقایان مربی، عنوان به فعالیت

 تردک آقایان. داشتند حضور گروه در آشتیانی میرائی سیدرضا

 انیکاش دکتر مرحوم و شیوازاد دکتر مقدم، اسدی دکتر نیکخواه،

 .بودند ما زمان در گروه اساتید از جامعی دکتر مرحوم و

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

 هستند؟ کسانی/کسی چه

 زا و نیکخواه علی دکتر آقای جناب کشور داخل اساتید از

 .ساید برن دکتر آقای جناب کشور از خارج اساتید

 یالتتحص مقاطع در تحصیل ادامۀ فعلی، شرایط به توجه با آیا

 دهید؟می پیشنهاد دانشجویان به را تکمیلی

 تعداد شدن آموختهدانش علت به حاضر حال در چه اگر

 و ژنتیک گرایش در مختلف استانداردهای با افراد زیاد بسیار

 کار بازار نظر از( دامی علوم هایگرایش سایر همانند) نژاداصالح

 بدی نسبتا  وضع از گرایش این علمی استانداردهای حفظ و

 صورت در کردم عرض قبال  که طور همان ولی باشد؛می برخوردار

 رد کردن کار خوب و رشته این در تحصیل ادامه به عالقه داشتن

 .نمایممی پیشنهاد را تحصیل ادامه من تحصیل، دورۀ
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 چه چیست؟ کشور از خارج در تحصیل ادامۀ درباره شما نظر

 دهید؟می پیشنهادی

 مطرح هایدانشگاه در تحصیل ادامۀ اینجانب، کلی طور به

 :دانممی فرصت یک زیر دالیل به را دنیا

 رکشو در روز هایپژوهش از برخی برای الزم امکانات و بستر 

 .نیست فراهم

 گیردمی قرار روز هایپژوهش و دانش متن در دانشجو. 

 و است فراهم بیشتر تیمی کار برای امکانات و شرایط 

 فراهم افراد برای سیستمی نگرش ایجاد امکان همچنین

 .گرددمی

 فراهم بهتر را کشور از خارج در کار جویای برای شرایط 

 .نمایدمی

 صورت در عزیز دانشجویان که است این من پیشنهاد لذا

 اقدام حتما  مطرح هایدانشگاه در تحصیل امکان شدن فراهم

 .نمایند

 ویژههب دامپروری و کشاورزی وضعیت بهبود برای شما پیشنهاد

 چیست؟ کرونایی دوران این در

 اورزیکش تولید بخش فعلی، اقتصادی و کرونایی شرایط در

 هک است گرفته قرار دشواری شرایط در زیر دالیل به دامپروری و

 :ردازمپمی دامپروری با مرتبط موارد به تخصصی زمینۀ به توجه با

 و دامی هاینهاده قیمت افزایش بین فاحش بسیار تفاوت 

 محصوالت برای بازار موجود و شده تعیین قیمت و طیور

 .تولیدی

 هب تولیدی محصوالت از برخی مصرف سرانۀ شدید کاهش 

 هب که است این بیانگر آمارها برخی که قرمز گوشت ویژه

 نتیجه، در و است رسیده سال در کیلوگرم 3 متوسط سطح

 اب متناسب قرمز گوشت قیمت ترقی عدم به منجر امر این

 نیز جاری سال در. است گردیده تولید هایهزینه

 مواد قیمت افسارگسیختۀ افزایش به منجر سالیخشک

 به اقدام دامداران از ایعده ناچار به و است گردیده خوراکی

 هایسال در آن اثرات که اندنموده خود مولد هایدام فروش

 .شد خواهد ظاهر آتی

 برای ریزیبرنامه توان عدم و قیمت ناپایداری 

 روند گرفتن قرار تأثیر تحت نتیجه در و دهندگانپرورش

 .تولید

 شدهاعمال هایمحدودیت علت به مصرف بازار شدن محدود 

 و هارستوران ها،مراسم ها،مسافرت گردشگری، خصوص در

 و تولیدات مصرف میزان دارمعنی کاهش به منجر که غیره

 .است گردیده دامی محصوالت

 وجود رغمعلی تولیدی اقالم از برخی صادرات از جلوگیری 

 .هاقیمت کنترل منظور به تولید توان و بازار

 زمال شرایط این در تولید وضعیت پایداری و بهبود برای لذا

 :شود انجام زیر موارد که است

 مشخص قیمت و پایدار شکل به طیور و دام هاینهاده تأمین 

 .کشور در

 یبرا بهانه ایجاد از جلوگیری منظور به ارز شدن نرخی تک 

 .مربوطه فسادهای و هانهاده قیمت غیرمنطقی تغییرات

 سایر و دامی هاینهاده قیمت افزایش بین تعادل ایجاد 

 و دام هایفرآورده و محصوالت قیمت با تولید هایهزینه

 .طیور

 زا بسیاری همانند تولید، از حمایتی برنامۀ اجرای و تنظیم 

 .خاص شرایط این در یافتهتوسعه کشورهای

 موجود صادراتی بازارهای از استفاده منظور به ریزیبرنامه 

 به توجه با بازار در حضور حفظ منظور به منطقه در

 نیازهای تأمین عین در موجود هایظرفیت و هاتوانمندی

 .داخلی

 از استفاده جهت شرایط ایجاد منظور به ریزیبرنامه 

 افزایش منظور به روز، علمی دستاوردهای و هافناوری

 در تولید هایهزینه کاهش و اقتصادی وریبهره

  .کشور طیور و دام پرورش بخش مختلف هایزیربخش

 
 زمینه در ترویجی -آموزشی همایش مربوط به سخنرانی -3تصویر 

 زوینق استان در کارشناسان و گوسفنداران حضور با  گوسفند نژاداصالح

 قیتموف راز هستید؛ خود تخصص در شدهشناخته چهره یک شما

 بینید؟می چیزی چه در را خود

 این در همکاران توجه قابل تعداد از یکی عنوان به بنده

 هم موفقیتی اگر. باشممی فعالیت به مشغول تخصصی بخش

 و هابخش در همکاران همکاری از ناشی است، گردیده کسب

 ابلق نکات برخی رابطه این در امّا است؛ بوده مختلف هایموقعیت

  :باشدمی ذکر
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 ،جهتو با و عالقه براساس را تخصصی گرایش این اینجانب 

 و نمودم انتخاب تحصیل ادامۀ برای کشور نیاز به

 مطرح هایدانشگاه در را تحصیلی مقاطع خوشبختانه

 .رساندم اتمام به نیز خارجی و داخلی

 هبود این بر تالشم و سعی همیشه محوله دروس تدریس در 

 برای را مختلف موضوعات مفاهیم و اصول که است

 یکاربرد مباحث به حالعین در و نمایم تبیین دانشجویان

 .بپردازم نیز آن

 موضوعات کاربردی جنبه همواره نیز هاپژوهش در 

 .امداشته نظر در را نژادیاصالح

 تهیئ عضو عنوان به نیز آن از بعد و تحصیل دوران طول در 

 اجرایی هایبخش در را خودم حضور و ارتباط همیشه علمی

 .امنموده حفظ صنعت و

 دح تا امنموده سعی محوله هایمسئولیت و کاری مسائل در 

 داشته نظر در را پایدار توسعه نیازهای و نگریآینده امکان

 .باشم

 ونهچگ ایران در دامی علوم رشتۀ آیندۀ به نسبت شما دیدگاه

 است؟

 عصنای) کشور دامپروری صنعت نقش و جایگاه به توجه با

 توسعه، حال در و شده انجام گذاریسرمایه لحاظ از( طیور و دام

 ارزش و ثروت تولید زایی،اشتغال غذایی، امنیت و نیازها تأمین

 توانمندی منطقه، در بودن رقیببی تقریبا  کشور، برای افزوده

 دامی علوم رشتۀ برای اُفق آوری، ارز و منطقه بازارهای در حضور

 آموختگاندانش اوال  که است این آن الزمه ولی. بود خواهد روشن

 پاسخگویی جهت الزم مهارتی و علمی هایتوانمندی دارای آن

 دهندگانپرورش و صنعت تخصصی و کارشناسی نیازهای به

 استانداردهای رعایت عین در هاپژوهش و هاآموزش ثانیا  و باشند

 نگریآینده صنعت، ارتقاء و مشکالت حل راستای در روز علمی

 .باشند آن توسعۀ روند

  ... آخر سخن عنوان به

 علوم رشته گرامی دانشجویان برای نکته چند پایان در

 :دامی

 نای تخصصی و کارشناسی آیندۀ نخواهید چه و بخواهید چه .1

 دخواهن شما عملکرد و دانش از متأثر مربوطه صنایع و رشته

 رنظ از الزم آمادگی تحصیل دوران در که بکوشید لذا بود،

 بر جهت الزم هایمهارت همچنین و دانش و علم کسب

 طبیعی .نمایید کسب را سنگین مسئولیت این گرفتن عهده

 دهش انجام فناورانه و علمی هایپیشرفت به توجه با که است

 خواهد بیشتر خیلی گذشته هاینسل به نسبت شما از توقع

 .بود

 یزمان مقطع هر در چنانچه و باشدمی برگشت غیرقابل زمان .2

 بکس جهت شده فراهم شرایط از مناسب استفاده به نسبت

 و هافرصت این هرگز دیگر ننمایید، استفاده مهارت و علم

 هر در زیرا شد؛ نخواهند تکرار شما ذهنی و عینی شرایط

 .است مطرح زمان همان به مربوط مسائل زمانی مقطع

 یک هر پشتکار و اراده ریزی،برنامه مندی،عالقه صورت در .1

 صنعت علمی، جامعۀ در مؤثر فرد یک به توانیدمی شما از

 .شوید تبدیل موفق کارآفرین یا و

 و انسان خلقت از هدف کنید سعی تحصیل و درس کنار در .0

 خود همنوعان و جامعه با رابطه در بودن انسانی هایجنبه

 دلسوزانه نصایح و انتقاد از همواره و نکنیم فراموش را

 .نماییم استقبال
 

  

 

 

 

 

 

 

 تموفقی عامل ترینبزرگ عالقه، با توأم پشتکار

 از رضایت حس ایجاد و زندگی مختلف هایعرصه در

 تجربۀ. است زندگی مسیر در شده گرفته هایتصمیم

 هنکت این یادآور مرادی، دکتر آقای جناب با کالمیهم

 عمقط هر در و نیست برگشتقابل زمان اگرچه که بود

 امکانات و شرایط از را بهره نهایت باید انسان زمانی

 چشم خود عالقۀ از نباید گاههیچ امّا ببرد، خود

 مسیر مضاعف، تالش با توانمی همواره و بپوشاند

 این در. نمود طی خود عالیق راستای در را زندگی

 خود برای را مختلفی الگوهای تواندمی انسان مسیر،

 دیگران، هایتجربه از مندیبهره با و نماید انتخاب

 در بخشلذت و جدید هایتجربه زدنرقم برای همواره

 .بکوشد شخصی زندگی

 |با آرزوی ایرانی سربلند|
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  صنعت در متان ویژه به ایگلخانه گازهای کاهش جهت ژنتیکی راهکارهای

 شیری هایگاو

 3غفوری فرزاد و *2صادقی مصطفی ،0ریحان دهقانیان وحید

 چکیده
 0۱ حدود. دارد هوایی و آب تغییرات در مهمی بسیار نقش ایگلخانه گازهای انتشار دلیل به زمین کره دمای افزایش

 به مقدار این از درصد 91 که است شیری گاوهای جمله از دامپروری، بخش به مربوط جهان ایگلخانه گازهای از درصد

 نشان ار متان تولید در ژنتیکی تنوع وجود شیری گاوهای مورد در اخیر مطالعات. است نشخوارکنندگان متان تولید دلیل

 ینژاداصالح راهکارهای. کنندمی پذیرامکان را نژاداصالح بر مبتنی متان تولید کاهش هایاستراتژی طراحی که دهندمی

 غیرمستقیم انتخاب همچنین و روده و آروغ راه از دفعی متان کاهش برای مستقیم انتخاب شامل متان انتشار کاهش برای

 و ثبت. است شیر قرمز مادون سنجی طیف از حاصل هایداده و مصرفی خوراک میزان مانند شاخصی صفات طریق از

 تعریف ،ژنومیک انتخاب شدن مطرح و مولکولی ژنتیک ورود با امّا است؛ دشوار یا و برهزینه صفات این از بسیاری گیریاندازه

. است عملی کاندید، افراد محدود تعداد با حتی نژادی،اصالح هایاستراتژی در هدف صفت عنوان به متان انتشار کاهش

 ،CYP51A1، PPP1R16B، NTHL1 ژن پنج متان روزانه مستقیم گیریاندازه بر مبتنی( GWAS) ژنوم کل مطالعات براساس

TSC2 و PKD1 در. دانشده معرفی متان تولید برای مؤثر و کاندیدا هایژن عنوان به که اندشده شناسایی شیری گاوهای در 

 کاهش با رابطه در دام نژاد اصالح و ژنتیک زمینه در گرفته صورت گزارشات و مطالعات بر مروری مطالعه، این از هدف واقع

 هایناوریف توسعه با که است امید نتیجه، در. است متان فنوتیپی گیریاندازه برای صفاتی معرفی همچنین و متان تولید

 بیشتر شناسایی برای را نژادیاصالح هایاستراتژی ها،دام فنوتیپی هایداده با ژنومی هایداده ادغام و مولکولی ژنتیک

 بهبود و ادنژاصالح شاهد تا کرد؛ طراحی متان تولید بر مؤثر بیولوژیکی مسیرهای همچنین و کنندهکنترل ژنومی هایجایگاه

 .باشیم متان تولید کاهش با رابطه در هادام ژنتیکی

 شیری گاو ای،گلخانه گازهای ژنتیکی، راهکارهای متان، انتشار ژنومیک، انتخاب :کلیدی کلمات

 21-11پیاپی(:  21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_81107.html 
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مقدمه

 ایشافز به رو المللیبین نگرانی یک هوایی و آب تغییرات

 ایگلخانه گازهای انتشار که است شده ثابت خوبی به و است

(GHG: Greenhouse Gas) است زمینه این در مؤثر عامل یک  

(Gerber et al., 2010). ویژه به جهان، در دامپروری صنعت 

 گازهای انتشارات کل از درصد 0۱ حدود نشخوارکنندگان،

 .(de Hass et al., 2016)است  داده اختصاص خود به را ایگلخانه

 نشخوارکنندگان، توسط شده تولید ایگلخانه گازهای میان از

 زمین جو شدن گرم با رابطه در مؤثر عامل مهمترین (CH4) متان

 .باشدمی (CO2) اکسیدکربندی برابر 11 تقریباً آن اثر که است

 تاس نشخوارکنندگان در متان تولید اصلی محل شکمبه

 نام به شکمبه هوازیبی هایمیکروارگانیسم از گروهی که

 محصول یک عنوان به را اکسیدکربندی و هیدروژن هاآرکئی

 ندکنمی تبدیل متان به هوازی،بی تنفس طی طبیعی جانبی

 شودمی تولید نیز بزرگ روده در حدودی تا و( درصد 11 حدود)

 ;Ellis et al., 2008; de Haas et al., 2016) (درصد 01 حدود)

Aguirre-Villegas, 2017). تجه پتانسیل کمترین و بیشترین 

 هایدهدهن تغییر و ژنتیکی انتخاب به مربوط متان انتشار کاهش

 راهکارهایی تلفیق با که ایگونه به باشند،می شکمبه محیط

 هایتغییردهنده ژنتیکی، انتخاب تغذیه، و دهیخوراک همچون

 هایتکنولوژی از استفاده با گله مدیریت بهبود و شکمبه محیط

 91 حدود کاهش باعث توانمی شیر تولید افزایش جهت نوین

 و خوراک کیفیت. (Knapp, 2014) شد تولیدی متان از درصد

 نهمچو شکمبه محیطی شرایط تغییرات طریق از آن ترکیبات

 هک ایگونه به دارد؛ تأثیر شده تولید متان میزان بر pH کاهش

 اهشک و شیر تولید افزایش باعث غذایی تبدیل ضریب بهبود

 طور به. گرددمی تولیدی شیر واحد یک ازای به متان تولید

 درصد یک هر ازای به تولیدی متان درصد ۱/9 حدود میانگین

 کاهش چربی از غنی غذایی جیرۀ در مصرفی خوراک افزایش

 فلور و جیره دستکاری هایروش .(Martin et al., 2010) یابدمی

 وردم گسترده طور به متان انتشار کاهش برای شکمبه میکروبی

 ادامه زنی اکنونهم زمینه این در تحقیقات و اندگرفته قرار تحقیق

 کاهش برای نژادیاصالح کارهای .(Cottle et al., 2011) دارند

 برای مستقیم اقتصادی ارزش وجود عدم دلیل به متان انتشار

 اب عمدتاً و کوچک هایمقیاس در و نبوده توجه قابل متان انتشار

 وجهیت قابل نتایج بنابراین است؛ گرفته صورت دولتی هایبودجه

 زآمیموفقیت هایاستراتژی. است نشده منتشر خصوص این در

 گبزر جمعیت به نیاز رکورد ثبت و گیریاندازه برای دام اصالح

 اطالعات با ژنومی اطالعات آمیزموفقیت ادغام با اخیراً. دارند

 زرگب هایجمعیت به نیازی دیگر ژنومیک، انتخاب در فنوتیپی

 نآ بازده و یافته کاهش نژادیاصالح هایهزینه نتیجه در نیست؛

 هر سهم دقیق تخمین برای وجود، این با. است شده بیشتر نیز

 یتجمع یک به هنوز بررسی، مورد فنوتیپ بیان در ژنومی ناحیه

 Hayes and)است نیاز فنوتیپ تعیین برای بزرگ مرجع

Goddard, 2010) .بهبود برای مرجع جمعیت حقیقی اندازه 

 ستفادها با تواندمی و دارد بستگی نظر مورد صحت به متان انتشار

 گودارد یا( 111۱) همکاران و وایردات بینیپیش معادالت از

 هزار چندین روی صفت یک گیریاندازه. شود محاسبه( 1111)

 و باشد ثبت قابل راحتی به که طلبدمی را ویژگی این حیوان،

 ستفادها انتخاب برنامه در غیرمستقیم یا مستقیم صفات از بتوان

 مسیست از کامل سازیمدل یک باید راهبرد هر کلی، طور به. کرد

 ات باشد، داشته مصرف و تولید چرخۀ از مشخص ارزیابی و مزرعه

 ایگلخانه گازهای انتشار کاهش هدف که شود حاصل اطمینان

 این اصلی هدف بنابراین. شودمی حاصل شده تعریف استراتژی در

 در گرفته صورت تحقیقات و کارها بر مروری ابتدا در مطالعه،

 است صفاتی معرفی همچنین و دام نژاد اصالح و ژنتیک زمینه

 .اندشده پیشنهاد متان فنوتیپی گیریاندازه برای که

 متان مستقیم گیریاندازه برای شده پیشنهاد صفات

 رکوردهای به مناسب، ژنتیکی هایارزیابی انجام برای

 شارانت مورد در. است نیاز قیمت ارزان ویژه به و دقیق فنوتیپی

 دهش پیشنهاد مختلفی صفات فنوتیپی، گیریاندازه برای متان

 متان تولید صفت، اولین(. 0 جدول( )de Hass et al., 2016) است

(Methane Production )متان گرم یا لیتر صورت به که است 

 ابانتخ در نامطلوب ویژگی. است شده تعریف روز در شده تولید

 صفت و خوراک مصرف با آن باالی همبستگی صفت، این برای

 دیگر صفات از توانمی بنابراین است؛( شیر تولید مثالً) تولیدی

 متان تولید عملکرد و( Methane Intensity) متان غلظت همچون

(Methane Yield )فاتص با تریپایین همبستگی که کرد استفاده 

 مزارع رد استفاده برای بیشتری مطلوبیت از و دارند مهم اقتصادی

 نسبی صورت به صفات این که آنجا از ولی. هستند برخوردار

 ،(آیدبرمی 0 جدول در هاآن تعریف از که طور همان) هستند

 ماندهباقی متان تولید. است دشوار کمی صفات این برای انتخاب

(Residual Methane Production( )تولید اختالف از است عبارت 

 برای که است دیگری صفت( شده مشاهده و شده بینیپیش متان

 صفت این. است شده پیشنهاد متان انتشار فنوتیپی گیریاندازه
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 از و حتصحی دارند، اثر متان تولید بر که صفاتی از بسیاری برای

 لدلی به حال این با. است برخوردار خوبی بسیار آماری کیفیت

 از هک کسانی برای آن رویکرد توضیح دارد که زیادی پیچیدگی

 Manzanilla Pech) باشدمی دشوار کنند،می استفاده روش این

et al., 2016 .)ًاین از یک کدام برای که نیست مشخص لزوما 

 همبستگی اطالعات از باید واقع در و گیرد صورت انتخاب صفات

 رایب انتخاب هنگام در تا کرد حاصل اطمینان صفات سایر با متان

 مهم اقتصادی صفات در کاهش از شده ذکر صفات از یکی

 .کرد جلوگیری

 (.de Haas, et al., 2016) هاآن نقاط قوت و ضعف یف،متان همراه با تعر یممستق یپیفنوت گیریاندازه یشده برا یشنهادصفات پ -0جدول 

 نقطه ضعف نقطه قوت تعریف صفت صفت

 برای بهبود ژنتیکیساده و مشخص بودن صفت مورد نظر  (g/dیا  L/dتولید متان در روز ) تولید متان

همبستگی باال با مصرف خوراک و 

صفات اقتصادی همچون تولید شیر 

 یا تولید گوشت

 شدت متان

تولید متان به ازای میزان محصول 

تولیدی )مثالً کیلوگرم شیر، وزن 

 زنده و یا گوشت(

مطلوبیت در نزد کسانی که از این صفت برای بهبود ژنتیکی 

عدم همبستگی باال در عین ساده کنند، به دلیل استفاده می

 و واضح بودن با صفات اقتصادی مهم

صفتی نسبی است؛ بنابراین انتخاب 

 کند.برای چند صفت را سخت می

 عملکرد متان

تولید متان به ازای میزان مصرف 

خوراک )مثالً کیلوگرم ماده خشک 

 مصرفی(

مطلوبیت در نزد کسانی که از این صفت برای بهبود ژنتیکی 

کنند به دلیل عدم همبستگی باال در عین ساده استفاده می

 و واضح بودن با صفات اقتصادی مهم

صفتی نسبی است؛ بنابراین انتخاب 

 کند.برای چند صفت را سخت می

تولید متان 

 ماندهباقی

اختالف تولید متان مشاهده شده و 

 تولید متان مورد انتظار

ان ؤثر بر تولید متکیفیت آماری مناسب، برای فاکتورهای م

 شود.تصحیح می

 کنندگانتوضیح آن برای استفاده

 ممکن است سخت باشد.

 متان مستقیم غیر گیریاندازه برای شاخص صفات

 خوراک مصرف

 رفتارهای و الگوها به مربوط شکمبه از متان دفع و تولید

 یدتول بیشتری متان خوراک، بیشتر مصرف با. است ایتغذیه

 یابدمی کاهش DMI کیلوگرم هر در متان از بخشی ولی شود،می

(Jentsch et al., 2007 .)بر عالوه DMI، مهمی تأثیر جیره ترکیب 

 مقدار، که ایگونه به ؛(Hegarty, 2009) دارد متان انتشار در

. گذاردیم تأثیر متان تولید بر نیز هاکربوهیدرات نسبت و کیفیت

 روپیوناتپ تولید دلیل به نشاسته از بیشتری میزان مثال، عنوان به

 علت هب فیبر و شودمی متان تولید کاهش باعث شکمبه در بیشتر

. گرددمی متان تولید افزایش باعث بیشتر بوتیرات و استات تولید

 در ترونالک از استفاده برای رقابتی یک مسیر علت به پروپیونات

 ,.de Hass et al) شودمی متان تولید کلی کاهش باعث شکمبه

2016.) 

 شکمبه میکروبی فلور

 آن شکمبۀ میکروبی فلور به گاو، هر شکمبۀ هضم کارآیی

 یعبارت به یا شکمبه فلور ترکیب .(Hungate, 1984) دارد بستگی

 ,.Weimer et al) دارد میزبان به شدیدی وابستگی میکروفلور

 ترکیب و ساختار بر میزبان ژنوم که است شده مشخص. (2010

 ینب ارتباط دهندۀ نشان که گذاردمی تأثیر شکمبه هایباکتری

 تاس گاو تولیدی کارآیی و شکمبه هایباکتری تنوع و ساختار

(Guan et al., 2008) .برای جدیدی هایروش اخیر سال چند طی 

 (متاژنومیک روش مثال، عنوان به) شکمبه میکروفلور توصیف

 نهمزما صورت به توانندمی را زیادی هایداده که اندیافته تکامل

. (Qin et al., 2010) کنند تولید را اطالعات از زیادی حجم و آنالیز

 عنوان به) هاییداده چنین با کردن کار برای زیادی ابزارهای

 ,.Ross et al)شدند داده توسعه همزمان( بیوانفورماتیک مثال،

 انفعاالت و فعل بررسی برای را بهتری هایفرصت هاآن. (2012

 مشترک اثرات و (Benson et al., 2010) میزبان و میکروفلور بین

 که دارد وجود ایگسترده شواهد. دادند ارائه متان انتشار بر هاآن

 و زبانمی حیوانات وریبهره بر آن تأثیر و میکروبیوم بین ارتباط

 میکروبیوم مطالعات، این که ایگونه به دهد؛می نشان را محیط

 علوم زمینه در موضوعات ترینمهم از یکی عنوان به را شکمبه

 گازهای انتشار خصوص در ویژه به زیست محیط و کشاورزی

 هایمکمل .(Mizrahi and Jami, 2018) است داده قرار ایگلخانه

 باارزش خوراکی افزودنی یک عنوان به پروبیوتیک مناسب

 متسال بهبود باعث شکمبه، متان تولید کاهش ضمن توانندمی

. (Mamuad et al., 2019) شوند نیز نشخوارکنندگان وریبهره و

 ادد نشان تعاملی شبکه تحلیل و تجزیه ایمطالعه در همچنین

 دتولی با داریمعنی طور به پروتوزوآها و هاآرکئی ها،باکتری که
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 (VFA: Volatile Fatty Acids) فرار چرب اسیدهای تولید و متان

  .(Yu et al., 2020) دارند ارتباط

 شیر ترکیبات

 بیوشیمیایی مسیر علت به شیر چرب اسیدهای ترکیب

 کی عنوان به شکمبه در بوتیرات و استات متان، بین مشترک

 شیری گاوهای در روده متان خروجی مقدار تخمین برای پارامتر

 ستات،ا و متان بین استوکیومتری رابطه یک. است شده پیشنهاد

 ارائه( 0191) نوِلون و دمیر توسط شکمبه بوتیرات و پروپیونات

 اوگ شیر چرب اسیدهای مقدار و ترکیب تعیین اخیراً،. است شده

 Mid-Infrared) میانی فروسرخ سنجی طیف از استفاده با

Spectrometry (MIRS)) است کرده پیدا توسعه(Soyeurt et al., 

2011; Rutten et al., 2009) .تکنیک MIRS یک ایجاد امکان 

 و کشورها ها،گله گاوها، نژادها، از گسترده بسیار داده پایگاه

 .است کرده فراهم را مختلف مدیریتی هایسیستم

 اخصش صفات و متان صفات برای ژنتیکی پارامترهای برآورد

 متان صفات برای پذیریوراثت برآورد

 و شد اشاره هاآن به که متان صفات پذیریوراثت از آگاهی

 اهمیت دارای که صفاتی سایر با هاآن همبستگی همچنین

 اهداف در متان انتشار کاهش گنجاندن برای هستند، اقتصادی

 ژنومی مناطق شناسایی با کار این. است ضروری نژادی اصالح

 جامان بهتر و ترسریع ژنوم کل مطالعات در متان انتشار بر مؤثر

 جهت( 1101) همکاران و پیکرینگ .(Yu et al., 2006) شودمی

 رایب هاییپروتکل تهیه در انسانی و مالی گذاریسرمایه توجیه

 فتص این ژنتیکی اصالح برای متان انتشار میزان گیریاندازه

 استراتژی این از حمایت در موجود شواهد از ایخالصه

 و گوشتی گاو مورد در اخیر تحقیقات. دادند ارائه را نژادیاصالح

 در( متان غلظت و عملکرد متان، تولید) متان صفات که گوسفند

 یصفت متان انتشار که دادند نشان است، شده انجام هاگونه این

 ردک اصالح را آن مستقیم، انتخاب با توانمی و بوده توارث قابل

(de Hass et al., 2016) .متان، تولید برای پذیریوراثت برآورد 

 انجام ندرت به شیری گاوهای در متان عملکرد یا متان غلظت

 برای (h2= 0.21) پذیریوراثت برآورد اولین تازگی، به. است شده

 .(Lassen and Lovendahl, 2016) است شده منتشر متان تولید

 یچرب طریق از شده برآورد پذیریوراثت متان غلظت صفت برای

 پذیریوراثت متان تولید عملکرد صفت برای و 01/1-00/1 شیر

-00/1 نگهداری انرژی و خوراک مصرف طریق از شده برآورد

 انجام مطالعات بیشتر .(Van Engelen et al., 2015) بود 91/1

 علوم مهندسی در ایگلخانه گازهای انتشار کاهش برای شده

 در مطالعات امّا است؛ گرفته صورت هلشتاین گاوهای در دامی

 نیحیوا تنوع نیز جِرسی گاوهای و فنالندی آیرشایر گاوهای مورد

  .(de Haas et al., 2016) است داده نشان را داریمعنی

 شاخص صفات برای پذیریوراثت برآورد

 از شاخصی نمرات به ،(RFI) شدهمصرف خوراک ماندهباقی

 رمقدا بین تفاوت از است عبارت که شودمی گفته خوراک بازده

 دام هر در آن انتظار مورد مقدار با شده مصرف خوراک واقعی

 قابل پروتئین روی بر است ممکن که( 0919 همکاران، و ایزدنیا)

 پایینی RFI دارای که هاییگوساله. بگذارد تأثیر متابولیسم

 حد از کمتر خود رشد سرعت و زنده وزن با مقایسه در هستند

 طور به شده ارائه منابع از هاآن عبارتی به خورند؛می غذا انتظار

 در. دکننمی تولید کمتری جانبی محصوالت و استفاده مؤثرتری

 RFI و متان انتشار بین ارتباط( 1111) همکاران و نکروما مطالعۀ

 درصد 1۱ زیر RFI با حیوانات در متان تولید آن در که شد بررسی

 همکاران و هگارتی مطالعۀ در. بود باال RFI با حیوانات از کمتر

 RFI) حیوانات ترینپربازده توسط متان کمتر تولید( 1119)

 مثبت همبستگی .(Hegarty et al., 2007) شد تأیید( پایین

 همبستگی با) RFI و شده بینیپیش متان انتشار بین ژنتیکی

 که است آن از حاکی( 91/1 ژنتیکی همبستگی و 91/1 فنوتیپی

 انمت انتشار کاهش برای استراتژی یک تواندمی RFI روی انتخاب

  .(de Haas et al., 2016) باشد نشخوارکنندگان در

 داده پایگاه یک شیر، MIR سنجی طیف روش لطف به

 شده ایجاد شیری گاوهای توسط دفعی متان به مربوط بزرگ

 یژنتیک و فنوتیپی تنوع مطالعۀ امکان هاداده مجموعه این. است

 و کندل مطالعۀ در. اندکرده فراهم را متان غلظت و متان تولید

 تولید برای شده محاسبه پذیریوراثت مقادیر( 1109) همکاران

 همبستگی. بود 01/1 و 01/1 تقریباً ترتیب به متان غلظت و متان

 شیر چربی میزان ،(-19/1) شیر میزان و متان غلظت بین ژنتیکی

 و( -19/1) عمر طول ،(-01/1) شیر پروتئین میزان ،(-09/1)

 و( 90/1) باروری با و منفی( -19/1) سازگاری صفات میانگین

  .(Kandel et al., 2014) بود مثبت( 19/1) بدن وضعیت نمره

 متان انتشار با مرتبط صفات اقتصادی گذاریارزش

 صادیاقت تحلیل و تجزیه انجام برای توجه قابل تالش اولین

 رشی تولید محیطی زیست اثرات کاهش برای اصالحی هایطرح

 مطالعات ادامۀ در( 1101) همکاران و آکسلسونهانسن توسط

 اصالحی اهدف آن طی که شد انجام( 1101) همکاران و بوچ
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 حیطیم زیست تأثیرات و تیپ صفات شیر، تولید صفت سه شامل

 در. داشتند اقتصادی ارزش یورو ۱9 و ۱1 ،۱9 ترتیب به که بود

 تانم انتشار میزان گیریاندازه برای ثابت اقتصادی ارزش نهایت

 محاسبه مرجع جمعیت در رکورد هر برای یورو 11 آروغ، طریق از

  .شد

 ژنتیکی جدید هایشاخص معرفی

 هایدیدگاه گرفتن نظر در به نیاز دامی صنایع اخیراً

 تنوع رفاه، مانند مواردی جمله از کشاورزی هایسیستم اجتماعی

 در زنی را زیست محیط و بهداشتی خواص غذایی، امنیت زیستی،

 هایشاخص .(de Hass et al., 2016) دارند انتخاب شاخص

 شاخصی نوع دو محیطی زیست هایشاخص و انتخاب غیرتجاری

 طتوس که اول روش در. اندیافته توسعه زمینه این در که هستند

 از است، شده پیشنهاد( 0111) روهروون و( 1119) آمر و نیلزن

 برای جدید روش از استفاده با امّا اقتصادی شاخص چارچوب یک

 مشخص بازاری ارزش که صفاتی برای اقتصادی ضرایب محاسبه

 ضرایب که صورت بدین. شودمی استفاده ندارند، واضحی و

 محاسبه بازار در تحقیق رویکردهای از استفاده با اقتصادی

 کنندگانمصرف از محصول یک فروش مورد در مثالً شوند؛می

 مختلف هایویژگی به مربوط هایاولویت تا شودمی خواسته

 طیمحی زیست جنبه مورد در بنابراین،. کنند تعیین را محصول

 ضرایب ایجاد هنگام در نیز عمومی ادراک لبنی محصوالت

 هایسیستم از ایگلخانه گازهای انتشار کاهش هدف با اقتصادی

 .شودمی لحاظ کشاورزی

 در معمول طور به که صفاتی برای دوم روش در

 یمحیط غیرمستقیم اثر یک گیرند،می قرار انتخاب هایشاخص

 را اتصف این در تغییر تأثیر بنابراین،. شودمی گرفته نظر در

 رهک شدن گرم پتانسیل مانند محیطی اثر واحد یک در توانمی

 .کرد بیان جو در شده منتشر اکسیدکربندی معادل یا زمین

 تتح محیطی نسبی ضرایب صفات این اثرات برای بنابراین،

 ,.de Hass et al) شودمی محاسبه محیطی زیست ضرایب عنوان

2016). 

 Genome Wide Association Studies) ژنوم کل مطالعات

(GWAS)) 
 رد وسیع مقیاس در متان تولید گیریاندازه فناوری اخیراً

 که پُربرونداد گیریاندازه هایتکنیک جمله، از. است دسترس

 ها،تکنیک این. شودمی انجام تنفس آنالیز اساس بر تقریباً

 گیریاندازه و بوده تنفس هاینمونه قرمز مادون آنالیز براساس

 Lassen) گیردمی صورت تغذیه یا دوشش هنگام در راحتی به آن

et al., 2012 .)آوریجمع امکان هایی،گیریاندازه چنین انجام 

 آنالیزهای نیاز پیش که سازدمی فراهم را هاداده از زیادی حجم

 ستقیمم گیریاندازه بر مبتنی ژنوم کل آنالیز طبق. است ژنتیکی

 همکاران و زوال توسط که شیری گاوهای در متان روزانه تولید

 تانم تولید کنندهکنترل ژنومی مناطق شناسایی برای( 110۱)

 مؤثر هایژن عنوان به کاندیدا ژن پنج مطالعه این در. شد انجام

 ،شامل که شدند شناسایی شیری گاوهای در متان تولید برای

CYP51A1 چهار، شماره اتوزومی کروموزوم در PPP1R16B در 

 در PKD1 و NTHL1، TSC2 ،09 شماره اتوزومی کروموزوم

 بنابراین. هستند( 1 جدول) گاو 11 شماره اتوزومی کروموزوم

 ژنومی معماری درک خصوص در مرتبط هایپژوهش افزایش

 زا استفاده با هلشتاین شیری گاوهای در ویژه به متان تولید

 و دهندگانپرورش به است ممکن( GWAS) ژنوم کل مطالعات

 ار هادام توسط متان انتشار میزان تا کند کمک دام گراناصالح

 (.Sarghale, et al., 2020) دهند کاهش و کنترل

 کلی گیرینتیجه

 شیری، گاوهای صنعت در گرفته صورت مطالعات بیشتر

 طراحی که دهندمی گزارش را متان تولید در وراثتی تنوع وجود

 اب همگام هادام ژنتیکی بهبود برای نژادیاصالح هایاستراتژی

 کهاین به توجه با. کندمی پذیرامکان را محیطی -زیست شرایط

 با همقایس در گیریچشم طور به نسلی فاصله ژنومیک انتخاب در

 در همچنین و یابدمی کاهش نتاج، آزمون مانند هاآزمون سایر

 رکوردهای تهیه برای بزرگ هایجمعیت به نیاز عدم با آن کنار

 در هامدا فنوتیپی و ژنوتیپی اطالعات ادغام دلیل به فنوتیپی،

 سرعت با را نژادیاصالح هایاستراتژی توانمی ژنومیک، انتخاب

 دۀآین در تا است براین انتظار. داد انجام کمتر هزینه و بیشتر

 هایجایگاه شناسایی زمینه در بیشتر مطالعات انجام با نزدیک

 یبیولوژیک مسیرهای بتوان متان، تولید کنندهکنترل ژنومی

 و کرده یشناسای را متان تولید بر مؤثر( سیگنالینگ و متابولیک)

 میدا همچنین. برد پِی هادام بدن در متان تولید کلی مکانیسم به

 وتیپیفن اطالعات ادغام برای هاییپروتکل توسعه و تهیه با تا است

 از ایگلخانه گازهای انتشار مورد در مختلف، کشورهای از هادام

 ودبهب برای تریوسیع مقیاس در بتوان کشاورزی، هایسیستم

  .نمود اقدام متان انتشار کاهش با رابطه در هادام ژنتیکی
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Abstract  

An increase in global temperatures due to greenhouse gas emissions plays a very important role in 

climate change. About 18 percent of the world's greenhouse gases come from livestock, including dairy 

cows, 35 percent of which are due to ruminant methane production. Recent studies in dairy cows have 

shown that there is a genetic variation in methane production that makes it possible to design reduce 

methane strategies based on breeding. Breeding strategies to reduce methane emissions include direct 

selection to reduce methane released through the burping and intestines and also indirect selection 

through indicator traits such as feed intake and milk infrared spectroscopy data. Many of these traits are 

costly or difficult to record and measure; however, with the advent of molecular genetics and the 

introduction of genomic selection, it is practical to defining methane emission reduction as a target trait 

in breeding strategies, even with a limited number of candidates. Five genes of CYP51A1, PPP1R16B, 

NTHL1, TSC2, and PKD1 have been identified in dairy cows based on genome-wide association studies 

(GWAS) based on direct daily methane measurements, which have been identified as candidate and 

effective genes for methane production. In fact, the purpose of this study is to review the studies and 

reports in the field of genetics and breeding of livestock in relation to the reduction of methane production 

and also to introduce traits for methane phenotypic measurement. As a result, it is hoped that with the 

development of molecular genetic technologies and the integration of genomic data with animal 

phenotypic data, breeding strategies were developed to further identify controlling genomic loci as well 

as biological pathways affecting methane production; to witness breeding and genetic improvement of 

livestock in relation to reduced methane production. 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 abbasalibaghban@gmail.com نویسنده مسئول:*

 بومی؛ ایهبوقلمون جوجه عملکرد بر پروتئین و انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده بررسی. ، هالهیان لطف، ع.، یان آبادی شاه باغباندهی: رفرنس

 .11-10(: 0)10 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. هفتگی 8 تا هچ سنین

 10/11/0011 تاریخ انتشار آنالین:     01/11/0011 تاریخ پذیرش:     01/10/0011 تاریخ بازنگری:     01/01/0111 تاریخ دریافت:

 

 

 

 جوجه عملکرد بر پروتئین و انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده یبررس

 هفتگی 8 تا هچ سنین بومی؛ هایبوقلمون

 2الهیان لطف هوشنگ و *0یانآبادی شاه باغبان عباسعلی

 چکیده
. ستا آذربایجان بومی هایبوقلمون جوجه عملکرد بر جیره پروتئین و انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده مقایسه مطالعه، این از هدف

 روش به که( آزمایشی واحد هر در قطعه 00 با تکرار 1 و تیمار 1 قالب در بوقلمون جوجه قطعه 118 تعداد با) ایمطالعه منظور، همین به

 ,NRC) جدول در شده پیشنهاد مقادیر از خام پروتئین و متابولیسم قابل انرژی مختلف سطح 1 شامل ادفیتص کامالً طرح قالب در فاکتوریل

 طی در و مذکور آزمایش در. گرفت قرار بررسی مورد بود، شده انجام هفتگی 8 تا سنی صفر مرحله 1 طی روزه 61 آزمایشی دورۀ در( 1994

 تغییرات مصرفی، خوراک آزمایش، اجرای طول در. شدند تغذیه آزاد دسترسی صورت به و ردیآ شکل به آزمایشی هایجیره آزمایش، دوره

 ره اقتصادی عملکرد و شده گیریاندازه وزن افزایش کیلوگرم هر برای خوراک هزینه پروتئین، و انرژی مصرف راندمان تبدیل، ضریب وزن،

 پروتئین و ترپایین متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی جیره با شده تغذیه وهگر که داد نشان مذکور آزمایش نتایج. است شده محاسبه گروه

 هزینه بیشتر، انرژی مصرف راندمان بهتر، تبدیل ضریب کمتر، مصرفی خوراک مقدار با ،NRC جداول در شده توصیه مقادیر با برابر خام

 افزایش هفتگی 0 تا صفر سن بوقلمون جوجه قطعه هر برای ریال 1181 باالتر، اقتصادی بازده و وزن کیلوگرم هر افزایش برای کمتر خوراک

 اولجد در شده توصیه مقادیر با ترپایین خام پروتئین و متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی جیره با شده تغذیه گروه همچنین. دارد سود

NRC، و زنو کیلوگرم هر افزایش برای کمتر خوراک هزینه بیشتر، انرژی مصرف راندمان بیشتر، وزن افزایش کمتر، مصرفی خوراک مقدار با 

 که شد مشخص اساس، همین بر. دارد سود افزایش هفتگی 8 تا 6 سن بوقلمون جوجه قطعه هر برای ریال 00011 باالتر، اقتصادی بازده

 هابوقلمون جوجه برای NRC جداول در شده صیهتو مقادیر با برابر خام پروتئین و ترپایین متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی غذایی جیره

 NRC جداول در شده توصیه مقادیر با ترپایین خام پروتئین و متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی غذایی جیره و هفتگی 0 تا 1 سنین در

 سنی مرحله دو در سود ریال 10118 با ،NRC جداول در شده توصیه مقادیر با مقایسه در هفتگی 8 تا 6 سنین هایبوقلمون جوجه برای

 .دارد بیشتری اقتصادی بازده ،(هفتگی 8 تا صفر)

 غذایی تبدیل ضریب پروتئین، و انرژی مصرف راندمان اقتصادی، بازده ،M. gallopavo :کلیدی کلمات

 11-12پیاپی(:  21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_81122.html 
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 جانآذربای کشاورزی، ترویج و آموزش قیقات،تح سازمان شرقی، آذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز دامی، علوممهندسی  ارشدکارشناسی0

 ایران تبریز، شرقی،
 ایران کرج، کشاورزی، ترویج و تحقیقات آموزش، سازمان کشور، دامی علوم تحقیقات مؤسسه طیور، و دام تغذیه گروه استادیار1
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 مقدمه

 هزینه خوراک درصد قابل ،در واحدهای پرورش طیور

انرژی دهد. به خود اختصاص میتولید را  یهانهیاز هز یتوجه

ر بر بسیار مؤث یاهیقابل متابولسیم و پروتئین خام از عوامل تغذ

عملکرد طیور و بازده الشه  یاطور گستردهو به بودههزینه جیره 

 Albuquerque et al, 2003; Dairo) هنددیرا تحت تأثیر قرار م

et al, 2010 )رژی به پروتئین، سرعت البته با رعایت نسبت ان

چربی و عملکرد پایین رشد در نتیجه مصرف ساخت باالی 

(. Kamran et al, 2008) کم پروتئین قابل جبران است یهارهیج

سال است که جداول نیازهای مواد مغذی  11بیش از 

(0110)NRC بسیار هاامروزه مقدار آن است و نشده رسانی روزبه 

 BUTی هابوقلمون پرورش تجاری یهاشرکتاز توصیه  ترنییپا

(British United Turkeys و )HybridTurkeys ( استBUT, 

2012; HybridTurkeys, 2014) . توجه به سطح انرژی قابل

ه آمین یدهایمتابولیسم جیره و همگام با آن پروتئین خام و اس

 Dozier) خواهد داشتبوقلمون بر تولید اقتصادی  بسزاییتأثیر 

and Moran, 2001 Nguyen and Bunchasak, 2005; Dozier et 

al, 2006 .)( با تغذیه 0111) آشتیانی و همکاران یئمیرا

حاوی سطوح مختلف انرژی با  یهارهیگوشتی با ج یهاجوجه

نسبت ثابت انرژی قابل متابولیسم به پروتئین خام، بهبود 

 یهارهیتغذیه شده با ج یهادر نرخ رشد جوجه یداریمعن

این محققان با توجه به تأثیر توأم مقدار  .کردند گزارشانرژی را پر

 یهادر نرخ رشد، افزایش رشد جوجه مصرفی انرژی و پروتئین

را به دریافت انرژی و پروتئین  ترظیغل یهارهیتغذیه شده با ج

با بررسی تأثیر  (1101همکاران )د. غضنفری و بیشتر نسبت دادن

وح مختلف انرژی و پروتئین در و سط خوراکیاعمال محدودیت 

گوشتی، با افزایش سطح پروتئین جیره بهبود  یهاتغذیه جوجه

لیسون و سامرز  .افزایش وزن مشاهده کردنددر  را یداریمعن

بیان کردند که نسبت نامتعادل انرژی قابل متابولیسم به  (0111(

 پرانرژی، باعث یهارهیدر ج ژهیو ، بههارهیپروتئین خام در ج

زیرا کمبود مواد مغذی تأثیر  .راندمان انرژی خواهد شد اهشک

 یکم اریمطالعات بس. دمحدود خواهد کررا افزایش وزن  برانرژی 

توجه به  با در حال رشد انجام شده است.بومی  یهادر بوقلمون

 وریمختلف ط هایگونه یکیبهبود عملکرد رشد در اثر انتخاب ژنت

 شافزای ایمالحظه قابل زانیموزن بدن به  ر،اخی یهاسال یط

 بامتعاق زین وریط ییغذا اجاتیاحت ،راستا نیدر هم .است افتهی

ی هتوجقابلسالیانه مقادیر . دارد یبه بررس ازیکرده و ن رییتغ

با منشأ پروتئین غذایی از طریق  کنندهآلودهو مواد  تروژنین

 گردد؛ بنابراین هر روشی کهدفع می ستیزطیمحپرندگان به 

ی مغذّی را بدون بتواند میزان مصرف و در نتیجه دفع این ماده

واند در تتأثیر منفی بر فعّالیّت تولیدی پرندگان کاهش دهد، می

ی مغذّی و نیز کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از این ماده

ی تولید نقش داشته باشد. لذا، در این مطالعه به کاهش هزینه

یشی که با هدف مقایسه بازده بررسی مطالعات پیشین و آزما

وجه ج و پروتئین جیره بر عملکرد سطوح مختلف انرژیاقتصادی 

هفتگی انجام شده است، پرداخته  8تا  1سنین  بومی یهابوقلمون

 شد. 

 هاروشمواد و 

)انتخابی قطعه جوجه بوقلمون  118از  در آزمایش مذکور،

تیمار  1در قالب  (از گله تکثیری اصلی بوقلمون بومی آذربایجان

در یک آزمایش  یشیقطعه در هر واحد آزما 00تکرار با  1و 

طرح کامالً تصادفی استفاده شد. ( در قالب 1×1) فاکتوریل

 سمیقابل متابول یسطح مختلف انرژ 1شامل  شیآزمای مارهایت

 و درروزه  61 یشیدوره آزما خام بودند که طی یک نیو پروتئ

هفتگی( هفتگی در  8تا  6تگی و هف 0ی )هچ تا مرحله سن 1

  های آزمایشی شاملاختیار پرندگان آزمایشی قرار گرفتند. تیمار

هفتگی که به ترتیب  0ی آزمایشی سن یک روزگی تا مارهایت

و  1111، 1110قابل متابولیسم مختلف انرژی ح سط 1شامل 

سطح مختلف پروتئین  1ی بر کیلوگرم خوراک و لوکالریک 1111

(، تیمارهای 0درصد )جدول  11/11و  1/11،  11/16 خام

مختلف ح سط 1هفتگی که به ترتیب شامل  8تا  6آزمایشی سن 

ی بر لوکالریک 1110و  1166، 1081قابل متابولیسم انرژی 

 1/10 ، 01/11 سطح مختلف پروتئین خام 1کیلوگرم خوراک و 

بر پایه  آزمایشی یهارهیج(. 1درصد بودند )جدول  10/16و 

جداول  شده درتوصیه بر اساس مقادیر  نجاله سویا وک-ذرت

NRC (0110 تنظیم شده و در حالت آردی در اختیار پرندگان )

صفات تولیدی از قبیل وزن سنی مراحل مختلف قرار گرفت. در 

افزایش گیری و اندازه (در روز خوراک مصرفی )گرمو  )گرم( زنده

ن مصرف انرژی، ، راندماضریب تبدیل غذایی، (در روز )گرم وزن

به ازای هر کیلوگرم هزینه خوراک و راندمان مصرف پروتئین 

)در  شدمحاسبه دوره هر در پایان و بازده اقتصادی  افزایش وزن

 ها اشاره شده است(. ادامه به فرمول

گرم() مقدار خوراک مصرفی  
 ضریب تبدیل غذایی =

گرم(ن )میزان افزایش وز  
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 و ... انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده بررسی؛ الهیان لطف و یانآبادی شاه باغبان       

 

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

)ریال(به ازای هر کیلوگرم افزایش وزنضریب تبدیل غذایی =  هزینه خوراک  ×)ریال(  قیمت خوراک مصرفی

 اثرات شدن مشخص برای: پروتئین و انرژی مصرف راندمان

 ینتئپرو به هابوقلمون پاسخ نیز و عملکرد بر آزمایشی تیمارهای

 و انرژی مصرف راندمان شده، مصرف متابولیسمی انرژی و

 ,Kamran et al) شدند محاسبه زیر روابط اساس بر پروتئین

2008:)  

 

011×  
 افزایش وزن بدن)گرم(

= 
راندمان مصرف 

کیلوکالری انرژی قابل  انرژی

 متابولیسمی مصرفی

تعیین بازده اقتصادی، با توجه به یکسان بودن  برای

های کارگری، آب، برق و سوخت برای هر دو گروه، فقط ههزین

 مقایسه منظور هزینه خوراک مورد محاسبه قرار گرفت. به

 ستفاده شد. اعملکردها بر اساس رابطه زیر از درصد تغییرات 

011× ) A)مقدار صفت در واحد آزمایشی جیره با تغییرات انرژی یا پروتئین– B  بدون تغییر()مقدار صفت در واحد آزمایشی = 
VP % درصد تغییرات 

  A صفت مورد ارزیابی

 

 

 نتایج و بحث

بر اساس نتایج بدست آمده در آزمایش مورد بررسی، مطابق 

( مشخص شد که راندمان مصرف انرژی و پروتئین و 1با جدول )

هزینه خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن در گروه تغذیه شده 

رصد انرژی قابل متابولیسم کمتر، بیشتر از د 01 با جیره حاوی

بود.  NRCگروه تغذیه شده مطابق مقدار توصیه شده در جدول 

درصد انرژی قابل  01بر همین اساس، جیره گروه حاوی 

تر و پروتئین خام برابر با مقادیر توصیه شده در متابولیسم پایین

ن لموبهتر از جیره گروه شاهد برای تغذیه جوجه بوق NRC جداول

محققان دیگر نیز گزارش کردند که  هفتگی بود. 0سنین صفر تا 

با افزایش میزان انرژی جیره، مقدار انرژی مصرفی افزایش و 

(. Rabie et al, 2010ی کاهش یافته است )انرژنسبت راندمان 

( و جانکویرا و همکاران 1106زاده و همکاران )همچنین، مهدی

ی داریمعنتئین جیره تأثیر ( گزارش کردند که سطح پرو1111)

بر مقدار خوراک مصرفی، میانگین وزن هچ، افزایش وزن، ضریب 

ها که این یافتهتبدیل خوراک و راندمان مصرف انرژی ندارد 

تحقیقات موهیتی آسیلی و مطابق با نتایج بدست آمده از 

سطوح  ( است که این محققین گزارش کردند،1106همکاران )

های گوشتی تأثیری بر مقدار وراک مرغمختلف پروتئین در خ

 مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشت. 

( 0بر اساس نتایج پژوهش مورد بررسی، مطابق با جدول )

مشخص شد که راندمان مصرف انرژی و پروتئین در گروه تغذیه 

درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین  01شده با جیره حاوی 

هفتگی، بیشتر از گروه تغذیه شده  8تا  6 خام کمتر طی سنین

بود. بر همین اساس،  NRCمطابق مقدار توصیه شده در جدول 

درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام  01جیره گروه حاوی 

بهتر از جیره گروه  NRCتر با مقادیر توصیه شده در جداول پایین

همانطور  ود.هفتگی ب 8تا  6شاهد برای تغذیه جوجه بوقلمون سن 

 مصرف کنندهنییتعکه مشخص است، انرژی جیره عامل اصلی 

خوراک بود و تغییر سطح پروتئین خام، اثر مشخصی بر مقدار 

 Jalaludeen andخوراک مصرفی روزانه نداشت )

Ramakrishnan, 1992 .) ،عرب ابوسعدی و همکاران همچنین

د که گزارش کردننیز  (1116نهاشون و همکاران ) و )0186(

ی بر مقدار خوراک مصرفی، داریمعنسطح پروتئین جیره تأثیر 

افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، راندمان مصرف انرژی و 

. در توافق با این مطالعه، کین نیج و همکاران هزینه خوراک ندارد

حاوی انرژی باال در  های خوراکیگزارش کردند جیره( 0110)

 یلتبدضریب و  ترعید سررش ی گوشتی موجبهابوقلمون جوجه

ین ینسبتاً پا یانرژ یحاو های خوراکیجیرهنسبت به تری پایین

  .گردندمی

 

 

 

 

011×  
 افزایش وزن بدن)گرم(

= 
راندمان مصرف 

 گرم پروتئین مصرفی پروتئین
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 هفتگی 0ی آزمایشی در بوقلمون بومی در سنین صفر تا هارهیجاقالم خوراکی و ترکیب شیمیایی  –0جدول 

 مواد خوراکی)درصد( 0تیمار 2رتیما 3تیمار 0تیمار 5تیمار 6تیمار 7تیمار 8تیمار )شاهد(9تیمار

 ذرت 11 6/11 8/11 81/06 06/01 18/06 01 11/11 10/11

 سبوس گندم 0 1 6 01/1 08/1 08/1 0 11/1 11/1

 کنجاله سویا 1/01 8/60 8/01 00/01 01/01 01/01 6/01 81/01 18/01

 گندم 6 0 1 01/1 08/1 08/1 1 18/0 18/1

 کنجاله گلوتن ذرت 1/1 11/1 0 01/1 88/1 86/1 1 11/1 11/1

 پودر یونجه 6/1 1 6/0 01/1 08/1 08/1 0 11/1 11/1

 روغن سویا 11/1 6/1 1/1 81/1 10/1 11/0 8/1 6/1 6/1

 پودر صدف 1/0 11/0 1/0 18/0 11/0 00/0 11/0 11/0 11/0

 دی کلسیم فسفات 8/0 01/1 1 11/0 11/1 00/1 1 08/1 11/1

 بیکربنات سدیم 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 مکمل معدنی** 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

 مکمل ویتامینه* 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

 نمک 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 متیونین –دی ال  08/1 10/1 01/1 11/1 11/1 11/1 06/1 1/1 08/1

 الیزین-ال 11/1 1 16/1 61/1 68/1 08/1 01/1 06/1 11/1

 شن شسته 11/0 01/1 10/0 1 1 1 01/1 1 1

 مواد مغذی محاسبه شده)درصد(

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1110 1110 
ی قابل متابولیسم)کیلوکالری در انرژ

 کیلوگرم(

 وتئین خام)درصد(پر 11/16 11/11 1/11 11/16 11/11 1/11 11/16 11/11 1/11

 کلسیم)درصد( 01/0 1/0 00/0 01/0 1/0 00/0 01/0 1/0 00/0

 )درصد(دسترسقابلفسفر  68/1 1/1 61/1 68/1 1/1 61/1 68/1 1/1 61/1

 متیونین)درصد( 61/1 66/1 61/1 61/1 66/1 61/1 61/1 66/1 61/1

 الیزین)درصد( 60/0 1/0 61/0 60/0 1/0 61/0 60/0 1/0 61/0

 متیونین + سیستین)درصد( 10/0 16/0 0 10/0 16/0 0 10/0 16/0 0

 تریپتوفان)درصد( 16/1 11/1 16/1 16/1 11/1 16/1 16/1 11/1 16/1

 قیمت روز )ریال( 86011 10161 88101 11011 011161 11011 11111 11111 10161

 ویتامین ی،المللنیب واحد E 08111 ویتامین ی،المللنیب واحد 3D 1111111 ویتامین ی،مللالنیب واحد A 1111111کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل: ویتامین  6/1*هر 

3K 1111 1 ویتامین ،گرممیلیB 0161 2، ویتامین گرممیلیB 1111 3 ویتامین ،گرممیلیB 1811 5ویتامین  ،گرممیلیB 11161 6ویتامین  ،گرممیلیB 1101 گرممیلی، 

کیلوگرم  6/1. **هر گرممیلی 0111 اکسیدانآنتی ،گرممیلی 161111کلراید  کولین ،گرممیلی 011 بیوتین ،گرممیلی 12B 06ویتامین  ،گرممیلی 9B 0111ویتامین 

 ،گرمیمیل 111 ومیسلن ،گرممیلی 111 ید ،گرممیلی 01111، مس گرممیلی 80111، روی گرممیلی 61111 آهن ،گرممیلی 11111مکمل مواد معدنی شامل منگنز 

 .گرممیلی 161111کلراید  کولین

  یهفتگ 8 تا 0 نیدر سن یآزمایشی در بوقلمون بوم یهارهیج ییایمیش بیو ترک خوراکی اقالم –2جدول

 مواد خوراکی)درصد( 0تیمار 2تیمار 3تیمار 0تیمار 5تیمار 6تیمار 7تیمار 8تیمار )شاهد(9تیمار

 ذرت 18 11/10 6/11 16/60 10/00 11/01 61/01 11/00 01

 سبوس گندم 1 6 6 01/1 01/1 01/1 61/1 61/1 61/1

 کنجاله سویا 00 1/01 1/00 08/16 61/01 11/18 61/01 06 61/00

 گندم 1 1 1 11/1 18/1 18/1 0 0 0

 کنجاله گلوتن ذرت 61/1 6/1 6/1 00/0 88/0 11/1 61/0 1 0

 یونجهپودر  61/1 61/1 6/1 01/1 01/1 01/1 61/1 61/1 61/1

 روغن سویا 61/1 61/1 6/1 11/1 01/1 00/1 1 0 01/0

 پودر صدف 1/1 01/0 0 18/0 01/0 08/0 01/0 11/0 01/0

 دی کلسیم فسفات 11/0 61/0 6/0 68/0 11/0 11/0 11/0 81/0 11/0

 بیکربنات سدیم 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
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 و ... انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده بررسی؛ الهیان لطف و یانآبادی شاه باغبان       

 

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

 مکمل معدنی** 11/1 11/1 1/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1/1 11/1

 مکمل ویتامینه* 11/1 11/1 1/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1/1 11/1

 نمک 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 متیونین –دی ال  00/1 01/1 06/1 01/1 11/1 11/1 18/1 01/1 01/1

 الیزین-ال 01/1 01/1 11/1 11/1 11/1 11/1 16/1 08/1 01/1

 شن شسته 10/0 10/1 10/1 1 1 1 16/1 11/1 18/1

 مواد مغذی محاسبه شده )درصد(

1166 1166 1166 1110 1110 1110 1081 1081 1081 

ی قابل انرژ

متابولیسم)کیلوکالری در 

 کیلوگرم(

 پروتئین خام)درصد( 01/11 10/16 1/10 01/11 10/16 1/10 01/11 10/16 1/10

 کلسیم)درصد( 1/1 0 16/1 1/1 0 16/1 1/1 0 16/1

 د()درصدسترسقابلفسفر  06/1 6/1 08/1 06/1 6/1 08/1 06/1 6/1 08/1

 متیونین)درصد( 00/1 06/1 01/1 00/1 06/1 01/1 00/1 06/1 01/1

 الیزین)درصد( 16/0 6/0 01/0 16/0 6/0 01/0 16/0 6/0 01/0

1/1 16/1 81/1 1/1 16/1 81/1 1/1 16/1 81/1 
متیونین + 

 یستین)درصد(س

 تریپتوفان)درصد( 11/1 10/1 11/1 11/1 10/1 11/1 11/1 10/1 11/1

 قیمت)ریال(روز 80801 81681 80801 11101 18101 11611 88811 11101 81111

 ویتامین ی،المللنیب واحد E 08111 ینویتام ی،المللنیب واحد D3 1111111 ویتامین ی،المللنیب واحد A 1111111کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل: ویتامین  6/1*هر 

K3 1111 ویتامین ،گرممیلی B1 0161 ویتامین گرممیلی ،B2 1111 ویتامین ،گرممیلی B3 1811 ویتامین  ،گرممیلیB5 11161 ویتامین  ،گرممیلیB6 1101 گرممیلی، 

کیلوگرم  6/1.**هر گرممیلی 0111 اکسیدانآنتی ،گرممیلی 161111کلراید  کولین ،گرممیلی 011 بیوتین ،گرممیلی B12 06ویتامین  ،گرممیلی B9 0111ویتامین 

 ،گرممیلی 111 ومیسلن ،گرممیلی 111 ید ،گرممیلی 01111، مس گرممیلی 80111، روی گرممیلی 61111 آهن ،گرممیلی 11111مکمل مواد معدنی شامل منگنز 

گرممیلی 161111کلراید  کولین

هفته( 0تا  1ی بومی آذربایجان در سنین )هابوقلمونسطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و راندمان مصرف انرژی و پروتئین در  اثرات -3جدول  

، 11/16به ترتیب حاوی  P3)شاهد( و  P1 ،P2انرژی قابل متابولیسم جیره است.  لوگرمیکی در لوکالریک 1111و  1111، 1110به ترتیب حاوی  E3)شاهد( و  E1  ،E2توضیح: 

 درصد پروتئین خام جیره است. 11/11، 1/11

هزینه خوراک برای 

هر کیلوگرم افزایش 

 وزن )ریال(

راندمان مصرف 

پروتئین 

 )درصد(

راندمان مصرف 

انرژی )کیلوکالری 

(لوگرمیکبر   

ضریب 

تبدیل 

 غذایی

زایش اف

وزن 

 )گرم(

خوراک 

مصرفی 

 )گرم(

میانگین وزن 

 هچ )گرم(
 عوامل )اثرات اصلی(

 انرژی       

1/01108 c 0/0  6/01 a 10/1  8/166  1/860  1/81  E1 (%10کمتر( 

1/61001 b 0/0  0/00 b 11/1  1/108  8/801  0/86  (NRC) E2 

1/61001 a 0/0  1/01 c 10/1  0/161  1/801  8/81  E3 (%10 بیشتر( 

    101/1    Pارزش 

 پروتئین       

0/60111 b 1/0 a 1/00  11/1  1/161  0/801  0/81 کمتر( 01%)   P1 

0/61110 ab 0/0 b 1/00  18/1  1/161  8/866  1/81  (NRC) P2 

1/60118 a 0/0 b 1/00  11/1  0/160  10/801  0/81 بیشتر( 01%)   P3 

    110/1    Pارزش 

 اثرات متقابل       

1/01001  0/0  1/01  11/1  8/111 a 1/811  1/81  (E1P2) 

6/61111  0/0  0/00  11/1  0/168 b 1/816  8/80  (E2P2)  

    110/1    Pارزش 
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  هفته( 8تا  6) نیدر سن جانیآذربا یبوم یهادر بوقلمون نیو پروتئ یبر عملکرد و راندمان مصرف انرژ نیو پروتئ یاثرات سطوح مختلف انرژ-0جدول 

 یخوراک برا نهیهز

 شیافزا لوگرمیهر ک

(الی)ر وزن  

راندمان مصرف 

 پروتئین )درصد(

ف انرژی راندمان مصر

ی بر لوکالریک)

(لوگرمیک  

ضریب 

تبدیل 

 غذایی

افزایش 

 وزن )گرم(

خوراک 

مصرفی 

 )گرم(

 عوامل )اثرات اصلی(

 انرژی      

1/18001 c 1/1  6/8 a 11/0  8/681  1/1118  E1 (%10کمتر( 

1/11161 b 8/1  6/1 b 81/0  1/600  1/1611  (NRC) E2 

0/81811 a 8/1  8/1 c 81/0  0/611  1/1118  E3 (%10 بیشتر( 

110/1  Pارزش 

 پروتئین      

1/11111  1/1 a 6/1  80/0  1/601  1/1101 کمتر( 01%)   P1 

6/10081  8/1 ab 1/1  11/0  1/610  0/1111  (NRC)P2 

8/16111  8/1 b 1/1  11/0  1/610  1/1181 بیشتر( 01%)   P3 

110/1  Pارزش 

 اثرات متقابل      

8/18018  1/1  10/8  80/0  1/618  1/1611   (E1P1)  

1/10801  8/1  1/1  11/0  1/611  8/1161  (E2P2)  

110/1  Pارزش 

 10/16، 1/10، 01/11به ترتیب حاوی  P3)شاهد( و  P1 ،P2 انرژی قابل متابولیسم جیره است. لوگرمیکی در لوکالریک 1110و  1166، 1081به ترتیب حاوی E3)شاهد( و  E1  ،E2توضیح: 

.درصد پروتئین خام جیره است

 یری کلی گیجهنت

پژوهش مورد بررسی و سایر  بدست آمده در نتایج اساس بر

مطالعات پیشین مشخص شد که استفاده از جیره خوراکی حاوی 

ر تر از مقدار توصیه شده ددرصد انرژی قابل متابولیسم پایین 01

هفتگی در واحدهای پرورش  0تا  1طی سن  NRCجداول 

زایای این امر از جمله مندی از مبهره بر عالوه بوقلمون بومی،

کاهش مقدار خوراک مصرفی، افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل 

خوراک، بهبود راندمان مصرف انرژی هر قطعه جوجه بوقلمون 

  (.6ریال افزایش سود داشته باشد )جدول  1181تواند مبلغ می

شود که استفاده از جیره به همین ترتیب، پیش بینی می

رژی قابل متابولیسم و پروتئین خام درصد ان 01خوراکی حاوی 

طی سن  NRCکمتر در مقایسه با مقادیر توصیه شده در جدول 

مندی از مزایای اشاره شده برای هفتگی، عالوه بر بهره 8تا  6

هفتگی، هر قطعه جوجه بوقلمون مبلغ  0سنین یک روزگی تا 

ریال افزایش سود حاصل داشته باشد. بطور کلی، پیش 00011

 11هفتگی( مبلغ  8شود که در یک دوره پرورش )تا بینی می

درصد انرژی قابل متابولیسم  01هزار ریال سود مازاد جیره حاوی 

 0تا  1درسن  NRCکمتر با پروتئین خام برابر با مقادیر جداول 

 درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین  01هفتگی و جیره حاوی 

 

 

هفتگی حاصل شود  8ا ت 6در سن  NRCکمتر با مقادیر جداول 

(. الزم به ذکر است که این مبلغ صرفاً برای یک دوره 1)جدول 

مرغدار در طول سال دو دوره بوقلمون پرورش  بوده و چنانچه

هزار  00)حدوداً  دهد، سود به دست آمده نیز دو برابرخواهد شد

واحد پرورش  شود که یکبینی میهمین اساس پیش ریال(. بر

میلیون ریال افزایش سود  00 ای سالیانهعهقط 0111بوقلمون 

داشته باشد که رقم قابل توجهی است و می تواند انگیزه پرورش 

افزایش  دهندگان بوقلمون را برای ادامه فعالیت در این حرفه،

 گیری کلی بدست آمده از این مطالعه،. براساس نتیجهدهد

بولیسم درصد انرژی قابل متا 01استفاده از جیره خوراکی حاوی 

تر و پروتئین خام برابر با مقادیر توصیه شده در جداول پایین

NRC 0ها طی سنین یک روزگی تا برای رشد جوجه بوقلمون 

درصد  01طور استفاده از جیره خوراکی حاوی هفتگی و همین

انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام کمتر از مقادیر توصیه شده 

 8تا  6ها طی سنین بوقلمون برای NRCدر مقایسه با جداول 

موجب افزایش عملکرد و بازده شود زیرا این امر هفتگی توصیه می

هزاریال در هر قطعه( واحدهای پرورش  11اقتصادی )سود 

 شود. بوقلمون بومی می
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 و ... انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده بررسی؛ الهیان لطف و یانآبادی شاه باغبان       

 

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

در مقایسه با جیره خوراکی تنظیم  NRCهای جداول درصد انرژی قابل متابولیسم کمتر و پروتئین خام برابر با توصیه 01حاوی  اثر خوراک -5جدول 

 هفتگی 0تا  1رشد جوجه بوقلمون سن بر عملکرد  NRCشده مطابق با مقادیر توصیه شده در جداول 

بر عملکرد  NRCدرصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام کمتر در مقایسه با خوراک با مقادیر توصیه شده در جدول  01حاوی اثر خوراک -6جدول 

 هفتگی 8تا  6رشد جوجه بوقلمون سن 

  

 صفات ردیف

انرژی کمتر و  %01جیره با 

ن برابر با مقدار توصیه پروتئی

 NRCول دشده در ج

جیره با انرژی و 

پروتئین توصیه شده 

 NRCدر جدول 

درصد 

رات تغیی

 صفات

 1 01 01 )قطعه( تعداد بوقلمون 0

 -00/1 186/1 181/1 )کیلوگرم( وزن اولیه 1

 11/1 101/1 100/1 )کیلوگرم( وزن پایان دوره 1

 06/0 168/1 110/1 )کیلوگرم( اضافه وزن در دوره 0

 06/0 1181/1 1181/1 )کیلوگرم( افزایش وزن روزانه 6

 -16/0 6/0 1/0 ضریب تبدیل خوراک 1

 -10/1 061/0 011/0 )کیلوگرم( کل خوراک مصرفی دوره 1

 -11/1 11161 88101 )ریال( قیمت یک کیلوگرم خوراک 8

 -11/1 011611 011011 8 ضربدر ردیف1ردیف =)ریال(  هزینه کل خوراک مصرفی 1

 1 011111 011111 )ریال( قیمت کیلوگرم بوقلمون زنده 01

00 
 01ردیف  =وزن زنده )ریال( درآمد حاصل از فروش اضافه

 0در ردیف  ضرب
010011 011111 06/0 

 08111 -1111 1181 1منهای ردیف  00ردیف  =)ریال(  سود 01

01 

انرژی قابل متابولیسم کمتر از  %01سود مازاد جیره حاوی 

 %01سود جیره با  =)ریال( NRCمقدار توصیه شده در جدول 

 NRCانرژی کمتر منهای جیره با 

7282   

 صفات دیفر

انرژی و پروتئین  %01جیره با 

کمتر با مقدار توصیه شده در 

 NRCجدول 

و  جیره با انرژی

پروتئین توصیه شده 

 NRCدر جدول 

درصد 

تغییرات 

 صفات

 1 01 01 )قطعه( تعداد بوقلمون 0

 11/0 011/1 018/1 )کیلوگرم( وزن اولیه 1

 -80/0 181/1 111/1 )کیلوگرم( وزن پایان دوره 1

 -10/0 611/1 610/1 )کیلوگرم( اضافه وزن در دوره 0

 -10/0 101/1 108/1 )کیلوگرم( افزایش وزن روزانه 6

 -81/0 80/0 16/0 ضریب تبدیل خوراک 1

 -11/1 160/1 611/1 )کیلوگرم( کل خوراک مصرفی دوره 1

 -01/8 81111 80811 )ریال( قیمت یک کیلوگرم خوراک 8

 -61/01 111166 101061 8 ضربدر ردیف 1ردیف =)ریال(  هزینه کل خوراک مصرفی 1

 1 011111 011111 ()ریال قیمت کیلوگرم بوقلمون زنده 01

00 
 ضرب 01ردیف  =درآمد حاصل از فروش اضافه وزن زنده )ریال(

 0در ردیف 
101111 110111 10/0- 

 -10/000 -01166 0000 1منهای ردیف  00ردیف  =)ریال(  سود 01

01 

انرژی قابل متابولیسم و پروتئین  %01سود مازاد جیره حاوی 

سود جیره با  =)ریال( NRCکمتر از مقدار توصیه شده در جدول 

 NRCانرژی و پروتئین کمتر منهای جیره با  01%

00096 - - 
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Abstract  

The purpose of this experiment was to compare the economic efficiency of different energy levels 

and dietary protein on the performance of Azerbaijan native turkeys. 378 turkeys in the form of 9 

treatment and 3 repetitions with 14 pieces in each experimental unit, by the factorial method in a 

completely randomized design including 3 different levels of metabolizable energy and crude protein 

from the values suggested in the table (NRC, 1994) In the experimental period 56 days during 2 age stage 

0 to 8 weeks was performed. During the experimental diets, they were fed in flour and freely. During the 

experiment, feed intake, weight changes, conversion factor, energy and protein efficiency, feed cost per 

kilogram of weight gain were measured and the economic performance of each group was calculated. 

The results of this experiment showed that the group fed a diet containing 10% lower metabolizable 

energy and crude protein equal to the recommended values in NRC tables, with lower feed intake, better 

conversion ratio, higher energy efficiency, lower feed cost For increasing each kilogram of weight and 

higher economic efficiency, 7282 Rials for each piece of turkey chicken aged 0 to 4 weeks increases the 

profit. Also, the group fed a diet containing 10% of metabolizable energy and lower crude protein with 

the recommended values in NRC tables, with less feed intake, more weight gain, more energy efficiency, 

lower feed cost per kilogram of weight and yield. Higher economy, 14496 Rials for each piece of turkey 

chicken aged 5 to 8 weeks has an increase in profit. Accordingly, it was found that diets containing 10% 

lower metabolizable energy and crude protein equal to the recommended values in the NRC tables for 

turkeys at 0 to 4 weeks of age and diets containing 10% of metabolizable energy and crude protein Lower 

with the recommended values in NRC tables for turkey chicks 5 to 8 weeks old compared to the 

recommended values in NRC tables, with 21778 Rials profit in two age stages (0 to 8) weeks, has more 

economic returns. 

Keyword(s): M. gallopavo, Economic returns, Energy and protein consumption efficiency, Feed 

conversion ratio 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 alirezaebrahimi59@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 رویجیت -علمی. فراسودمند نوشیدنی یک االغ؛ شیر میکروبی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات مطالعه. م.ح ،موسوی .،ع ،ابراهیمیدهی: رفرنس

 .71-73(: 0)10 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه)

 11/17/0011 تاریخ انتشار آنالین:     71/11/0011 تاریخ پذیرش:     11/13/0711 تاریخ بازنگری:     10/10/0711 تاریخ دریافت:

 

 

 

 راسودمندف نوشیدنی یک االغ؛ شیر میکروبی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات مطالعه

 2موسوی میرحسن و *0ابراهیمی علیرضا

 چکیده
. دارد انسان زندگی روزانه تغذیه در ایعمده سهم همچنین است؛ غذایی رژیم جزء و رشد برای ضروری ماده یک شیر

 کثرا در آن از استفاده و شودمی توصیه مختلف محققین توسط فراسودمند نوشیدنی ماده یک عنوان به االغ شیر مصرف

 شیر دهندهتشکیل ترکیبات. است یشازـفا لاـح در زاژیرـلآ هایپروتئین انفقد و ایتغذیه اصلیلخود به جهان نقاط

 در الغا شیر. دارند اختالف یکدیگر با محیطی شرایط و ایتغذیه و فیزیولوژی ژنتیکی، عوامل دلیل به مختلف هایگونه
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 مقدمه

در غدد پستان  ایماده مترشحه چندمرحله کی ر،یش

 درصد 0آب،  درصد 73 با  یتقر یسالم است که محتو وانیح

مواد  درصد 3/1و  یچرب درصد 0 ن،یپروتئ درصد 1/7الکتوز، 

 یدهایاس ،یضرور چرب یدهایاس یحاو نیاست. همچن یمعدن

 یمنبع مهم برا کیرو،  نیاست. از ا هانیتامیاز و یو برخ نهیآم

 ,.Moosavy et al) دآییانسان به حساب م ینرژا نیمأو ت هیتغذ

 رانیدر اقتصاد ا یبخش مهم کشاورز کی اتیلبن دیتول. (2019

 یهاو فرآورده ریش .(Moosavy and Roostaee, 2017) است

 ودهند یم لیروزانه انسان را تشک هیاز تغذ یاسهم عمده ،یلبن

. دهستن میو کلس نیپروتئ نیمأت یبرا یعنوان منابع مهمبه

استحکام  یبرا ریو امامان، ش امبریپ ثیو احاد اتیبرطبق روا

 ،ثلتولید م دستگاه عملکرد بهبود کودکان، مغز رشد ها،استخوان

 است دیدرد و درمان امراض مختلف مف درمان گلو ،اشتها شیافزا

(Moosavy et al., 2017). 

ملل متحد  یبرحسب اطالعات سازمان خواربار و کشاورز

(FAOم ،)شتریب ،واناتیح ریسا ریگاو به نسبت ش ریش دیتول زانی 

 گاو ریش دیتول زانیسازمان م نیا برحسب آمار منتشر شده است.

بود.  0190در سال  ریش نیا دیتول زانی، دو برابر م1107درسال 

 یدرط االغ ریش ری( نظNon-cow milk) رگاویغ ریش دیتول زانیم

 Tsakalidou)استداشته  یچند برابر شافزای اخیر، هایسال

and Papadimitriou, 2016)اتیو خصوص زیمتما بیترک لیدل. به 

 شیاالغ، عالقه به مصرف آن در حال افزا ریش مانندیب یعملکرد

 در هاپژوهش ر،یاخ هایدر سال. (Tidona et al., 2011) است

 ییاباکتریضدیت و فعال یاثرات سالمت ،یمغذ باتترکی مورد

 هایآن از زمان یاست؛ اگرچه اثرات درمان افتهی شیافزا راالغیش

االغ  ریدر ش موجودهای میآنز شناخته شده بود. میقد اریبس

 تیخاص فرد مانند؛منحصر به اتیخصوص یبرخ یدارا

 اندارانپست ریاالغ از ش ریشود شیباعث م که استباکتریایی ضد

االغ به  ریش نیهمچن .(Zhang et al., 2008) باشد متفاوت گرید

 یبرا یمناسب نیگزیبالقوه و جا دیجدی میرژ یغذا کیعنوان 

دارند،  تیگاو حساس ریش نیکه نسبت به پروتئ ینوزادان هیتغذ

 لیبه دل موضوع نیکه ا (Šarić et al., 2012) مطرح شده است

و  یضرور نهیآم یدهایباال بودن اس ن،یکازئ زانیبودن م نییپا

 Šarić) انسان است ریآن با ش یدهایپیو ل نیمشابهت پروتئ زین

et al., 2012; Fantuz et al., 2001; Altomonte et al., 2019). 

 تریگرم بر ل 7/3االغ حدود  ریشـ موجـود در  نیکـازئ زانیم

 یاکرم) انسان است ریبه ش هیشب ارینظـر بـس ـنیاسـت، کـه از ا

 شتریاالغ دو برابر ب ریدر ش نیالکتوفر زانیم. (1109و همکاران.، 

ن به عنوا میزوزیل زانیم نیگاو گزارش شده است و همچن ریاز ش

گرم در یلیم 0111االغ به سطح  ریدر ش یکروبیعامل ضدم کی

االغ سرشار از  ریشـ. (Guo et al., 2007) رسد یم تریل

که به  ،است نیالکتوگلوبـول-βو  نیالکتالبوم-αهای نیپروتئ

با  ـسهیدار در مقاتروژنیدرصد کل بخش ن 01و  70با  بیترت

 نیبنابرا(. 1109)اکرمی و همکاران.،  گاو است ریدر ش درصد 11

در زمره  ریش نیاالغ باعث شده، ا ریفرد شـخـواص منحصر به

 Tafaro et) ردیبرای نوزادان قرار گ ریش نیمنابع تأم نیبهتـر

al., 2007). 

ارای االغ د ریش باتیدهند، که ترکینشان م ریاخ قاتیتحق

 زین و بوده نشرایی تصلّبو ضد یکروبمیضد ،سرطانیاثرات ضد

 Tidona) سالمندان گردد یمنیا ستمیس تیباعـث تقو توانـدیم

et al., 2011; Floris et al., 2003; Brumini et al., 2013).  در

 نیگزیبه عنوان جا رخوارانیش هیتغذ یاالغ اغلب برا ریش ا،یتالیا

او گ ریش یبرا ینیگزیجا نیهمچن شود و یاستفاده م رمادریش

 دارند، است تیحساس گاو ریش نیبه پروتئ که یدر افراد

(Tidona et al., 2011). طور عمده در االغ به ریدر حال حاضر، ش

 ژهیوهشوند بیپرورش داده م یکه االغ به طور سنت ییکشورها

 ,Tadesse)گردد یمصرف م یشرق یو اروپا ایآس قا،یدر آفر

 گرید یطیمح یو پارامترها هیکه نژاد، تغذ ییجااز آن .(2010

 ,.Malacarne et al) دنگذاریاثر م وانیح ریش هاییژگیو یرو

2002; Mazhitova and Kulmyrzaev, 2016) ،نیا انجام هدف از 

نظیر  ییایمی)رنگ و بو( و ش یکیزیف اتیخصوص یمطالعه بررس

pH ، ،یرطوبت، خاکستر، وزن مخصوص، درصد چربماده خشک، 

 بود. االغ ریدر ش یکروبیقند الکتوز( و م زانیم ن،ئیدرصد پروت

 هامواد و روش

 نمونه برداری

 طول دری رانیاالغ نژاد ا ریش هایمطالعه نمونه نیدر ا

 لیاستر طیحفظ شرابا  0717فصول بهار و تابستان سال 

ا ـهدام نستاـطح پـس ابتدا یگیرنمونه ایبر .دیگرد یآورجمع

سپس توسط  .دیگرد عفونیضد درصد 31 کیلیالکل ات توسط

به داخل ظروف از قبل  یردوشیو ش دیخشک گرد زیپنبه تم

ای هها در کنار کیسهجعبه در هانمونه .دیانجام گرد ،شده لیاستر

 یدانشکده دامپزشک ییمواد غذا یفیکنترل ک شگاهیبه آزما خی

  .انتقال داده شد زیدانشگاه تبر
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 ییایمیشی و کیزیف اتیخصوص یبررس

با استفاده از  pH یریگشامل اندازه ییایمیش هایشیآزما

ساخت کشور  نکیک 399)مدل  یتالیجیمتر د pHدستگاه 

 یریگاندازه. (Sadler and Murphy, 2010) آلمان( انجام گرفت

 درجه011 ± 1 درصد ماده خشک با استفاده از آون تحت خأل

 هوزن نمونه به وزن ثابت، درصد خاکستر ب دنیتا رس گرادسانتی

-به یدرصد چرب گراد،یسانت درجه 011یکیکوره الکتر لهیوس

 MILK فوژیمخصوص و سانتر متریروش ژربر و با استفاده از بوتر

CENTRIFUGH MC12 روش ماکروکلدال،  به نئیپروت، درصد

، DMA35) متریوزن مخصوص با استفاده از ترموالکتودانس

 -نیروش ل ( و درصد قند الکتوز بهشیساخت گزاز، اتر آنتوبار،

های فیزیکی آزمایش .(Guo et al., 2007) انجام گرفت نونیآ

ها نیز انجام شامل؛ رنگ، بو و تست الکل برای هر کدام از نمونه

 شد.

 یکروبیم شمارش

 طی(، از محTotal Count)ها یباکتر یشمارش کل یبرا

. طبق دستورالعمل دی( استفاده گردPCAکانت آگار ) تیکشت پل

و سپس اتوکالو  هیته ازیکشت مقدار مورد ن طیبروشور مح یرو

 خچالیشد و تا زمان آزمون در  ختهیر هاتیدر پل تیو در نها

 01 یبر مبنا هاابتدا نمونه شیانجام آزما یشدند. برا ینگهدار

 تریکرولیم 011 زانیم ،شدند و سپس از هر رقت سازیقیرق

کشت از قبل آماده به صورت  طیمح یحاو تیبرداشته و در پل

گراد یدرجه سانت 73 یها در دماتیکشت داده شدند. پل یسطح

 جادیا هاییکلن تیساعت انکوبه شدند در نها 10-07به مدت 

 ,Tassew and Seifu) دیگرد گزارشو  ارششم ط،یمح یشده رو

 .(0710و همکاران.،  یموسو ;2011

 نتایج

 داد، که نشان ییایمیشی و کیزیف اتیخصوص یبررس جینتا

 ،0/1 ± 17/1درصد ماده خشک  ،3 ± 13/1برابر با  pH زانیم

، درصد 0 ± 1/1چربی  درصد ،7/1 ± 170/1 خاکستر درصد

 مخصوص وزن 0 ± 0/1 الکتوز قند درصد ،3/0 ± 11/1 نئیپروت

شامل رنگ  یکیزیا از نظر آزمون فهریش هاینمونه. بود 170/0

 یعنی ؛بودند یاز نظر تست الکل منف یو همگ یعیطبً   ، کامالو بو

 زیآنال جینتا .دیمشاهده نگرد ایلخته گونهچیه %31در برابر الکل 

 موردهای ریش هاینمونه یکروبیبار م هم نشان داد، که یکروبیم

  .هستند log CFU/ml 0/7حداکثر و 0/0 حداقل شیآزما

 

 گیریو نتیجه بحث

 01تا  7حاصل از آن، به  هایو فرآورده ریسابقه مصرف ش

 واناتیکردن ح یکه انسان شروع به اهل شیهزار سال پ

 به ریاول، ش های. در سدهگرددمی بر پرداخت، کنندهنشخوار

ط تا اواس لیاز اوا ریش ونیزاسیشد. پاستورمی مصرف خام صورت

 تاز مطالعا یاریآغاز شده است. در بس ستمیقرن ب

 ه استثابت شد یسالمت یبر رو ریاثرات مثبت ش ک،یولوژیدمیاپ

(Baars et al., 2019).  مطالعات متعددی در خصوص بررسی

میزان ترکیبات شیمیایی شیر، در جهان صورت گرفته است. با 

 ن،یئآب، پروت رینظ ریش یاصل باتیترک زانیمکه  توجه به این

نوع دام، نژاد، فصل، دوره  رینظ یعوامل ریثأو قند تحت ت یچرب

 یطیعوامل مح .رندگییدام قرار م هینوع تغذ نیو همچن یردهیش

 یقاعده مستثن نیاز ا زین وانیپرورش ح طیچون محهم

-Vargas) دگذاریاثر م ریش یاصل باتیترک زانیو بر م باشندینم

Bello-Pérez et al., 2019)یاالغ پرورش ریمطالعه از ش نی، در ا 

توسط  آن ییایمیشی و کیزیف باتیترک زانیمو  دیاستفاده گرد

 دست آمد.همختلف ب هایآزمون

بر توسط موسوی و همکاران  0710که در سال  یامطالعه

به  یلیخام گاو تحو یرهایش ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یرو

ه در ک انجام شد، نشان داد زیشهر تبر زهیپاستور ریکارخانجات ش

 ن،یئپروت ،یچرب ماده خشک، ریمقاد نیانگیطور مهفصل بهار ب

 9 و 0، %0، %7، %7، %7 بیترتهب pHالکتوز، وزن مخصوص و 

 یکیزیف اتیخصوص سهی. مقا(0710و همکاران،  ی)موسو بودند

که درصد ماده  دهد یاالغ، نشان م ریگاو و ش ریش ییایمیشو 

 شتریگاو ب ریاالغ نسبت به ش ریدرصد الکتوز ش زین خشک و

و  یچرب زانیگاو م ریاالغ نسبت به ش ریش نیهمچن است.

باال  ،نیکازئ زانیکمتر بودن م لیدارد و به دل یکمتر نئیپروت

با  آن مشابه یدهایپیو ل نیپروتئ ،یضرور نهیآم یدهایبودن اس

. (Šarić et al., 2012 ؛1109اکرمی و همکاران.، ) انسان است ریش

 ترنییپا اریگاو بس ریانسان و از ش ریاالغ مشابه ش ریش نیپروتئ

 ریش یاالغ مشابه چرب ریش یمقدار چرب نیهمچن .است

 Guo)است پستانداران  ریسا ریکمتر از ش اری)اسب( و بسانیماد

et al., 2007ریبا ش نیپروتئ زانیاالغ از نظر م ریش نی( بنابرا 

که حساسیت و تغذیه با آن در مورد افرادی انسان مشابهت دارد

 شود.به مصرف شیر گاو دارند، توصیه می

و  Seshتوسط  1117 در سال کهدیگری  ایدر مطالعه

جام االغ ان ریش ییایمیشی و کیزیف اتیخصوص یبر رو همکاران

الکتوز و  ن،ئیپروت ،یماده خشک، چرب زانیم داد که نشانشد، 
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 09/0، درصد 73/0، درصد 91/3 بیترته االغ ب ریخاکستر ش

 مطالعه جینتا ریاست، که با مقاد درصد 3/1ودرصد  77/0، درصد

ماده خشک، مقدار . (Sesh et al., 2012) دارند یحاضر همخوان

 هب نیانگیشتر بطور م ریالکتوز و خاکستر ش ن،ئیپروت ،یچرب

 و درصد 93/7، درصد 07/7، درصد 11/0، درصد 10/00 بیترت

ی و کیزیف اتیخصوص سهیمقاهستند، که با  درصد 31/1

الغ ا ریشود که ش یم یریگجهینت نیچن االغ، ریش ییایمیش

 دارد. ییشتر درصد الکتوز باال رینسبت به ش

 اتیخصوص یپژوهش انجام گرفته بر رو جیطبق نتا

میزان ، 0-7ی انسان، درصد چرب ریش ییایمیشی و کیزیف

و درصد  1/9-31/3قند الکتوز  میزان، درصد 7/1-1/1 نئیپروت

 (Jenness, 1979)است  درصد 1/1)خاکستر(  آن یامالح معدن

 نینابرااالغ است و ب ریبا ش مشابهتقریبا   اتیخصوص نیکه از نظر ا

 ،دارند تیگاو حساس ریکه نسبت به مصرف ش ینوزادان هیدر تغذ

 .(Šarić et al., 2012) شودیم هیاالغ توص ریمصرف ش

 نیاالغ در ا ریش هاینمونه یکروبیار مدر مطالعه حاضر، ب

در  .دیگرد نییتع log CFU/ml01/1  نیانگیمطالعه به طور م

 یبر روو همکاران  Sarnoتوسط  1101که در سال  یامطالعه

 logالغا ریش یکروبیاالغ انجام شد بار م ریش یکروبیم تیفیک

CFU/ml  0-7/1 گزارش شد (Sarno et al., 2012) جیکه با نتا 

و  Salimeiتوسط  در بررسی که .دارد یهمخوان مطالعه حاضر

همکاران بر روی کیفیت میکروبی شیر اسب انجام شد، بار 

 Salimei and) گزارش کردند log CFU/ml 9/0میکروبی را 

Fantuz, 2012)  که در مقایسه با مطالعه حاضر، کیفیت میکروبی

شیر االغ بهتر از شیر اسب است. که نشان از وجود مقادیر باالیی 

 میکروبی در شیر االغ دارند.از ترکیبات طبیعی ضد

و  Ghazaniتوسط  1117در سال  کهی دیگر، ادر مطالعه

شده از مراکز  یخام گاو جمع آور ریش هاینمونهی بر روهمکاران 

انجام  زیدر اطراف شهر تبر یلخچیمنطقه ا ریش یجمع آور

 log CFU/ml 07/9ی کروبیم یشمارش کل نیانگیگرفت، م

 االغ ریدو برابر ش با یکه تقر (Ghazani et al., 2008) گزارش شد

 اتبیترکمقدار زیاد تواند به سبب وجود یموضوع م نیاست و ا

همچنین تأثیر بهداشت محیط  .االغ باشد ریدر ش یکروبیمضد

شیردوشی و دامداری از این نظر حائز اهمیت است، زیرا 

شیردوشی حیوان در محیط غیربهداشتی سبب افزایش بار 

میکروبی و متعاقب آن، منجر به کاهش عمر نگهداری شیر خواهد 

  شد.
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Abstract  

Milk is an essential substance for growth and part of the diet, and also plays a major role in the 

daily nutrition of human life. Consumption of donkey milk as a beneficial beverage is recommended 

by various researchers and uses of it in the most part of the world is increasing, because it has 

nutritional properties and lack of allergenic proteins. The milk compounds of different species are 

widely different due to genetic, physiological, nutritional factors, and environmental conditions. 

Donkey milk contains less protein and fat but more lactose than cow's milk, so it is easily digestible 

and rich in nutrients. This study aimed to investigate the physical, chemical, and microbial properties 

of donkey milk to find out its quality. In the present study, donkey milk samples in terms of physical 

and chemical tests such as Dry Matter, Ash, Fat by Gerber method, Protein by Macro Kjeldahl 

method, Lactose by Lane Eynon method, Specific Gravity, and pH, and Total bacterial count (TBC) 

were evaluated. Based on the results obtained from chemical parameters, donkey milk was rich in 

lactose and poor in fat and protein. Also, the microbial load of the studied milk according to 

international standards and evaluation of samples in terms of physical parameters having acceptable 

quality. As a result, the use of donkey milk is recommended as a useful drink due to the similarity 

of its physical and chemical properties with human milk, having good microbial quality as well as 

healing properties. 
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 نشخوارکنندگان تغذیۀ در ویناس

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

 چکیده
 ماده کی عنوان به توانمی ویناس از. شودمی شناخته اتانول تولید صنعت در آلودگی منبع ترینبزرگ عنوان به ویناس

 لحاظ به و محیطی زیست هاینگرانی افزایش دلیل به دیگر، طرف از. کرد استفاده نشخوارکنندگان تغذیه در مناسب مغذی

 خوراک عنوان به هاآن از استفاده مانند غذایی مواد فرآوری صنعت در فرعی هایفرآورده مدیریت به تمایل اقتصادی،

 حفاظت هزمین در را مشکالتی غذایی مواد صنایع جانبی محصوالت بیشتر زیرا است؛ یافته افزایش حیوانات برای جایگزین

 و( صنعتی هایاستفاده با) زراعی محصوالت از آمده دست به فرعی محصوالت تغذیه. آورندمی وجود به زیست محیط از

 و غذایی صنایع فرعی محصوالت محیطی زیست اثرات کاهش موجب ای،مزرعه حیوانات تغذیه در غذایی مواد ماندهباقی

 ماده کیفیت ارتقای برای کارآمد روش یک روش، این. شودمی کشاورزی فرعی محصوالت افزوده ارزش و سودآوری بهبود

 وابستگی که است شیر و گوشت مانند باال کیفیت با خوراکی مواد از برخی کیفیت با برابر تقریباً میزان تا کیفیت کم خوراکی

 به و آلی مواد مخمر، ها،نمک از باالیی مقادیر حاوی ویناس. دهدمی کاهش را دارند انسانی مصارف که هاییخوراک به دام

 که ویناس باالی پروتئین. است( اسیدی) 5 تا 0 بین آن pH و بوده ایقهوه رنگ به ماده این. است خام پروتئین خصوص

. شود اتحیوان عملکرد بهبود موجب تواندمی و داشته باالیی هضم قابلیت است، غیرضروری آمینه هایاسید از متشکل عمدتاً 

 دنش جایگزین از نرمال و متعادل حالت در ایروده میکروفلور وضعیت حفظ با ویناس در موجود مخمر و پروبیوتیکی خواص

 دلیل هب نشخوارکنندگان عملکرد بهبود همچنین. آوردمی عمل به ممانعت گوارش دستگاه در زابیماری هایمیکروارگانیسم

 غذی،م مواد از استفاده افزایش باعث سوربیتول و( ماالت استات، الکتات، اگزاالت، جمله از) آلی اسیدهای باالی مقادیر وجود

 بهبود را غذایی جیره متابولیسم نتیجه در و شده معدنی مواد سایر و C ویتامین جذب ،D ویتامین سنتز هضم، قابلیت

 .دهدمی

 نشخوارکنندگان ویناس، عملکرد، پروتئین، آلی، اسیدهای :کلیدی کلمات

 83-21پیاپی(:  21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_81442.html 
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 نشخوارکنندگان تغذیۀ در ویناسرحیمی و همکاران؛        

 

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

 مقدمه

 هایآلودگی همچنین و نفت افزون روز قیمت به توجه با

 رد که رودمی پیش سویی به دنیا فسیلی، هایسوخت ناشی از

 کند پیدا ارزش با محصول این برای جایگزینی حد امکان

(Krajnc and Glavic, 2009 )الکل یا( زیستی اتانول) بیواتانول 

 ندچ هر شود؛می تولید منظور که بدین است محصولی اتیلیک

 پزشکی یعرصه در خصوص به کاربردهای دیگری محصول این

 طور به بیواتانول(. Smith and Sao Pedro, 2006-Baez) دارد

 تمحصوال شامل کشاورزی از محصوالت غیرمستقیم یا مستقیم

 غیرقندی محصوالت و( قند چغندر و مالس نیشکر عموماً) قندی

 (زمینی سیب و سورگوم جو، گندم، ذرت، نشاسته شامل عموماً)

 این از استفاده . البته(Krajnc and Glavic, 2009)آید می بدست

 ام کشور در .دارد هاآن قیمت و بودن دسترس در بستگی به مواد

ها ادهنه سایر به نسبت زیرا آید؛می بدست مالس از ی اتانولعمده

 طور گسترده به که است ایماده مالس همچنین،. است ترارزان

صنعت تغذیه دام و  رقابت رود.به کار می طیور و دام یتغذیه در

و  محصول این قیمت افزایش باعث مالس سر بر تغذیه طیور

است  شده آینده در آن قیمت شدن تربیش از ترس همچنین

(2010 et al.,Yalcin ) .پاک انرژی همواره به عنوان از بیواتانول 

 ویناس ازیر نیست کافی این نکته به کردن بسنده اما شودمی یاد

 زیست محیط کردن آلوده باالیی در قابلیت که است ایماده

 توانب که است پاک اتانول سوخت گفت توانمی هنگامی و داشته

 (. 2005et al.Stemme ,)کرد  ویناس پیدا دفع برای مناسب راهی

تولید  قند چغندر از مستقیم طور به چغندرقند ویناس

ید الکل، اس تولید مسیر در مالس تخمیر اثر در بلکه شود،نمی

در  رهغی و افدرین گلوتامات و مونوسدیم نانوایی،مخمر  سیتریک،

et al.,Campos -Lopez  ;2011) گرددمی حاصل شکر صنعت

2005 et al.,Stemme  .)تولیدی، ده تا  اتانول لیتر ازای هر به

 تبدس استفاده، مورد یچهارده لیتر ویناس، بسته به ماده اولیه

 بدست آمده ویناس .است توجهی قابل این مقدار رقم که آیدمی

گرم  13تا  10ها )از مواد مغذی شامل نمک باالیی مقادیر حاوی

گرم در هر لیتر( و به خصوص  01تا  15در هر لیتر(، مواد آلی )

 سردتر که هنگامی ای رنگقهوه ماده پروتئین خام است. این

)اسیدی( باقی  5تا  0آن بین  pHو  شده ترتیره آن شود، رنگمی

 پایینی قند محتوای ویناس .(rajnc and Glavic, 2009K) ماندمی

 فرآیند هنگام در مخمرها توسط مالس اکثر قندهای زیرا دارد

 حاوی مقادیر باالیی از ماده این رسد.می به مصرف الکل تولید

 داسی شکل به غیرپروتئینی عمدتاً نیتروژن) خام پروتئین

 اکسترخ ،(بتائین و گلوتامیک آسپارتیک، اسید اسید هایآمینه

Campos -Lopezاست ) Bگروه  هایو ویتامین( پتاسیم ویژه به)

2005 et al,2011; Stemme  et al., .)آن چربی و فیبر میزان 

 ترشبی ویناس حاضر، حال است. در پوشی چشم قابل و کم بسیار

ود وج دلیل به اما گیردمی قرار استفاده مزارع مورد کود عنوان به

فته قرار گر مورد تخمیر ساختار خود، آلی بسیار زیاد در ترکیبات

 زیست مشکالت در خاک، مواد این شدن آزاد نهایت با در و

 نظر به بنابراین، منطقی. آوردمی بار را به بسیاری محیطی

 این ماده از استفاده برای حل دیگری راه به دنبال که رسدمی

 زا تأمین بخشی برای با ارزش یماده یک عنوان به ویناس از .بود

 ماده این .شوداستفاده می پروتئین خصوصاً نیاز هادام غذایی نیاز

 گاو، جمله ای ازحیوانات مزرعه انواع تغذیه در گسترده طور به

 حتی خرگوش مورد و تخمگذار مرغ گوشتی، جوجه گوسفند،

. ( et al.,Zali 2001;  et al.,Bilal 2017) است گرفته قرار استفاده

 طور به و داشته حیوانات بر عملکرد سزایی به تأثیر ویناس ترکیب

ملکرد ع( پتاسیم خصوصا) باشد ویناس کمتر خاکستر چه هر کلی

 نیز غذایی یجیره و حیوان البته نوع. یابدمی بهبود نیز متعاقباً

 (.2011et al.Campos -Lopez ,) است تأثیرگذار بسیار

 خصوصیات ویناس

 باالی ویناسپروتئین خام 

 81-11وینااس، یاک مااده خوراکی با پروتئین خام باال )

توان آن را جزء مواد درصاد بر اسااس ماده خشک( است که می

(. عمده  al.,et Zali 2017) حاوی پروتئین نساابتاً باال تلقی نمود

پروتئین آن به صاااورت نیتروژن غیرپروتئینی بوده که شاااامل 

درصد و اسید  00-1بتائین، گلوتامین و آمونیاک اسات. بتائین، 

درصاااد از ماده خشاااک ویناس را تشاااکیل  10-05گلوتامیک 

دهاد امااا پروتئین حقیقی موجود در ویناس پایین، و حدود می

(.  Kirchgessner., 1890and Weigandدرصاااد اسااات ) 01

های آمینه موجود در ویناس از نوع غیرضاااروری بوده و اساااید

عمدتاً شاامل اساید آساپارتیک و اساید گلوتامیک است. با این 

حال، باالنس اساااید آمینه ویناس مناساااب بوده و باعث بهبود 

 ,.Oliveiraشااود )های روده و ترشاام موکوس میتکثیر ساالول

ل هضام ویناس ناشی از وجود ترکیبات (. نیتروژن غیر قاب2013
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مالنوئیدی در ترکیبات آن اساات. قابلیت هضاام باالی پروتئین 

خام در ویناس چغندر قند در مقایساه با ویناس نیشکر به دلیل 

وجود مقادیر باالی بتائین و اساااید گلوتامیک در ویناس چغندر 

 قند اساات. با این حال، ضااریب قابلیت هضاام هر دو نزدیک به

 (. et al.,Stemme 2005درصد است ) 011

 خواص پروبیوتیکی ویناس

ویناس نه تنها دارای باقی مانده مواد غذایی اسااات، بلکه 

باشاااد هاای زنده یا تجزیه شاااده مخمر نیز میدارای سااالول

(2012 et al.,Hidalgo  باه دلیال خواص پروبیوتیکی ویناس .)

خوراکی برای توان از آن بااه عنوان یااک افزودنی تخمیری می

های مختلفی از حیوانات اساااتفاده کرده و از این طریا تا گوناه

حادود زیادی وابساااتگی صااانعت دام به واردات پروبیوتیک از 

های دیگر را کاهش داد. البته نتایج آزمایشات بسیار ضد و کشور

توان از این ماده به عنوان یک حامل نقیض اساات. همچنین، می

ویتامینی، بهبود دهنده خوشخوراکی،  های پروتئینی ودر مکمل

فعال کننده شاکمبه، محرک بلوغ جنسای و تولید مثل استفاده 

( گزارش کردنااد کااه ویناااس 1101کرد. یااالچین و همکاااران )

تواند به عنوان یک منبع پروتئینی با تعدیل شاااده خشاااک می

ارزش جایگزین کنجاله سویا شود، این ویناس دارای مخمر زنده 

عالوه بر این، ویناس با حفظ وضااعیت میکروفلور  و مرده اساات.

روده در حااالاات ماتعااادل و نرمااال، از جااایگزین شاااادن 

زا در این بخش از دسااتگاه گوارش های بیماریمیکروارگانیساام

 (. et al.,Hidalgo 2012آورد )ممانعت به عمل می

 بتائین باال

با توجه به ساطو  باالی بتائین این محصول، این ماده به 

ان یکی از کاانادیاداهای تولید تجاری بتائین مطر  اسااات عنو

(1985 et al.,Potter ) بخشی از بتائین موجود در ویناس توسط .

های شاااکمبه مورد تجزیه قرار گرفته و بخش میکروارگانیسااام

گردد، بعاد از جذب در دیگر آن کاه در شاااکمباه تجزیاه نمی

سم های بعدی دساتگاه گوارش، ممکن اسات در متابولیقسامت

ها به کار رود. بتائین دو نقش عمده در بدن حیوانات ایفا باافات

اند از نگهدارنده فشااار اساامزی و دهنده گروه کند که عبارتمی

درجه  111متیال. همچنین باا توجاه باه اینکه بتائین تا دمای 

شود، نقش آن در کاهش تنش گرمایی گراد تخریب نمیساانتی

(.  Cheeseman, 1990and Esterbauerغیر قابل انکار اسااات )

گرم در لیتر( و  0وینااس دارای مقاادیر باااالیی از گلیسااارول )

گرم در لیتر( اساات. در بعضاای از موارد تا دو  11تا  05بتائین )

  سوم نیتروژن موجود در ویناس به فرم بتائین است.

 های آلیباالیی از اسیدوجود مقادیر 

آغاز شد و  0131ها در خوراک از سال استفاده از افزودنی

( پیشنهاد کردند که استفاده 0130در آن زمان چن و همکاران )

درصاد اسید سیتریک بر اساس ماده خشک باعث بهبود  5/0از 

شااود. با این وجود، نتایج حاصاال از اضاااافه کردن عملکرد می

ضااد و نقیض، اماا عمدتاً مثبت بوده اساات  ها به خوراکافزودنی

(2012 et al.,Hidalgo بعد از اینکه مشخص شد آنتی .)ا هبیونیک

های زیادی جهت شناسایی موجب بهبود رشاد می شوند، تالش

های محرک رشااد افزایش یافت. این مواد شااامل سااایر افزودنی

ها، ها، ویتامینهاا، پروبیوتیاکبیوتیاکاسااایادهاای آلی، پری

ها و ساایر مواد است که پاس  همه این مواد را با اکسایدانآنتی

توان توجیه ها در روده میتوجه به اثرات ساااالمتی بخشااای آن

، pHها و ترکیبات شااایمیایی ویناس )نظیر کرد. مطالعه ویژگی

ترکیبات شیمیایی، مخمر، ویتامین ها و مواد معدنی( این فرضیه 

به عنوان یک افزودنی در خوراک توان از آن را ایجاد کرد که می

اساتفاده کرد. بررسای ها نشان داده است که افزودن ویناس به 

عنوان یک افزودنی خوراکی موجب بهبود ضریب تبدبل خوراک، 

شااود که ناشاای از وجود افزایش وزن زنده و ساارعت رشااد می

های آلی )از جمله اگزاالت، الکتات، اسااتات، مقادیر باالی اسااید

روات(، اساید اکونیک و سوربیتول موجود در ترکیب ماالت و پی

های آلی موجب (. وجود اسااید et al.,Hidalgo 2012آن اساات )

، جذب Dافزایش اساتفاده از مواد مغذی، هضام، سنتز ویتامین 

شود که در نهایت متابولیسم و ساایر مواد معدنی می Cویتامین 

 (. et al.,Yalcin 2010کند )غذا را راحت تر می

 خمرم

ویناس دارای یک تا سااه درصااد مخمر )ساااکرومایسااز 

سرویسیه( است که اثرات سودمندی برای گاو های شیری دارند. 

اساااتفاده بیشاااترین مخمری که در خوراک گاوهای شااایری 

شاود، مخمر سااکرومایساز سارویسایه اسات. سااکرومایسز می

هوازی اساات که اغلب به عنوان مخمر ساارویساایه یک مخمر بی

شود. مخمر در جیره گاوهای نانوایی یا آبجوساازی شاناخته می

شیری به منظور بهبود عملکرد حیوانات و همچنین گزینه اصلی 
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 et Rossowشود )می ها محساوببیوتیکبرای اساتفاده از آنتی

2018 al.,.) ای که با استفاده از مخمرها نتایج مطالعات گساترده

انجام گرفته اساات، نشااان دادند که اسااتفاده از مخمر در جیره 

گاوهای شایری، تولید شایر، پروتئین شایر، درصاد چربی شیر، 

یابد. عالوه بر ماده خشااک مصاارفی و قابلیت هضاام افزایش می

مایع شاااکمبه   pHباه جیره موجاب تثبیتاین، افزودن مخمر 

  (. Knight., 2006-Reathand Linnشود )می

 یکل یریگجهینت

 تغذیه ویناس بر اثرات با رابطه در گرفته انجام تحقیقات

کنندگان )پرواری و شیری( نشان داده است که عملکرد نشخوار

تواند موجب کاهش این محصول فرعی کارخانجات تولید الکل می

 در موجود شواهد از برخی. افزایش عملکرد حیوان شود قیمت و

مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک،  بهبود علمی بیانگر متون

در  گانشیر و قابلیت هضم در نشخوارکنند افزایش وزن، تولید

وز افزایش ر به توجه با. پاس  به افزودن ویناس به خوراک هستند

 جلوگیری از جهت همچنین و افزون قیمت منابع پروتئینی

های زیست محیطی، اهمیت استفاده از این محصول آلودگی

یابد. در نهایت، نتایج ضد و نقیض جانبی روز به روز افزایش می

 توان ناشی ازاستفاده از ویناس در خوراک نشخوارکنندگان را می

اختالف در مقدار ویناس مصرفی، منبع ویناس، روش فرآوری و 

 ر ویناس دانست.ترکیب مواد مغذی موجود د
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Abstract  

Vinasse is known as the main source of pollution in the ethanol production industry. Vinasse 

can be used as a proper ingredient in ruminant nutrition. Due to increased environmental concerns 

and economic points of view, management of the food processing by-products such as being used 

as an animal feed alternative has got increased tendency. Using by-products obtained from crops 

and food leftovers in farm animals feeding may reduce the harmful effects of food industry by-

products and improve their profitability and added-value. This is an efficient method to improve the 

quality of a feed ingredient, which has low quality, to an approximately equal extent to the quality 

of some high-quality foods such as meat and milk. It will alleviate the livestock feed dependence on 

the feed ingredients that can be used for human consumption. Vinasse contains high amounts of 

salts, yeast, and organic matter remarkably crude protein. It has brown color and an acidic pH 

ranging from 4 to 5. The high content of vinasse protein, which consists of non-essential amino 

acids, has high digestibility that could improve the animal's performance. Probiotic properties and 

yeast found in vinasse could prevent the replacement of pathogenic micro-organisms in the intestine 

and maintain the intestinal microflora in a normal and balanced condition. The high content of 

organic acids (including oxalate, lactate, acetate, and malate) and sorbitol caused an improvement 

in ruminant performance which in turn increases the digestion and utilization of nutrients, Vit D 

synthesis, Vit C absorption, and other minerals. Thus, the feed metabolism would be facilitated. 
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 0011بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی

 kazem.rasouli@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 یاسپرماتوگون بنیادی هایسلول و اولیه زایای هایسلول از استفاده و ژن انتقال هایروش. ف، غفوری ژندی، م.، .،ک، سقلقره رسولی  دهی:رفرنس

 .04-01(: 0)10 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. زیستی داروهای و پزشکی ژنتیکی، هایزمینه در رویکرد با تراریخته؛ طیور تولید در

 10/14/0011 تاریخ انتشار آنالین:     01/14/0011 تاریخ پذیرش:     12/11/0011 تاریخ بازنگری:     11/10/0011 تاریخ دریافت:

 

 

 

 اسپرماتوگونی بنیادی هایسلول و اولیه زایای هایسلول از استفاده و ژن انتقال هایروش

 زیستی داروهای و پزشکی ژنتیکی، هایزمینه در رویکرد با تراریخته؛ طیور تولید در

 3غفوری فرزاد و 2ژندی مهدی ،*0سقلقره رسولی کاظم

 چکیده
 دامی فمختل هایگونه در مطلوب صفات ژنتیکی ماهیت تعیین امکان بیوانفورماتیک، و مولکولی ابزارهای مولکولی، ژنتیک ظهور با

 گسترده نژاداصالح. است شده پذیرامکان نژادیاصالح هایراهبرد در جدید رویکردی طیور، و دام نژاداصالح علم به ورود با و گردید فراهم

 رد مقاومت و تولیدمثلی عملکرد کاهش باعث دوره یک در تولیدی هایمرغتخم تعداد افزایش و رشد سرعت افزایش همچون صفاتی برای

 و نتیکیژ مطالعات در ژنتیکی برتر مدل یک عنوان به طیور ویژه به تراریخته حیوانات از استفاده دلیل همین به. است شده هابیماری برابر

 هایسلول از استفاده کاربردی روش دو ویژه به ژن انتقال مختلف هایروش معرفی حاضر، مطالعه از هدف. باشد مؤثر تواندمی فیزیولوژیکی

 ژنتیکی، طالعاتم خصوص در ژنتیکی برتر مدل عنوان به تراریخته طیور تولید برای ژن انتقال در اسپرماتوگونی بنیادی هایسلول و اولیه زایای

 یهاول زایای هایسلول از استفاده روش دو که دارد وجود تراریخته حیوانات ایجاد و ژن انتقال برای مختلفی هایروش. است دارویی و پزشکی
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 اربردهایک. کرد استفاده مختلف جغرافیایی شرایط و عفونی هایبیماری برابر در مقاومت ایجاد همچنین و طیور ویژه به دامی مختلف هایگونه
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 تراریخته طیور اولیه، جنسی هایسلول اسپرماتوگونی، بنیادی هایسلول ژن، انتقال :کلیدی کلمات

 34-05پیاپی(:  21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_81666.html 

 مروری مقاله

 

 ایران کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی، علوممهندسی  گروه دام، فیزیولوژی ارشد کارشناسی0
 ایران کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی، علوممهندسی  گروه دام، فیزیولوژی دانشیار1
 ایران کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی، علوممهندسی  گروه طیور، و دام نژاد اصالح و ژنتیک تخصصی دکتری دانشجوی4

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2021.321856.1067 doi 



 

 

      Rasouli-Gharehsaghal et al.; Gene transfer methods and use of primary … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 1 (Serial Number 19), Spring 2021 

 مقدمه

ت، اس یطوالن یاسابقه یتوسط انسان دارا یورشدن ط یاهل

ها نسانا ای که از دیرباز تاکنون در تأمین پروتئین حیوانیبه گونه

. این درحالی (Wang et al., 2020)نقش به سزایی ایفا کرده است 

در جهان  یورط یتنها چند دهه از پرورش صنعت است که

نژاد با توجه به اصالحصنعت  ینو رشد ا یشرفتپ یند. فرآگذردیم

از  کییکه امروزه  یابه گونه ؛است یعسر یاربسگسترده کنونی 

ه جهان ب یکشورها یشتردر ب یعصنا ترینیتو با اهم ینترمهم

به دو دسته  یصنعت یهامرغ ی،. به طور کلرودیشمار م

گذار با تخم یهابا سرعت رشد باال و مرغ یگوشت یهاجوجه

-Fouad and Elشوند )یم یبندباال دسته خمگذاریت یتقابل

Senousey, 2014). مناطق جهان به ویژه کشورهای  ی ازدر بسیار

های توسعه نیافته و درحال توسعه، پرورش سنتی طیور یکی از راه

امرار معاش و دسترسی به منابع پروتئینی حیوانی ارزان قیمت 

 پر از یکی صنعت پرورش طیور که این به توجه است. با

 طیور از استفاده دام و طیور است، حوزه صنایع درآمدترین

 دنبال به را نیز بیشتری اقتصادی سودآوری تواندمی تراریخته

 . (Mozdziak and Petitte, 2004)باشد  داشته

یی و غذا یتامن هاانسان یتجمعبا توجه افزایش روزمره 

است، به انسان  یرو یشچالش پ ینتراز بزرگ یکی دارویی

ر ها تغییغذایی انسانخصوص که الگوی زندگی روزمره و الگوی 

ها های مختلف همچون انواع سرطانکرده است و افزایش بیماری

 به طیور. عروقی را به دنبال داشته است -های قلبیو بیماری

ژنتیکی  هایویژگی و فیزیولوژیکی خصوصیات بودن دارا علت

 آزمایشی هایمدل ترین جانداران به عنوانمناسب از خاص، یکی

. (Han, 2009) هستند شناسیبرای مطالعات ژنتیکی و زیست

بیولوژی،  به مربوط هایپژوهش در طیور از استفاده ،همچنین

 ایجاد و های زیستیفناوری حوزه در پژوهش و فیزیولوژی تکامل

 مهم بسیار تراریخته نیز به عنوان یک مدل برتر حیوانی حیوانات

 Woodcock et al., 2017; Singh et al., 2019; Ghafouri) است

et al., 2020). قابل توجه در طیور های تکنیکی وجود مزیت

های حاوی ژن انتقال یابی جوجههمچون دوره پرورش کوتاه، رد

 های تخمتر و ساختار ساده پروتئینیافته در مدت زمانی کوتاه

های سازی پروتئینداری در خالصطیور که به شکل معنی

، باعث شده است (Singh et al., 2019)نوترکیب تأثیر مثبت دارد 

های تراریخته به عنوان های مختلف، جوجهکه با وجود گزینه

 های نوترکیب مورد توجهمنبع تجاری مهمی برای تولید پروتئین

قرار گیرند. لذا پرندگان به سبب مواردی همچون هزینه پرورش 

و مدت زمان نگهداری کمتر، محیط استریل طبیعی تخم، تولید 

که از  تولید تعداد زیاد تخم و وتئین در سفیده تخممقدار زیاد پر

ای بسیار مناسب برای گزینه شود،هر پرنده در سال تولید می

 Singh)های درمانی در صنعت داروسازی هستند تولید پروتئین

et al., 2019) .تهیخترار یهادام یدتول که به منظور ییهایکتکن 

 هستند. پُرهزینهو  بر، زمانناکارآمد ، اغلبدنشویاستفاده م

استفاده از فناوری تراریخته به دلیل اینکه بیشتر صفات مرتبط با 

های مختلف دامی توسط عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گونه

 یهاروش شوند، اغلب محدود است.بیش از یک ژن کنترل می

ز با استفاده ا یقاتتحق توسعهو  یتژنوم، حما الحاص یبرا یدجد

نه تنها درک موارد  یند. اندهیم یلرا تشک یختهترار یهادام

 شیرا افزا یتجار یهادر گونه یشناسیستز پایه از پژوهشگران

ه در د کنشو یواناتیح ید، بلکه ممکن است منجر به تولهنددیم

 Clarkشته باشند )دا یشتریمقاومت ب یعفون یهایماریبرابر ب

and Whitelaw, 2003). 

 امانج برای نوین و کاربردی هایاستفاده از روش این،بنابر

 مختلف حیوانات هایدر گونه نژادی و فیزیولوژیکیاصالح کارهای

به طور کلی هدف  است. یتحائز اهم یاربس طیور خصوصبه اهلی

های مختلف انتقال ژن به خصوص دو مطالعه حاضر، معرفی روش

های های جنسی اولیه و سلولاستفاده از سلولروش کاربردی 

در انتقال ژن برای تولید طیور تراریخته به بنیادی اسپرماتوگونی 

عنوان مدل برتر ژنتیکی در خصوص مطالعات ژنتیکی، 

 فیزیولوژیکی، پزشکی و دارویی است.

 های مختلف برای انتقال ژن معرفی روش

های لوکوز پرندگان اولین مرغ تراریخته با تزریق ویروس

های اولیه جنین مرغ، تولید )نوع وحشی و نوترکیب( به سلول

های تراریخته تولید شده از نوع موزاییکی و دامنه شد. جوجه

درصد متغیر بوده است  00ویروسی از یک تا  DNA فراوانی انتقال

(Salter et al., 1987).  برای تولید حیوانات تراریخته باید ژن مورد

نظر را به جایگاه مد نظر متناسب با هدف در ژنوم جاندار مورد 

ود. شمطالعه انتقال داد که به این فرآیند، انتقال ژن گفته می

داخل مجموعه  به خارجی DNAقطعه  شدن وارد ژن به انتقال

 ژن که ایگونه به شود،گفته میه زند جاندار یا ارگانیسم یک ژنوم

 DNAجاندار گیرنده،  های مختلفها و بافتسلول در نظر مورد
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قال ها و انتتثبیت شده و همچنین توانایی بیان در سلولخارجی 

های در دهه. (Houdebine, 2002)به نسل بعد را داشته باشد 

های مختلفی برای انتقال ژن به ژنوم حیوانات به گذشته، روش

های زمینه موفقیتکار گرفته شده است، تا جایی که در این 

 هایبزرگی نیز به دست آمده است. امروزه در بسیاری از پژوهش

ای از علمی در حوزه انسان و حیوانات آزمایشگاهی و مزرعه

 هستهتزریق به داخل پیشهای مختلف انتقال ژن همچون روش

(Hammer et al., 1985)های بدنی ، انتقال هسته سلول

(Ashtiani et al., 2008)، ها انتقال ژن از طریق ویروس(Pfeifer, 

، استفاده (Perry et al., 1999)، انتقال ژن از طریق اسپرم (2004

استفاده از و  (Motono et al., 2010)های جنسی اولیه از سلول

استفاده  (Yu et al., 2010) های بنیادی اسپرماتوگونیسلول

بالفاصله پس از لقاح،  های طیوردسترسی به زیگوت شود.می

توان در شرایط ها را میبرخالف پستانداران که تخمک آن

 ها برای دستکاریتوان به راحتی از آنآزمایشگاهی بارور کرد و می

ژنوم استفاده کرد، بسیار مشکل است. با توجه به این که هر کدام 

های ذکر شده دارای مزایا و معایب خاص خود هستند، از روش

د بیشترین کاربردو روش به منظور تولید طیور تراریخته  امروزه

 ,.Wang et al)ها اشاره خواهد شد را دارند، که در ادامه به آن

2020). 

 های مختلف انتقال ژن؛ شرح روش، بیان مزایا و معایبروش -0 جدول

 معایب و مزایا توضیحات نام روش

 تزریق به داخل پیش هسته

انجام این روش به لحاظ تئوری ساده است، به 

ژن مورد نظر را ای که حجم کمی از ماده ترانسگونه

به داخل پیش هسته زایگوت تزریق کرده و سپس 

کنند های گیرنده منتقل میرحم ها را بهزایگوت

(Gordon et al., 1980.) 

به دلیل اینکه زایگوت طیور در داخل تخم قرار 

پذیر دارد، استفاده از این روش در طیور امکان

نیست؛ با این وجود بیشتر برای پستاندارانی 

 Rexroad etشود )همچون گوسفند استفاده می

al., 1989.) 

 بدنیهای انتقال هسته سلول

دهنده  سلول یک از هسته انتقال شامل تکنیک این

بالغ(  سلول گیرنده )تخمک یک های بدنی( به)سلول

 است، شده حذف که هسته سلول تخمک در آن است

 .0991 سال در دالی تولد به عنوان مثال:

این روش در طیور به دلیل اینکه تخمک توسط 

 ذیرپپوسته کلسیمی تخم احاطه شده است، امکان

ویانا رگیرد. نبوده و بیشتر در پستانداران انجام می

ایران با استفاده  در شده سازیشبیه گوسفند اولین

 .(Ashtiani et al., 2008از این روش ایجاد شد )

 هاانتقال ژن از طریق ویروس

 انتقال بر مبتنی هاویروس طریق از ژن انتقال اساس

 طریق از هاجنین داخل به های خارجیژن

 .(Pfeifer, 2004است ) نوترکیب هایویروس

ها در مقایسه با ترین عیب استفاده از ویروسمهم

ژن مورد محدودیت اندازه ترانس ،هاسایر روش

(، همچنین ممکن Fassler, 2004) استفاده است

است که موزاییکی بودن نتاج تراریخته )حضور و 

یا عدم حضور ژن انتقال داده شده در برخی از 

های جاندار تراریخته( را به دنبال ها و اندامتباف

 (.Salter et al., 1987داشته باشد )

 انتقال ژن از طریق اسپرم

ژن به در این روش از اسپرم به عنوان حامل ترانس

شود. اولین زایگوت ترانسفکت تخمک استفاده می

 Brackettشده با این روش در خرگوش ایجاد شد )

et al., 1971 .) تولید طیور تراریخته با استفاده از این

 Harel-Markowitz etروش نیز گزارش شده است )

al., 2009.) 

 آمیزهای اولیه مبنی بر موفقیترغم گزارشعلی

 طریق از ژن انتقال تاریخچه اولیهبودن این روش، 

 و به بود همراه تکرارپذیری عدم مشکل با اسپرم

مواجه  زیادی انتقادهای با دلیل این روش همین

 شد.

 اولیه زایایهای استفاده از سلول
های تولید طیور تراریخته، حلترین راهیکی از اصلی

 های زایای اولیه است.استفاده از سلول

بر بوده و در مواردی استفاده از این روش زمان

 باشد.تعداد نتاج بدست آمده نیز محدود می

های بنیادی استفاده از سلول

 اسپرماتوگونی

های بنیادی اسپرماتوگونی یکی از استفاده از سلول

راهکارهای جدید برای تولید طیور تراریخته 

 باشد.می

استفاده از این روش در تولید طیور تراریخته به 

 دلیل جدید بودن نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
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 های زایای اولیه برای تولید طیور تراریختهاستفاده از سلول

( PGCs: Primordial Germ Cells) ولیها زایای یهاسلول

های زایای بالغ تبدیل شده و در هایی هستند که به سلولسلول

، ورطی یندر جنشوند. اسپرم و یا تخمک مینهایت باعث تولید 

 و پس یندآیوجود مه ب بالستیاز اپ ابتدا ولیها زایای یهاسلول

 داپلوسی منطقه از یون،ساعت از انکوباس 02 -09حدود گذشت  از

 ,.Wang et al)شوند هیپوبالست منتقل می ( بهزاینده)هالل 

 جریان سمت به زاینده هالل از اولیه زایایهای . سلول(2020

 جایی) جنسی برآمدگی به که زمانی تا و کنندمی حرکت خون

 ند،ا( نرفتهشوندیم یجادا یونانکوباس یط یغدد جنسدر آن که 

. (Motono et al., 2010) مانندمی باقی خون گردش سیستم در

 گوناد تاج قسمت به جنین خون گردش طریق از هاسلول این

 دشونمی تبدیل بالغ گونادهای در نهایت به و کنندمی مهاجرت

(Nakamura et al., 2007).  زایایهای سلولالزم به ذکر است که 

را  ساعت 00 حدود که هاییجنین خون از توانمی را مرغ اولیه

 . (Wang et al., 2020) کرد جداسازی اند،سپری کرده انکوباتور در

با استفاده ( Chimera Poultryیمری )کا طیور یناول تولید

های زاینده جنیندست آمده از هالل ه بهای زایای اولیه سلولاز 

 یفعض یروسرتروو استفاده از با هاانتقال این سلولو  در حال رشد

 . از طیور کایمری تولید شده،گزارش شد 0994شده در سال 

. به منظور تولید (Vick et al., 1993) نیز به دست آمده است نتاج

در حال رشد  یناز جنهای زایای اولیه سلولابتدا  طیور کایمری،

ها در این سلول )هنگامی که خون از یا ینده وهالل زا یهاز ناح

 سپسو  شوندی میجداساز خون در حال گردش هستند(،

 آزمایشگاهی شرایط در سپس و گیردصورت می سازیخالص

شده در  کشت داده هاولی زایایهای سلول. شوندمی داده کشت

 حامل ژن مورد نظر خاص که وکتورهای از استفاده با آزمایشگاه

 رد رشد، حال در جنین بهترانسفکت شده و سپس  هستند،

 گردش حال در خون در اولیه زایای هایسلول که ایمرحله

 یقتزر نابالغ جوجه هایبیضه به یا شوندیزده م پیوند هستند،

که ژنوم  اولیه زایایهای سلول. (Singh et al., 2019) شوندمی

نوترکیب دست کاری شده است،  DNAها با استفاده از فناوری آن

 های کایمریهای گیرنده تزریق شوند و جوجهتوانند به جنینمی

های کایمری به سن بلوغ تولید کنند. بعد از این که جوجه

های سلول های زایا )اسپرم یا تخمک( ازرسیدند، بخشی از سلول

 Wang)شوند ها تولید میتزریق شده به این جوجه اولیه زایای

et al., 2020)های دستکاری شده ژنتیکی تولیده شده از . گامت

ه توانند منجر بهای زایای اولیه پیوند شده، بعد از لقاح میسلول

های زایای اولیه منجمد سلول های تراریخته شوند. ازتولید جوجه

 Divya et)شده نیز برای تولید طیور کایمری استفاده شده است 

al., 2021.) 

های ، کاهش تعداد سلول1101ناکامورا و همکاران در سال 

( به Busulfanزایای اولیه درونی پس از تزریق بوسولفان )

های زایای سلول ها سپسهای گیرنده را گزارش کردند. آنجنین

های تحت درمان با کشت شده در آزمایشگاه را به جنین اولیه

ها های کایمری تولید کردند. آنبوسولفان تزریق کرده و جوجه

توانستند که از کایمرهای تولید شده، نتاج تراریخته تولید کنند. 

پیونده  اولیه زایایهای سلولدر  انجام شده یکیژنت یدستکار

 ,.Nakamura et al)قابل انتقال بود  یندهآ یهالنس یبرا شده،

زمینه مطالعات  های زایای اولیه،سلول اخیراً کشت. (2010

ها را به طور قابل توجهی گسترش داده است ویرایش ژنوم در مرغ

( Gene Editingهای ویرایش ژن )ای که استفاده از تکنیکبه گونه

سازد تا تولید طیور تراریخته با این امکان را در آینده مهیا می

شده میسرتر باشد. با این های طراحی اهداف خاص در راهبرد

 به دست جنین خون از که اولیه زایای هایسلول مقدارحال، 

( خون هایسلول کل از از پنج صدم درصد کمتر میزان به) آیدمی

 ایایز هایسلول از استفاده فنّی محدودیت نتریاصلی و ترینمهم

 هاییشرفتپ (.Park et al., 2003) باشدمی ژن انتقال برای اولیه

 امکان یخته،ترار یورط یدگسترده در مطالعات مرتبط با تول

ا راهبُرد کارآمد ر یکبه عنوان  یروسیو یلنت یهااستفاده از ناقل

 یهاتفرص تواندیم یفناور ینکه ا یاکند؛ به گونهیتر مبرجسته

راهم ف یختهترار یورپژوهش در رابطه با ط ی توسعهرا برا یشتریب

 .(Jiang et al., 2020) کند

های بنیادی اسپرماتوگونی برای تولید طیور استفاده از سلول

 تراریخته  

 :SSCs) یاسپرماتوگون یادیبن یهاسلول

Spermatogonial Stem Cells) که شروع هستند ییهاسلول 

 آن یتحما جبوم و نر بوده جنس در سازیاسپرم یندکننده فرآ

نر  جنس یادیبن هایسلول از گروهی تنها هاسلول ین. اوندشیم

دارند  را بعد نسل به یکیژنت اطالعات انتقال یتقابل هستند که

(Miao, 2011). های بنیادی از سلولای اخیراً در مطالعه

اسپرماتوگونی برای تولید بلدرچین کایمری استفاده شده است 
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(Han et al., 2020.) یادیبن هایسلول از این که برای 

 بتداا شود، در استفاده تراریخته حیوان یددر تول یاسپرماتوگون

 در و کرده استخراج بیضه بافت از را نظر مورد هایسلول باید

 یهاسلول تکثیر و ماندگاری. نمود کشت آزمایشگاهی شرایط

کشت  طیبه مح یازن آزمایشگاهی شرایط در اسپرماتوگونی بنیادی

 و مواد از کشت محیط سازیغنی برایو مناسب دارد که  یغن

 STO های. استفاده از سلولگرددمی استفاده بسیاری هایروش

های فیبروبالست جنین موش( های مشتق شده از سلول)سلول

 :FBS) گاو جنین سرم، استفاده از تغذیه کننده یهبه عنوان ال

Fetal Bovine Serum )رشد مناسب  فاکتورهای از استفاده یا و

 مهاری فاکتور .هستند کشت محیط سازیغنی یبرا هاییکارراه

 رشد فاکتور (،LIF: Leukemia Inhibitory Factor) لوکمی

و  (bFGF: basic Fibroblast Growth Factor) پایه فیبروبالستی

 GDNF: Glial) گلیال سلول شده از مشتق نوروتروفیکی فاکتور

Cell-Derived Neurotrophic Factor )رشدی فاکتورهای 

خودنوزایی  افزایش سبب کشت محیط در هاآن وجود هستند که

 ونیاسپرماتوگ بنیادی هایسلول تکثیر و ها()تولید مجدد سلول

. (Rasouli-Gharehsaghal et al., 2020) شوندمی نابالغ خروس

(، حاکی از آن 1111نتایج مطالعه رسولی قره سقل و همکاران )

و  bFGF ،GDNFاست که حضور سه فاکتور مختلف رشد شامل 

LIF های بنیادی نقش بسزایی در تکثیر و نگهداری سلول

های نابالغ در محیط آزمایشگاه دارد. اسپرماتوگونی خروس

توانند همچنین گزارش شده است که این سه فاکتور رشد می

ها جهت انجام کارهای باعث افزایش جمعیت مناسب این سلول

-Rasouli)گردند انتقال ژن و تولید طیور تراریخته 

Gharehsaghal et al., 2020) .بنیادی هایسلول کشت از بعد 

 هایوروکت از استفاده با هااسپرماتوگونی در آزمایشگاه، این سلول

 سپس و شده ترانسفکت هستند، نظر مورد ژن حامل که خاص

 باید یوندپ از قبل البته. شوندمی زده پیوند گیرنده جانور بیضه به

 اسپرماتوگونی بنیادی هایسلول از خالی بیضه جانور گیرنده

تزریق مانند  یمتفاوت هایروش از امر این برای که شود درونی

استفاده  های مشابهروشگاما و  دهی با اشعهپرتو بوسولفان،

 . (Ghadimi et al., 2017) شودیم

 بنیادی هایسلول نر حیوان در که با توجه به این

 به را ژنتیکی اطالعات که هستند هاییتنها سلول اسپرماتوگونی

 بنیادی سلول یکاین که و  کنندمی منتقل بعد نسل

، ودشاسپرم منجر به تولید تعداد زیادی  تواندیماسپرماتوگونی 

که  بالقوه است یدجد یفناور یکها سلول ینا یکیژنت یدستکار

 یوانیمختلف ح یهاگونه یبرا هااستفاده گسترده از آنامکان 

های بنیادی موفقیت در پیوند سلول .(Miao, 2011)وجود دارد 

 توسط پیوند، که از حاصل اسپرماتوژنز فرآیند و اسپرماتوگونی

 تواندمی گردد،می ایجاد گیرنده حیوان پیوند شده در هایسلول

 .(Giassetti et al., 2019) شود نابارور نر جنس در باروری به منجر

عنوان  به یاسپرماتوگون یادیبن هایسلول یوندبار پ یناول یبرا

 Brinster and)مطرح شد  0990در سال  یدجد یفناور یک

Zimmermann, 1994)یاسپرماتوگون یادیبن هایسلول یوند. پ 

 با یزمختلف ن هایگونه از اهلی حیوانات درترانسفکت شده 

که  یهنگام. (Savvulidi et al., 2019)شده است  انجام موفقیت

انجام  یشگاهدر آزما یاسپرماتوگون یادیبن هایسلولکشت 

ترانسفکت کرد و سپس  یها را با ژن خارجتوان سلولیشود، میم

 یوربهره یب،ترت ینزد. به ا یوندمورد نظر پ یوانها را به حآن

 Yan)ند ک یدابهبود پ یادیتواند تا حد زیم یا انتقال ترانسفکشن

et al., 2009) .ژن  یدارا یختهترار هایموش تولید مثال عنوان به

 EGFP: Enhanced) فلورسنت سبز یشرفتهپ ینپروتئی خارج

Green Fluorescent Proteinهایسلول یوندا استفاده از پ( ب 

 Kanatsu-Shinohara et) ی انجام شده استاسپرماتوگون یادیبن

al., 2008) یادیبن هایسلول یونددر پ یتموفق ینو همچن 

 نیز گزارش شده است مشابهیرغ یرندهگاو به گ یاسپرماتوگون

(Herrid et al., 2006) .بنیادی هایسلول انتقال نیز طیور در 

 هایسلول و انجام شده است مختلف هایروش با اسپرماتوگونی

 یرندههای گخروس بیضه به ترانسفکت شده را به صورت مستقیم

. از طرفی (Li et al., 2008; Yu et al., 2010) اندکرده منتقل

ای ههای بنیادی اسپرماتوگونی و یا سلولاستفاده از سلولدیگر 

تواند به عنوان راهکاری علمی و عملی در بنیادی زایای اولیه می

ه از ای که با استفادگونهها باشد. به تولید طیور مقاوم به بیماری

توان طیور تراریخته ( میGenome Editingتکنیک ویرایش ژنوم )

مقاوم به برخی بیماری ویروسی ایجاد کرد که با پیشرفت در این 

های درمان در صنعت طیور به وجود زمینه، امکان کاهش هزینه

 یهایبادیآنت یدولاخیراً نیز ت (.Min et al., 2011آید )می

 یدهدر سف یبنوترک (Monoclonal Antibodies) مونوکلونال

 ,.Mukae et alحاصل شده است ) یختهترار طیورمرغ از تخم

 دارند، قرار بدن داخل هابیضه که این دلیل به طیور در (.2021
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 ترانسفکت شده یاسپرماتوگون یادیبن هایسلول زدن پیوند

 ترسخت باعث موضوع همین. است یمستلزم انجام عمل جراح

 دارانسایر پستان به نسبت تراریخته طیور تولید برایشدن کار 

توسط پوسته  تخم سلول که این دلیل به در طیور. است شده

 آن در آزمایشگاهی لقاح و سخت کلسیمی احاطه شده است

 زا آزمایشگاه در تراریخته هایجنین تولید نیست، پذیرامکان

 تعداد و شودمی انجام سختی به اولیه جنسی هایسلول طریق

 Yu et) است پایین روش با استفاده از این شده ترانسفکت نتاج

al., 2010) .و مقرون به  یدتراستفاده از روش جد ،دلیل همین به

. البته ندک ریختهترا طیور یدبه تول یانیکمک شا تواندمی ترصرفه

 بنیادی هایبا استفاده از سلول یختهترار یورط یدتول

 نای زیرا که است، شده گزارش محدودی تعداد به اسپرماتوگونی

های تری در خصوص روشهای گستردهپیشرفت به نیاز روش

  .دارد انجام شده

 گیری کلینتیجه

حیوانات  نژاددر راستای اصالح ایهای گستردهامروزه تالش

ها و گوسفند و بز با استفاده از روش گاو، طیور، اهلی به خصوص

تولیدمثلی  و تولیدیعملکرد  برای بهبود های نوینتکنولوژی

 هایمدل از یکیبه عنوان  یختهترار یورط یدتول .گیردصورت می

 تواندمی شناسیبرای مطالعات ژنتیکی و زیست آزمایشگاهیبرتر 

ر های حیوانی، مقاومت دافزایش و بهبود تولید پروتئین منظور به

 های پزشکی و داروییهای عفونی و همچنین استفادهبرابر بیماری

به منظور تولید های مختلفی برای انتقال ژن روش. انجام شود

وجود دارد که در این میان به معرفی دو روش طیور تراریخته 

 های بنیادیهای جنسی اولیه و سلولاستفاده از سلولکاربردی 

پرداخته شد. استفاده از حیوانات تراریخته به ویژه اسپرماتوگونی 

 یادنژاصالحهای در راهبردنتیکی طیور به عنوان یک مدل برتر ژ

ها در حوزه پزشکی و دارویی امروزه در و استفاده از آنهدفمند 

د بنابراین، کاربر .بسیاری از کشورهای جهان رو به گسترش است

علم بیوتکنولوژی و ویرایش ژنوم با افزایش تولید غذا و کاربرد 

هان گسترده در علم پزشکی و دارویی در جمعیت رو به رشد ج

به سرعت در حال پیشرفت است؛ هر چند که سؤاالت زیادی در 

رابطه با اخالق، محیط زیست، مسائل بهداشتی و سالمتی و 

ها پاسخ داده فرهنگی در این خصوص وجود دارد و باید به آن

  شود.
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Abstract  

With the advent of molecular genetics, molecular tools, and bioinformatics, it became possible to 

determine the genetic nature of desirable traits in different animal species, and with the introduction of 

livestock and poultry breeding science, a new approach in breeding strategies became possible. Extensive 

breeding for traits such as increased growth rate and increased number of eggs produced in a period has 

reduced reproductive performance and disease resistance. Therefore, the use of transgenic animals 

especially poultry as a superior genetic model in genetic and physiological studies can be effective. The 

aim of this study was to introduce different methods of gene transfer, especially the two applied methods 

of using primary germ cells and spermatogonia stem cells in gene transfer to produce transgenic poultry 

as a superior genetic model in genetic, medical, and pharmaceutical studies. There are several methods 

for gene transfer and transgenic animal production of which primary germ cells and spermatogonia stem 

cells are the most commonly used ones. Primary germ cells are precursors of sperm and eggs that are 

programmed to transmit genetic and epigenetic information to future generations. Spermatogonia stem 

cells produce sperm through the process of spermatogenesis. As a result, the science of biotechnology 

and genome editing is advancing rapidly with increasing food production and food safety, as well as 

widespread application in medicine and pharmaceutical science in the world's growing population, and 

it can be used to develop breeding goals in various animal species. It can be used to develop resistance 

to infectious diseases and various geographical conditions; the applications of biotechnology in livestock 

and poultry breeding strategies are endless. 
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( ایحرفه) ترویجی -علمی. گیریهمه زمان در خانگی حیوانات رفاه وضعیت و حیوانات از آن انتقال ،91-کووید بیماری. غ، جوانمرد  دهی:رفرنس

 .59-55(: 9)19 ؛9011 ،دامستیک

 12/10/9011 تاریخ انتشار آنالین:     91/10/9011 تاریخ پذیرش:     11/11/9011 تاریخ بازنگری:     99/19/9011 دریافت:تاریخ 

 

 

 

  خانگی حیوانات رفاه وضعیت و حیوانات از آن انتقال ،91-کووید بیماری

 گیریهمه زمان در

 *0جوانمرد غزاله

 چکیده
 یتحما و مراقبت به که اندبوده هاگروه پذیرترینآسیب جزء خانگی و اهلی حیوانات جهانی، گیریهمه یک با مواجه در

: شد روبرو معضل سه با خانگی حیوانات با ارتباط در جهان ،91-کووید بیماری گیریهمه بحبوحه در. دارند احتیاج هاانسان

 و خانگی حیوانات رفتار بر گیریهمه اثرات( 1) خانگی، حیوانات و انسان بین بیماری این بودن مشترک بابت از نگرانی( 9)

 است شده سعی مروری، مقالۀ این در. خانگی حیوانات از جسمی و عاطفی هایمراقبت انجام چگونگی( 0) و هاآن صاحبان

. شود پرداخته خانگی حیوانات رفاه از اطمینان جهت در حمایتی راهکارهای ارائه و شناسایی به معضالت، این تشریح با

 یدبع امّا شوند، آلوده ویروس به توانندمی هاگربه و هاسگ که بود آن از حاکی زمینه، این در شده انجام هایپژوهش بررسی

 این رد اطالعات تاکنون البته. کنند آلوده را هاانسان یا حیوانات سایر بتوانند یا شود ظاهر هاآن در بالینی عالئم که است

 با هاانانس اطالعات، تکمیل زمان تا شودمی پیشنهاد بنابراین. است نیاز مورد تریگسترده تحقیقات و نشده کامل زمینه

 .کنند کمک خانگی حیوانات و خود رفاه و بیماری شیوع کنترل به پیشگیرانه، اقدامات رعایت
 

 گربه ،91-کووید سگ، حیوانات، رفاه :کلیدی کلمات

 59-55پیاپی(:  91)شماره  9، شماره 19دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_81707.html 
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 مقدمه

ها باعث از آن عضیب دارد که یکرونا انواع مختلف یروسو

هایی مانند انتخاب طبیعی، پدیده شوند.یم یماریببروز عالئم 

 یقاز طر یگرد یهایروسبا و یکیژنت یهایتبادل توالرانش و 

م ژنو شوند.می کرونایروس و در ژنوم ییرتغباعث یبی، نوترک

 شناخته شدهایِ RNA یهاژنوم یناز بزرگتر یکیکرونا  یروسو

 یدنوکلئوت 09111 تا 12111 اندازه آن ازکه  تا به امروز است

 یانقطه یهاجهش یشتربزرگ ژنوم باعث ظهور بی . اندازهاست

منجر به د نتوانیمها گاهی این جهش .شودیو حذف و درج م

 دنشو اوتمتف یپیفنوت یهایژگیبا و یروسو یدانواع جد یجادا

(Leroy et al., 2020.) 

 ی، سازمان بهداشت جهان1111 یه سالژانو 01 یخدر تار

وع ن یک یوعدر رابطه با ش یبهداشت عموم یاضطرار یتوضع یک

و در تاریخ  عالم کردا SARS-CoV-2ونا به نام کریروس و یدجد

 Bowen et)نام گرفت  91-ید، کوویدجد یماریب ینافوریه،  99

al., 2020) ی، ، سازمان بهداشت جهان1111 سال مارس 99. در

در سراسر جهان اعالم  یرگهمه یماریب یکرا به عنوان  91-کووید

و موضوع انتشار این ویروس به یک نگرانی جهانی تبدیل شد کرد 

(Vincent et al., 2020.)  قطرات  یقعمدتا از طر یروسواین

 ایمنتشر شده در هنگام سرفه، عطسه، صحبت و تنفس  یتنفس

 شودیمنتقل م ینیتماس دست آلوده با دهان، چشم و بدر اثر 

(Leroy et al., 2020). 

صاحبان  یباعث نگران 91-یدکوو یماریب یناگهان یوعش

 یلاحتما یرتأثی در مورد و متخصصان دامپزشک یخانگ یواناتح

ثق مو یکسب اطالعات علم یشد و تالش برا یواناتبر ح بیماری

 یرساناطالع .(Kogan et al., 2021)ید آغاز گرد در این باره

در این زمینه، باعث افزایش اضطراب صاحبان حیوانات  نادرست

رفاه  یبرا یبزرگ یدتهد تواندشود و همچنین میخانگی می

 . (Huang et al., 2020)د باش یوانات خانگیح

 یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است؟ 91-آیا کووید

در مورد ، 91-مرتبط با کووید یهاینگران یناز اول یکی

 Vincent) بود یواندر اثر تماس انسان و ح یماریب ال انتقالاحتم

et al., 2020). روسیاحتماال و SARS-CoV-2 در ابتدا از خفاش 

 یماریب یک 91-و کووید به انسان منتقل شده ینپانگول یا و

. شواهد (Csiszar et al., 2020) است حیوانانسان و  بین مشترک

 یروسو انواع دیگرمانند  SARS-CoV-2د که ندهینشان م یراخ

د، از جمله نرا آلوده ک یواناتگونه از ح ینتواند چندیکرونا، م

در . (Csiszar et al., 2020) مانند سگ و گربه یخانگ یواناتح

 هایسازمان و یعفون یهایماریحال حاضر، متخصصان ب

 یخانگ یواناتند که حهست معتقد یوانیو ح یبهداشت انسان

 منتقل کنند هاانسان یا یواناتح یرسارا به  91-ند کوویدتوانینم

(Vincent et al., 2020). 

و دو دو سگ  91-کووید یشگزارش شده که آزما کنونتا

د، در تماس بودن بیمار که با انسان یکبلژ در هنگ کنگ وگربه 

ها ها و گربهدهد که سگینشان م ین امرا مثبت بوده است.

منجر به عالئم یروس، که و است یدبعامّا  ،توانند آلوده شوندیم

تکثیر  هاای در بدن آنبه اندازه یروسو یاشود  هاینی در آنبال

که  ینبا ا .(Vincent et al., 2020)گردد منجر به انتقال  که یابد

 خانگیشواهدی درباره انتقال ویروس از حیوانات در حال حاضر 

و  در این زمینه نیاز است یشتریب یقاتا تحقوجود ندارد، امّ

 ;Csiszar et al., 2020; Kiros et al., 2020) مطالعات ادامه دارند

Leroy et al., 2020; Vincent et al., 2020). 

 اب انسان طریق تماس ازبیماری،  تقالان یمنبع اصل اگرچه

 افراد یممکن است برا یخانگ یوانح یتا مالکامّ، انسان است

اد یرا این افرز ؛کند یجادا یمسن خطرات دچار نقص ایمنی یا افراد

ی زانهنیاز رو ممکن است دالیلی مثل پذیر هستند وبسیار آسیب

یاده روی، باعث شود این افراد زمان بیشتری را خارج پها به سگ

از منزل سپری کنند و بیشتر در معرض خطر قرار بگیرند 

(Csiszar et al., 2020). 

 د،یبه دست آ در این زمینه یشتریکه اطالعات ب یتا زمان

 Kiros)اقدامات پیشگیرانه انجام شوند کند که یحکم م یاطاحت

et al., 2020; Vincent et al., 2020). در اقدامات عمل  ینمهمتر

 یقدق یشستشو یماری،ب ینا انتقالاز  یشگیریپ یبرا یاطیاحت

مار به ش یمهم یارامر بس یزن یاجتماع یریگفاصله ها است.دست

له ها فاصو انسان یواناتح یراز سا یدبانیز ها ها و گربهرود. سگیم

یرند. همچنین گنقرار  پرجمعیت معرض مناطق و درداشته 

ود محدود ش یبه طور قابل توجه یدبا یخانگ یواناتمسافرت با ح

 یژهه وب یشگیرانهاقدامات پ ینحداقل برسد. ا بهانتقال  احتمال تا

 یگخان یواناتصاحبان ح یا یمنینقص ا با یخانگ یواناتح یبرا

 Vincent) مهم است یاربس ،هستند ایمبتال به بیماری زمینهکه 

et al., 2020).  
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 ... وضعیت و حیوانات از آن انتقال ،01-کووید بیماری؛ جوانمرد       

 

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

 های و صاحبان آنخانگ یواناتح رفتاربر  یریگاثرات همه

خود در برابر  از حفاظت یافراد برا ی،بحران یطدر شرا

 ید،جد وضعیت داده و با ییرخود را تغ یهایتاولو یدبا یب،آس

 دیرفاه فر یزی،افراد به طور غر این شرایط،هماهنگ شوند. در 

 یاهلو در نتیجه، حیوانات  دهندیقرار م یتاول اهم یرا در درجه

 ی،ونکن یریگهمه .گیرندها قرار میدر زمره آسیب پذیرترین گروه

 یواناتحبه  یبرا در مورد احتمال آس یالمللینب یهاینگران

که آستانه مقاومت  یافرادبه عنوان مثال،  داده است. یشافزا

ممکن است برای دارند،  یکمتر یسطح همدلتر یا پایین یروان

 پناهگاه یکبه  ی خود راخانگ یوانحکاهش استرس خود، 

در  (:Euthanasia )مرگ خوب یدرخواست اتاناز بسپارند یا

اد در از افر یاریبسداشته باشند. همچنین  یدامپزشک ینیککل

شغل و درآمد خود را از دست  شان،شدن کسب و کار یلتعط اثر

خانگی خود را  یوانح ها،برای کاهش هزینه ممکن است داده و

 .(Vincent et al., 2020)رها کنند 

از  یاگسترده ینظرسنج 1111در بهار و تابستان سال 

. هدف این متحده انجام شد یاالتدر ا یخانگ یواناتصاحبان ح

 یدر ط یبر زندگ یخانگ یواناتحیر ثأت پژوهش، بررسی

ه به س ینظر سنج ینگزارش شده در ا یهای. نگرانبود یریگهمه

)مسائل مربوط  های فردینگرانی (9) :ندشد یمدسته عمده تقس

)انتشار  های خانوادگی( نگرانی1(، )سالمت روان و به کار در خانه

 یواناتمرتبط با حهای ( نگرانی0و ) (یو مسائل اقتصاد یماریب

د مور یلوسا یهته ی،خانگ یوانح یازهاین ین رفاه و)تأم یخانگ

 یوانسرنوشت ح ی ودامپزشک یهابه مراقبت یدسترس یاز،ن

ان نش . نتایج این پژوهشصاحب آن( یمار شدندر صورت ب یخانگ

 یتعوض ، تحت تأثیر ثبات مالی،شده یاد یهاینگران یزانم داد که

ود خ یخانگ یوانبه ح افراد یدلبستگ یزانم وابط خانوادگی ور

  .(Applebaum et al., 2020)است 

 یرثأت یبا هدف بررس دیگریمطالعه  ،1111در سال 

 جیانجام شد. نتاو صاحبانشان ها ها و گربهبر رفتار سگ ینهقرنط

 ینهطقرن یرثأبه شدت تحت ت هانسانا یزندگ یفیتنشان داد ک

کمک قابل توانند می یخانگ یواناتحولی  است، قرار گرفته

ی صاحبان خود و بهبود روحیه اثرات ینکاهش ا یبرا یامالحظه

به دلیل استرس،  یواناتخود ح د؛ امّا از طرف دیگر،داشته باشن

ات در حیوان استرس. نشان دادند ی رارفتار ییراتاز تغ ییهانشانه

ند بل یترس از صداهاسر و صدا کردن افراطی،  تواند به شکلمی

ها انسان .یی ظهور کندهنگام تنها در و اضطراب یناگهان یا

های عاطفی از حیوانات، اثرات دوران قرنطینه توانند با حمایتمی

  .(Bowen et al., 2020)را به حداقل برسانند 

 یفرصت یوانات،از ح یبرخ یبرا یریگههم ینممکن است ا

رخی بکه ممکن است  یدر حال، گرفته شوند یباشد تا به سرپرست

جان خود را از دست گیری، عواقب جانبی این همه یانجر در یگرد

 همانندرا ی خود خانگ یواناتح ها موظف هستندانسانبدهند. 

حاصل  ینانو اطم دهندقرار  یتدر اولو ی خودخانواده یاعضا

 .(Vincent et al., 2020) شودیها برآورده مآن یازهایکنند که ن

های عاطفی و جسمی از حیوانات چگونگی انجام مراقبت

 خانگی

 1191( در سال CDCیماری )از ب یشگیریمراکز کنترل و پ

 نکاتی در این باره منتشر کردند که به شرح زیر است:

 ید.خانواده خود رفتار کن یمانند اعضا یخانگ یواناتبا ح  

 با افراد خارج از خانه تعامل  یخانگ یواناتح یداجازه نده

 .از خانه پرسه بزنند یرونآزادانه بیا  داشته باشند

 یدکن یدور یتپرجمع یعموم یهااز مکان. 

 .ها ماسک از ماسک برای حیوانات خانگی استفاده نکنید

 برسانند. یبشما آس یخانگ یوانتوانند به حیم

 پوست، خز طریق از  یروسوجود ندارد که و شواهدی یچه

 یوانحپس کند.  یتسرا نسانبه ا یخانگ یواناتح یمو یا

 نیدروژالکل، ه)مثل  کنندهیخود را با مواد ضدعفون یخانگ

ی هادستمال و دست یعفونضدهای ید، محلولپراکس

م ت استحمایعاما ینبا ا یا یدنکن یزتم (سطوح یضدعفون

 یااستحمام  ی. اگر در مورد محصوالت مناسب براندهید

 با دامپزشک شتید،دا یالؤخود س یخانگ یوانح کردنیزتم

 .یدکن مشورت

 ید ازبا یدهست یا مشکوک مبتال 91-کووید یماریاگر به ب 

مانند برخورد با  یقاًدقخودداری کنید ) یواناتتماس با ح

خود را  یخانگ یواندر صورت امکان، مراقبت از ح ها(.انسان

ور مجب یماریهنگام ب اگر .یدخانواده بسپار به دیگر اعضای

ید ماسک بزن ید،مراقبت کن یخانگ یوانخودتان از ح هستید

 یید و ازها دستان خود را بشوقبل و بعد از تعامل با آن و

55 



 

 

      Javanmard; COVID-19 disease, its transmission from animals … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 1 (Serial Number 19), Spring 2021 

از جمله نوازش، در  یخانگ یوانبا حغیرضروری تماس 

خت ت یکدر  یدنغذا و خواب یمتقسیدن، آغوش گرفتن، بوس

  .یدکن یخوددار

 ورد در م یهر گونه نگران یاشد  یمارشما ب یخانگ یواناگر ح

 ,CDCید )کن مشورتبا دامپزشک  ید،داشت آن یسالمت

2019). 

 گیری کلینتیجه

 یواناتنقش ح ارتباط بادر  محدودیتاکنون اطالعات 

به دست  91-بیماری کوویددر انتقال  یواناتح یگرو د یخانگ

 یبرا این زمینهدر  یدجد یهاپژوهشانجام  ین،آمده است. بنابرا

ا ت برخوردار است. فراوانی یت، از اهمبیماریو کنترل  یشگیریپ

 یاحتمال آلودگ یدبازمانی که اطالعات بیشتری به دست آید، ن

شگیرانۀ یاقدامات پنادیده گرفته شود و باید  یواناتوسط حتانسان 

مورد  یماری،بکنترل  هاییاز استراتژ یبه عنوان بخش، معمول

از طرف دیگر، باید موضوع رفاه حیوانات در  .توجه قرار گیرند

ی پذیرها با مسئولیتگیری، جدی گرفته شود و انسانزمان همه

ت گیری، حیوانابیشتری با این موضوع برخورد کنند. در زمان همه

توانند نقش مهمی در کاهش احساس تنهایی و افزایش خانگی می

ها نیز موظف هستند ها داشته باشند؛ انسانامید در زندگی انسان

تا به طور متقابل، پاسخگوی نیازهای عاطفی و جسمی این 

 حیوانات باشند.
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Abstract  

During a pandemic, domesticated animals and pets are among the most vulnerable 

groups and need human care and support. In the midst of the COVID-19 pandemic, the 

world faced three problems related to pets: (1) Zoonotic concerns in caring for a pet, (2) The 

effects of the pandemic on the behavior of pets and their owners, and (3) How to take 

emotional and physical care of pets. In this review, we have tried to identify and provide 

supportive solutions to ensure the welfare of pets by addressing these problems. Studies in 

this area have shown that dogs and cats can be infected with the virus, but are unlikely to 

show clinical signs or to be able to infect other animals or humans. Of course, information 

in this area is not yet complete and more research is needed. Therefore, it is suggested that 

humans take precautionary measures to help control the spread of the disease and the well-

being of themselves and their pets. 
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  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی

 najmeh.rasuli1999@gmail.com نویسنده مسئول:*

(: 1)21 ؛1044 ، دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. کشور دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکز معرفی. ن.، ندایی فرد، ز ،رسولی  دهی:رفرنس

22-62. 

 22/40/1044 تاریخ انتشار آنالین:     22/40/1044 تاریخ پذیرش:     26/40/1044 تاریخ بازنگری:     11/40/1044 تاریخ دریافت:

 

 

 

 2فرد ندایی زهرا و *0رسولی نجمه

 معرفی

 دامی داتتولی کیفی و کمّی بهبود برای مهم ابزارهای از یکی عنوان به دامپروری با مرتبط علوم دیگر کنار در نژاداصالح علم

 هادام کیژنتی پتانسیل ارتقای طریق از دامی تولیدات کیفی و کمّی بهبود. دارد قرار دامپروری متخصصین استفاده و توجه مورد

 تجربیات رب تکیه با دام نژاداصالح مرکز. است نژادیاصالح مراکز اولیه اهداف از مدیریتی و محیطی شرایط بهبود به کمک با همگام

 زاریافنرم و افزاریسخت امکانات و هاتکنیک جدیدترین از گیریبهره با و نژادیاصالح هایطرح اجرای زمینه در خود سالۀ چندین

 تهدای را کشور سطح در گاومیش و بز گوسفند، بومی، گاوهای آمیخته، گاوهای اصیل، گاوهای نژاداصالح هایطرح دنیا در موجود

 .نمایدمی

 شمسی هجری 1014 دهۀ اوایل از نژادیاصالح و صنعتی برداریبهره جهت اصیل گاوهای واردات با مرکز این گیریشکل

 و تأسیس( وقت فالحت) کشاورزی اداره در طیور و دام نژاداصالح مرکز نام به واحدی 1012 سال در. شد آغاز محدودی شکل به

 تارانتر، ،(Montbéliarde) بیلیاردمونت شامل فرانسوی نژادهای از رأس 64 و سمینتال گاو رأس 12 شامل اصیل گاو تعدادی

 دهش نگهداری بود، واقع تهران حومۀ در که بریانک دولتی مؤسسه در نر گاوهای. شدند ایران وارد جرزی و سوئیس براون تاشته،

 الحتف) کشاورزی وزارت به وابسته بریانک دولتی مؤسسه. گردید آغاز هاآن گریآمیخته و نژاداصالح طبیعی، آمیزش طریق از و

. گرفت قرار برداریبهره مورد تهران در فعلی مهرآباد فرودگاه جوار در مهرآباد، گاو نژاداصالح مرکز و تعطیل مدتی از پس ،(وقت

 و ری شهر بریانک، تجریش، در واقع دولتی ایستگاه چهار در طبیعی لقاح صورت به گاوها نژاداصالح 1021 سال از قبل تا

 نگهداری شده ذکر نژادهای از وارداتی نر گاو رأس 0-6 تعداد هاایستگاه این از یک هر در. شدمی انجام تهران استان آباداسماعیل

 .کردندمی مراجعه مراکز این به خود ماده گاوهای طبیعی تلقیح جهت دامداران، رو این از. شدندمی

 62-21: پیاپی( 21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82995.html 

 ارتباطات علمی
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 کشور دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکز معرفیرسولی و ندایی فرد؛        

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

 نژادادامۀ معرفی مرکز اصالح

ای هبا استفاده از اسپرمگاو  یمصنوع حیتلق 1004از سال 

با وارد  1001از سال  کافی، آغاز شد. پس از کسب تجارب تازه

 یوعمصن حیتلق ،کایآمرز اسپرم منجمد از کشور دُ 644نمودن 

از  ژهیبه و 04 یه. در دهدیآغاز گرد نیز گاو به روش منجمد

ماده نژاد  هایو گاو سهیواردات تل 1000و  1000 یهاسال

 ،یدانمارک ،ییکایآمر ،یلیمختلف اسرائ هاییهاز سو نیشتاله

آغاز شد و به  یو جرز سین سوئوبرای، آلمان ،یسیانگل ،یهلند

 نیا ،1064. در سال کرد دایپ شیافزا سهیحجم واردات تل جیتدر

قل آباد کرج منتنیدر مشک ریش نژاد و بهبودمرکز به مرکز اصالح

ر د لیاص سهیتل نیمأطرح ت یبه علت اجرا 1021 . از سالدیگرد

 تاسیو س متوقف شدهاز خارج کشور  سهیواردات تل ،داخل کشور

 ینژادها تیاز جمع هبا استفاد یصنعت یهایتوسعه گاودار

 قرار گرفت.مورد توجه  یداخل یصنعت

 نوسیمرنژاد واردات گوسفند های سبک، در خصوص دام

 یهجر 1010در سال  رانیاز کشور فرانسه در زمان اداره فالحت ا

 گوسفند نژاد صورت گرفته است. اداره مزبور ابتدا گله یشمس

به علت عدم مسقر کرده و سپس  نیورام دررا  مرینوس وارد شده

 تلفات که منجر به بروز نیورام یآب و هوا اب سازگاری حیوانات

ها سال ن. در آدانتقال داده شکرج شهرستان  درآبادیحبه  ،دیگرد

 هژیبه و ی،محل یبا نژادها یگرختهیآم یگله برا نیا یهااز قوچ

 .ه استاستفاده شد ، نیزاصفهاناستان در 

 هدر دوردر خصوص فعالیت این مرکز در زمینه اسب نیز 

که در مزرعه  دیگرد رانیوارد ا یاسب مجار ینژادها ی،پهلو

از براین، عالوه . ندشدیم یپرورش و نگهدار ن،یآباد وراملیجل

 ریو سا نی( در منطقه ورامStallion)ی هائیلمینژاد سهای اسب

 هایبرخی از شهرستانو  باندوآیبجنورد، م از جمله رانیمناطق ا

ام انج یرانیا ینژاد و نژادها نیا نیب یگرختهیو آم عیتوز دیگر

. دش رانیوارد ا بازه زمانی نیدر هم نیز یسیاسب انگل اد. نژشد

 اسب نژاد تروبرد یادیتعداد زنیز به بعد  1064 یهاز دهبه عالوه، 

(Thoroughbred) است. شده رانیوارد ا 

اصالح نژاد و بهبود تولیدات  مرکز ی شاخصهاتیفعال خچهیرتا

 دامی کشور

 ستگاهیچهار ا در ینژادخدمات اصالح 1021سال  تا پیش از 

ها و استان گریدر د ی نیزگاو در استان تهران و تعداد حیتلق

گاوها با استفاده از گاو نر  یعیطب حیانجام تلق قیاز طر

تارانتز و  ارد،یلیبتتاشته، مون س،ین سوئوبرا ینژادها

 .دیگردیارائه م نتالیسم

  حیتلق یهاتیو فعال سیسأت ی، بنگاه دامپرور1021 سالدر 

 (Speculum) نظر آن با استفاده روش اسپکولم ریز یمصنوع

 گرفت.یشده انجام مقیو اسپرم رق

 ینژاداصالح یهایسسه بررسؤ، م1002-1000های از سال 

و با وارد  یاندازراه ی شهرستان تهراندر مهرآباد جنوب

 جیخالص و ترو سین سوئوبرانژاد س گاو نر أنمودن هشت ر

 نالیرکتوواژ حیروش تلق ،شده قیاستفاده از اسپرم رق

(Recto-vaginal technique) .مورد استفاده قرار گرفت 

 اسپرم منجمد با استفاده  دی، تول1000-1002های الاز س

 انجام گرفت. لیزوپروپیخشک و الکل ا خیاز 

  به محل  ینژاداصالح یهایسسه بررسؤ، م1000در سال

منتقل  )جاده مشکین دشت کرج( نژادمرکز اصالح یفعل

 نیهلشتااز نژاد گاو نر خالص  یو با وارد نمودن تعداد دیگرد

 .افتیاسپرم ادامه  دیتول

  اسپرم با  دیتول ازیمورد ن زاتی، با ورود تجه1064در سال

 .دیاتخاذ گرد دیجد یهاو روش عیاستفاده از ازت ما

  ثبت مشخصات و  یهاگروه یرسم تی، فعال1022در سال

 .ی آغاز به کار کردریرکوردگ

 خالص ثبت شده  یهاگله لی، تشک1026-1022های از سال

خالص ثبت شده از کشور  سهیس تلأر 1264با وارد نمودن 

ثبت مشخصات،  یهاو گسترده گروه یجد تیکانادا و فعال

 .صورت گرفت دیآمار و اطالعات، آموزش و تول ،یریرکوردگ

  در  ینژاد( اصالحیهامراکز )هسته لی، تشک1026در سال

نژاد گاو در اصالحها، به منظور اجرا و گسترش برنامه استان

 د.آغاز ش هابه استان اتیاز عمل یسطح کشور و انتقال بخش

  یهانمونه زیمرکز جهت آنال ریش شگاهی، آزما1022در سال 

 ( تجهیز گردید.1)شکل  نیو پروتئ یدرصد چرب یبرا ریش

 مرکز  ستگاهیاحداث ا اتی، عمل1022-1022های از سال

 آغاز شد. گاو )تستاژ( جیآزمون نتا

  (2)شکل  نیجشنواره گاو هلشتا نی، اول1022در سال 

 شد. برگزار

 به  ریشتولید نام از بهبود  ریی، تغ1020-1022های در سال

و  پیت یابیارز یمرکز تهیکم لیتشک ،نژاد داممرکز اصالح

 یگاوها یمعرف آن در سطح کشور، ابیارز یروهایآموزش ن

کشور، شروع داخل بار در  نیاول ینر پروف شده کشور برا

 یاوهاگ ی،بز، گاو بوم ،نژاد گوسفنداصالح یهابخش تیفعال
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 یارزش ارث ستیل نیاول و همچنین شیو گاوم ختهیآم

 تحت پوشش در سطح کشور استخراج و ارائه هماد یگاوها

 گردید.

 از مرکز  یبردارافتتاح و بهره ،1022-1026های در سال

نژاد چرخه اصالح لیبه منظور تکم یریش یآزمون گاوها

 یهاشبکه قیاطالعات از طر یآورگاو، گسترش جمع

 ینرساشبکه اطالع یاندازراه و در سراسر کشور یوتریکامپ

 انجام شد. (0)شکل  مرکز

  مرکز آزمون گاوهای شیری ی، واگذار1022در سال 

 جاهد( یدام یها)شرکت نهاده یردولتی)تستاژ( به بخش غ

  صوت گرفت.

  اد نژو مرکز اصالح یدام داتی، دفتر بهبود تول1022در سال

نژاد دام کشور و نام مرکز اصالحشدند ادغام  با هم دام کشور

دا پی رییتغ یدام داتینژاد دام و بهبود تولبه مرکز اصالح

 کرد.

 

 
 1022در سال  یجهاد سازندگ وقت ریمرکز با حضور وز ریش شگاهیآزما زیتجه -0شکل 

 
 1022سال  ی تهران،ورزشگاه آزاددر محل  رانیا نیجشنواره گاو هلشتا نیسوم -2شکل 
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 1026ماه سال  خرداد ،جمهور وقت سیبا حضور رئ رانیا یریش یزمون نتاج گاوهاآافتتاح مرکز  -3شکل 

 یدام داتینژاد و بهبود تولمرکز اصالح و تکالیف فیوظا

  طراحی و ایجاد شبکه مناسب برای تبادل اطالعات

ها هر یک از گونه برایدر سطح کشور  و تولیدی نژادیاصالح

تا سطح مزرعه و متناسب با نوع صفات و  یو نژادهای دام

 اهداف مورد نظر.

 های الزم به منظور به دست مطالعات و بررسی همکاری در

و تعیین موجود ژنتیکی دام  یتآوردن شناخت جامع از وضع

 نژادی و بهبود تولیدات دامی.های اصالحنیازها و اولویت

 ینژادهای اجرایی اصالحمشیط تنظیم و پیشنهاد خ، تهیه 

های کالن و بهبود تولیدات دامی در چارچوب سیاست

 دامپروری کشور.

 ّو بهبود تولیدات دامی ینژادی اصالحتهیه و تدوین برنامه مل 

هدایت و نظارت الزم به منظور تهیه می، های داانواع گونه

 ای و استانی.های منطقهبرنامه

 های فنی مربوط به تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل

و بهبود تولیدات دامی و نظارت بر  ینژادهای اصالحالیتفعّ

 اجرای آن.

  مواد اولیه، لوازم و واردات نیازسنجی و برآورد نیاز کشور به

همچنین  ،نژاد داماصالحپرورش و  تجهیزات مربوط به

ا همین و تدارك آنأهای الزم در راستای تحمایت و پیگیری

 از طریق مراجع ذیربط.

 نژاد دام در کشور.های اصالحها و پروژهنظارت بر اجرای طرح 

 ّهای مربوط به پرورش و الیتنظارت بر اجرای اثربخشی فع

ها و اصالح سیاست نژاد و اتخاذ تدابیر الزم به منظوراصالح

 .ههای مربوطبرنامه

 های الگویی پرورش و و نظارت بر اجرای طرح همکاری

ایج نت به کارگیرینژاد دام در مناطق مختلف کشور و اصالح

 حاصله.

  تعیین نیازهای تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی و تدوین

نژاد و اعالم پرورش، اصالح یهاستانداردهای مربوطه در زمین

 ذیربط. هایاحدآن به و

  ز استفاده ا باگذاری سرمایهتشویق بسترسازی به منظور

 یهتسهیالت بانکی و اعتباری درخصوص تجهیز و توسع

 نژاد.اصالح پرورش و های مربوط بهفعالیت درامکانات 

 های جدید روش استفاده ازی جهت یهدایت واحدهای اجرا

معاونت های برنامهها و سیاستدر چارچوب  ینژاداصالح

 .خانهامور تولیدات دامی در ستاد وزارت

  ی برای های ملّتهیه، تدوین و اجرای برنامههمکاری در

 های بومی و تشکیل بانک ژن.حفاظت از تنوع ژنتیکی دام
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 های فنی مربوط به تنظیم ضوابط و دستورالعمل تهیه و

( غیرهصادرات و واردات مواد ژنی )اسپرم، جنین، دام زنده و 

 ها.های مختلف دامی در کشور و نظارت بر اجرای آنگونه

  ارتباط با مجامع علمی و فنی مرتبط در داخل و خارج از

کشور به منظور انتقال آخرین دستاوردهای علمی و 

 نژاد.اصالح و های پرورشو کاربرد آن در طرحتحقیقاتی 

  های فنی تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعملهمکاری در

های تخصصی لهای نژادی و تشکّمربوط به تشکیل انجمن

های پرورشی و ی طرحیمرتبط به عنوان بازوی اجرا

 ا.هالیت آننژادی در بخش غیردولتی و نظارت بر فعّاصالح

 مراکز جهت توسعه میادین عرضه دام و ریزی در برنامه

 .آوری شیر خامجمع

 ریزی در جهت توسعه و بهبود پرورش و اصالح برنامه

های مربوطه و مزارع های ورزشی، با همکاری فدراسیوندام

 مردمی.

 ی موردهای فنّتهیه و تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل 

تولیدات و نیاز و همچنین استانداردهای مربوط به 

 محصوالت دامی با همکاری واحدهای ذیربط.

 ّها و ه و تنظیم برنامههدایت واحدهای استانی در جهت تهی

نژاد دام و اصالحو های توسعه پرورش نظارت بر اجرای طرح

 ها در مناطق مختلف کشور.بهبود تولیدات آن

 ها و همکاری با واحدهای ذیربط در جهت تدوین سیاست

 یاثر بر عرضه و تقاضؤتنظیم بازار و مدیریت مهای برنامه

 .یتولیدات دام

 هماهنگی با صنایع تبدیلی وابسته به تولیدات و  همکاری

 دامی. تولیداتدامی جهت فرآوری 

  همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در جهت توسعه

ها، دفاتر خدمات فنی دامپروری و حمایت از تشکل

 ب.های مصوّها و برنامهستبرداران در چارچوب سیابهره

  صی برای تهیه و تدوین نیازهای فنی و تخصّهمکاری در

ها و پیشنهاد ها، جشنوارهها، نمایشگاهییبرگزاری گردهما

نژاد و اصالحصی مرتبط با پرورش های علمی و تخصّدوره

 دام.

 کزاها، مری ایستگاهیاهداف و امور اجرا تدوینریزی و برنامه 

نظارت بر همچنین مواد ژنی و کننده و تولید ینژاداصالح

 مراکز مزبور. درشده تحقق اهداف تعیین

  تعیین حدّ نصاب زمین مورد نیاز برای ایجاد مزارع پرورش

  های دامی.انواع گونه

 ات ها )تولیددامی کشور و برآورد تولیدات آن تعیین جمعیّت

اصلی شامل شیر خام، گوشت قرمز، تولیدات فرعی از جمله 

 پوست، پشم و آالیشات خوراکی و غیرخوراکی(.

 های آماری کشور از جمله مرکز آمار ایران ارتباط با سازمان

 های آمارگیری.در زمینه آمار دامی کشور و اجرای طرح

  های ذیربط در خصوص واردات و دستگاههمکاری با سایر

 صادرات محصوالت دامی.

  تعیین قیمت تمام شده شیر خام و گوشت قرمز و انعکاس

 های ذیربط.نتایج به دستگاه

 گویی به مسائل مرتبط با دامپروری کشور، مطرح شده پاسخ

های نظارتی و توسط نمایندگان محترم مجلس و دستگاه

 ها.ستانهای جهاد کشاورزی اسازمان

 های تولید شیر و ریزی در خصوص ایجاد زنجیرهبرنامه

 ها.گوشت قرمز در کشور و نظارت بر نحوه عمل زنجیره

 های تخصّصی این مجموعه شامل:گروه

گروه پرورش و ، نینژاد دام سنگگروه پرورش و اصالح

 یاورگروه فنی، مثلدیتول یهاکیگروه تکن، نژاد دام سبکاصالح

گروه ی، دام داتیگروه امور بهبود تولی، نژادصالحا یهاداده

گروه ، واحد طرح و توسعه پرورش شتری، نژاداصالح یهاداده

 ی، واحدصادرات و واردات مواد ژن تهیکمی، زیربرنامه

د و واح ریش شگاهیآزمای، وتکنولوژیب شگاهیآزمای، گذارتیهو

 طور خالصهه ب در ادامه که است (DHI)ها یدامدار تیریبهبود مد

 شده است.ها اشاره آن برخی از وظایفبه 

 نینژاد دام سنگگروه پرورش و اصالح 

 داتینژاد و بهبود تولمرکز اصالح یتخصص یهااز گروه یکی

وزارت جهاد  یدام داتیتولامور از مجموعه معاونت  یدام

 و یسازمان یمحوله قانون فیوظا یکه در راستا است یکشاورز

 ها ودر امور مربوط به گونه یدولت یهاو مقررات دستگاه نیقوان

 دو ،یگوشت ،یریش لیاز جمله گاو )گاو اص نیسنگ مدا ینژادها

 .دیمانیم تیفعال اسب و شتر ش،ی(، گاومختهیو آم یمنظوره، بوم

امور مربوط به بخش  یدر راستا ی این گروههاتیفعال غالب

 تیاست و مسئول یتیو حاکم)سرپرستی(  یگریتول

نژاد و اصالحپرورش، در و نظارت  یزیربرنامهی، گذاراستیس

ا ب سنگین )گاو، گاومیش و شتر( دامهای گونه یکیبهبود ژنت
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حفظ و حراست از نژادها و همکاری سایر مراکز در خصوص 

دار کشور را عهده یکیژنت ریعنوان ذخاه بی، بوم یهاگونه

  .باشدیم

 گروه پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

نژاد دام سبک با هدف توسعه و گروه پرورش و اصالح

. این گروه ه استاندازی شدساماندهی بخش دام سبک کشور راه

نژاد با اجرای طرح محوری اصالح 1021تا  1022های طی سال

 شده و ترویج استفاده ازگوسفند و بز و توزیع قوچ و بز نر اصالح

تلقیح مصنوعی در راستای افزایش راندمان تولید در گوسفند و 

در  یبا ایجاد تغییرات 1022بز بومی اجرا گردیده است. در سال 

به  ؛اندازی شددام روستا راهنژاد پروژه اصالح ،طرح محوری قوچ

کاران بخش ای که اجرای این پروژه با همکاری پیمانگونه

تولید ترکیب ژنتیکی  هپروژ 1011خصوصی انجام گرفت و از سال 

رتولید و سازگار با شرایط محیطی کشور های پُ با هدف ایجاد دام

 خارجی رتولیدگری نژادهای بومی با نژادهای پُ به کمک آمیخته

 .باشدحال اجرا میدر 

 یمثلدیتول یهاکیگروه تکن 

، دام تولیدمثل مختلف هایبا روش در رابطهاین گروه 

 و ارزیابی ، نظارتمورد استفاده هایتکنیک و بازآموزی آموزش

، ینجن انتقال عملیات هدایت، مصنوعی تلقیح مورینأعملکرد م

د بر مراکز تولی و بهداشتی فنی ارتنظ و همچنین تولید اسپرم

 نماید.می فعالیت و جنین اسپرم

 نژادیهای اصالحگروه فناوری داده 

تهیه و  یهنژادی در زمینهای اصالحگروه فناوری داده

رکز های مها و طرحافزاری پروژهافزاری و نرمپشتیبانی سخت

 .فعالیت دارد
 

 ریزیگروه برنامه 

های توسعه )برنامه این گروه با توجه به اسناد باالدستی

های ( و با همکاری گروهغیره های راهبردی موجود وبرنامه کشور،

ه اقدام ب کشور دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکزصی تخصّ

معاون وزیر در ها جهت ارائه به دفتر مشاور ها و پروژهتدوین طرح

نماید و پس از ریزی معاونت امور تولیدات دامی میامور برنامه

بینی اعتبارات مورد نیاز ها اقدام به پیشها و پروژهتصویب طرح

 وانتمی ساالنه بر اساس شرح عملیات مورد نظر نموده و در نهایت

 اعتبارات ؛پس از تصویب اعتبارات ساالنه نظارت بر هزینه کرد

های مبادله شده با سازمان برنامه تخصیصی در قالب موافقت نامه

  .استاین گروه  هب بر عهدهای مصوّو بودجه کشور و دستورالعمل

 یصادرات و واردات مواد ژن تهیکم 

معاونت امور دام عالوه بر استفاده  یهااستیدر اهداف و س

، نی، انتقال جنیمصنوع حیاز جمله تلق ینژاداصالح یهایکاز تکن

 یهاژن ری، انتخاب و تکثییو شناسا یکیتبادل ژنت ،یریگاسپرم

از  استفاده قیاز طر یکیژنت شرفتیپ جادیادر نهایت مطلوب و 

تا راس نیاست. در هم یبه دام نر برتر ضرور دنیرسبرتر و  یهاژن

و حفظ  یوربهره شیبه منظور افزا یصادرات و واردات مواد ژن

رتر در ب کیکشور و استفاده از ژنت یدام تیجمعتنوع ژنتیکی در 

راکز ها به مآن ینر برتر و معرف یهاانتخاب گوساله ، تأمین ودیتول

 .گرددیانجام م در کشور اسپرم کنندهدیتول

 یوتکنولوژیب شگاهیآزما یهاتیو فعال فیوظا 

 یمولکول کیژنت شگاه( آزمایالف
ژنتیکی دامی با استفاده از  هایبیماری تشخیص .1

 .های بیولوژی مولکولیتکنیک

ژنی از جمله اسپرم با  های ویروسی موادتشخیص بیماری .2

 .های بیولوژی مولکولیاستفاده از تکنیک

 و تولیدی صفت با مرتبط هایژن همکاری در مطالعه .0

 کشور. دامی هایجمعیت تولیدمثلی

 .تیکیژن ذخایر شناسایی و حفظ جهت DNA تهیه بانک .0

 .بیان ژن هایانجام آزمایش .6

 یشناس کروبیم شگاهیآزما( ب
و  یشناسقارچ ،یشناسیباکتر هایشیآزما ،بخش نیا

 دهد.یرا پوشش م یشناسروسیو

قارچ( موجود در  -های )باکتریشناسایی و آنالیز میکروب .1

 یپروسه در شده گرفته کار به مواد و وسایل ،ژنی مواد

 فرآوری.

 .(Colony count)کانت  کلنی انجام .2

 IBR (Infectious Bovineهای ویروس شناسایی .0

Rhinotracheitis) ،BLV (Bovine Leukosis Virus)  و

BVD (Bovine Viral Diarrhea) استفاده  با گاوها سرم در

 .ELISA از تکنیک

 های در دست اجرای مؤسسهپروژه ها وطرح

 یدام جمعیت دار کردنتیطرح هو .1

 و گوشت قرمز خام ریش تولید شیطرح افزا .2

 وریو اصالح نژاد دام و ط یطرح حفظ و حراست منابع ژن .0

 دام روستانژاد اصالح اتیعملتوسعه فعالیت  .0
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رح امور مرتبط به ش کیمرکز به تفک نیا یهااستیسمواردی از 

  باشند:می لیذ

 نیدام سنگ ۀنیدر زم 

 لیدام اص یبخش نژادها

آمایش سرزمینی توسعه واحدهای گاوداری صنعتی )با  .1

 ها و مباحث زیست محیطی(.تأکید بر نهاده

 توزیع مواد ژنی.خود اتکایی در امر تولید و  .2

 تسهیل در امر صادرات مواد ژنی ) اعم از اسپرم و تلیسه(. .0

 تشکیل جمعیت رفرنس و ارزیابی ژنومی. .0

 های اقتصادی.شاخص .6

 وری و بهبود مدیریت در واحدهای دامپروری صنعتی.بهره .2

 یو گاو بوم شیبخش پرورش گاوم

 صنعتیتوسعه واحدهای پرورش گاومیش صنعتی و نیمه .1

 جنوب غربی، شمال و شمال غرب کشور. در مناطق

افزایش جمعیت و تولید واحدهای پرورش گاومیش و  .2

بهبود مدیریت با تکیه بر منابع داخلی و خودکفایی در 

 تولید کره حیوانی.

های دهی تولیدات و توسعه صنایع تبدیلی فرآوردهسازمان .0

 گاومیش.

ابع مننژاد گاومیش ایرانی و تولید مواد ژنتیکی از اصالح .0

 داخلی.

 یریگختهآمی بخش

توسعه ترکیب نژادی از نژادهای دومنظوره و خالص شیری  .1

 های بومی.با دام

در امر خودکفایی در  (Terminal cross)ترمینال کراس  .2

 وری.تأمین گوشت و افزایش بهره

تولید مواد ژنی از نژادهای ترکیب نژادی و توزیع آن در  .0

های تثبیت سهم خونی دامواحدهای روستایی به منظور 

 بومی.

توسعه پایدار پرورش گاو در واحدهای روستایی با  .0

به منظور  (Cross breeding) گریهای آمیختهسیستم

 وری.افزایش بهره

 پرورش اسببخش 

 .کشور های موجود دراسبنژاد  یگذارتهوی .1

 ی.رانیا یهانژاد اسبپرورش و اصالح .2

در خطر نژادهای و  یبوم یحفظ و حراست از نژادها .0

 .انقراض

 ر.اسب کشو داتیصادرات محور شدن تول .0

 یدام داتیبهبود تول نهیدر زم 

نظور مه و گوشت کشور ب ریش دیتول یهارهیگسترش زنج .1

 ی.ضرورریغ یهاو حذف واسطه دیتول یوربهره شیافزا

و  خام ری)شی تمام شده محصوالت دام متیکاهش ق .2

 .گوشت قرمز(

واقعی نمودن قیمت دام اعالم شده به بیمه محصوالت  .0

کشاوزی به منظور جلوگیری از متضرر شدن دامداران در 

 جبران خسارت.

های تعیین قیمت تمام شده شیر خام و بروزرسانی فرمول .0

 های دامی.همکاری تشکلگوشت قرمز با 

 سپاسگزاری

 بدینوسیله از همکاری تمامی اعضای محترم مرکز

کشور که ما را در هر چه بهتر  دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح

 دد.گرمعرفی نمودن این مرکز یاری نمودند، تشکر و قدردانی می

 منابع

 (http://abc.org.irمرکز اصالح نژاد دام کشور ) یرسم تیسا
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 Statistica آماری افزارنرم کاربردهای و هاقابلیت معرفی

 *0رهبری شهگل

 چکیده
 اصلی ابزارهای از آماری، محاسبات افزارهاینرم و هارایانه از استفاده آماری، محاسبات زیاد حجم و پیچیدگی به توجه با

 Statistica آماری افزارنرم معرفی به نوشتار این در. شوندمی محسوب آماری هایداده گرتحلیل افراد سایر و آمار متخصصان

 دیگری آماری محاسبات افزارهاینرم از مختلفی انواع چند هر. است شده معرفی آن هایقابلیت و خصوصیات و شده پرداخته

 به Statistica نگاه نوع شاید ولی کنند؛می عمل افزارینرم( package) بسته صورت به که دارند وجود نیز  SPSS یا SAS مانند

 افزارینرم بسته یک Statistica افزارنرم. است افرازهانرم سایر با آن تمایز عامل آماری، هایتحلیل بندیدسته هایجنبه و مفهوم

 فراهم کاربر برای را هاداده تجسم هایروش و کاویداده ها،داده مدیریت ها،داده آنالیز افزارنرم این. است آماری تحلیلی و تجزیه

 مباحث بندیتقسیم: Statistica افزارنرم کلیدی های قابلیت. است یافته توسعه StatSoft شرکت توسط Statistica افزارنرم. کندمی

 هایمارهآ انجام قابلیت یافتن، توسعه و کردن عمل خودکار شدن،سفارشی قابلیت مربوط، هایماژول عنوان تحت افزارینرم و علمی

 نمودارها بین یاپو اتصال با گرافیکی نمایش نوع صدها از بیش ارائه و رسم قابلیت احتماالت، محاسبه همبستگی، ضریب توصیفی،

 انجام تقابلی عددی، هایداده به هاتوزیع انواع برازش قابلیت ،(کنندمی تغییر نمودارها هاداده تغییر با که اتصالی یعنی) هاداده و

 آنالیز امانج قابلیت متغیر، هزاران با رگرسیون انجام خصوصاً رگرسیون انواع طرفه، چند و طرفه یک کوواریانس و واریانس آنالیز

 حلیلت و تجزیه قابلیت نمودارها، این ویرایش نیز و هاآن تحلیل و کیفیت کنترل نمودارهای رسم قابلیت ناپارامتری، هایداده

 یشنهادپ خبره سیستم یک قابلیت عصبی، هایشبکه طریق از مسائل حل قابلیت آزمایشات، تحلیل و طراحی و زمانی هایسری

 انجام در تواندمی دارد، داده آنالیز در که باالیی هایقابلیت دلیل به افزارنرم این کلی طور به دسترس، در و آسان کننده

 .نماید بسزایی کمک دامی علوم پژوهشگران به هاداده تحلیل و گیریتصمیم

 داده آنالیز افزار،نرم قابلیت آماری، افزارهاینرم آماری، آنالیز ،Statistica :کلیدی کلمات

 66-66پیاپی(:  21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

توسعه  0811در سال  StatSoft افزار توسط شرکتاین نرم

ی های محاسباتافزاری مجزا یا بستههای نرمیافت و براساس بسته

نسخه کامل و به روز  0816مختلف به بازار عرضه شد. در سال 

ه نیز آماد سیستم عامل شرکت اپلشده آن برای کامپیوترهای 

 و نسخه سیستم عامل داس آن نیز که با نام امروزی هشد

Statistica  تولید و به بازار آمد 0880در سال  ،رفتمی به فروش .

ارائه گزارشات آماری در قالب جدول و نمودارهای آماری از 

تا به امروز بوده  0881های افزار در سالخصوصیات بارز این نرم

بیتی  60و  61های است. همچنین نسخه قابل اجرا در سیستم

 در دسترس کاربران قرار گرفت. این نسخه از 1118 سال نیز در

Statistica  این  06۳1نسخه . شهرت داشت 01به نام نسخه

افزار به ارائه شده و از آن به بعد این نرم 1100افزار در سال نرم

درآمده و آن را به صورت مجتمع با  TIBCO تملک شرکت

ولی به  ؛در آورده است  Spotfire Data Science TIBCOافزارنرم

  .صورت مجزا نیز قابل خریداری است

 
 Statisticaافزار شماتیک نرم ـ0شکل 

توان به موارد زیر اشاره افزار میهای مهم این نرماز ویژگی

 :کرد

 هاتحلیل داده 

 هامدیریت داده 

  های پارامتری و ناپارامتری چند و آزمونمحاسبات آماری

 متغیره

 محاسبات مربوط به کنترل کیفیت آماری 

 کاویداده 

 یادگیری ماشین 

 تحلیل متن 

 ثرؤتصویر سازی داده و رسم نمودارهای واضح و م 

افزار از طریق انتخاب یکی ها در این نرمدستورات یا تحلیل

است. با ظاهر شدن پذیر ها از فهرست دستورات امکاناز گزینه

پنجره مربوط به تحلیل مورد نظر، متغیرهای الزم برای تحلیل 

معرفی شده و نتیجه محاسبات طی جداول و نمودارهای مختلف 

ه سازی یا انتقال بشود. این نتایج نیز قابل ذخیرهآماری ظاهر می

ادامه به . در هستند Excel یا Word دیگر مانند یافزارهانرم

 .افزار اشاره خواهد شدهای این نرمواناییفهرستی از ت

 
 Statisticaافزار نمایش پنجره نرم ـ2شکل 
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 هاکاملی از تحلیلطیف 

گیری از صدها تابع و با بهره Statistica افزارنرم

های مختلف قادر است گزارشات آماری و محاسباتی را الگوریتم

 :به راحتی انجام دهد که شامل موارد زیر هستند

 های سری زمانیتحلیل 

 رگرسیون 

 بندیخوشه 

 درخت تصمیم 

 متغیرهتحلیل آمار چند 

 کنترل فرآیند آماری 

 هاطرح آزمایش 

 تحلیل گراف/شبکه 

 تحلیل متن 

 Machine learning for)داده  کالن روی ماشین یادگیری

big data) 

دارد،  قرار Statistica در که خودکاری هایمدل براساس

 ینماش یادگیری به مربوط هایالگوریتم که خواهد بود کاربر قادر

 رییادگی کارگیری به در را خود کارآیی و هاقابلیت و کرده اجرا را

 هب تواندمی ترتیب این به. دهد افزایش داده کالن روی ماشین

 رنامهب نوشتن به نیاز بدون جدید گیریتصمیم الگوهای تشکیل

 با مرتبط دستورات زیر تصویر. بپردازد پایتون یا R هایزبان به

 .دهدنشان می را افزارنرم این در کاویداده و ماشین یادگیری

 
 Statisticaافزار منوی باالی صفحه مربوط به دستورات نرم ـ3شکل 

 هماهنگی تیمی

منابع داده با  Statistica افزارکار گروهی به کمک نرمانجام 

گیرد. به این ترتیب چرخه تولید، تحلیل تر صورت میپویا، راحت

تر شده و گزارشات ها سادههای حاصل از دادهو به کارگیری الگو

 .شوندتری آماده میو نتایج حاصل معتبرتر و در زمان کوتاه

 پذیریقابلیت گسترش و انعطاف

به هماهنگی  های آماری با توجهو تحلیل چرخه تولید داده

و  C#، پایتون، Jupyter Notebooks با Statistica و امکان ارتباط

بسیار ساده است و تعامل با این موارد قدرت گسترش  R همچنین

 .کندافزار را کامل میاین نرم

  Statistica افزارقابلیت های کلیدی نرم

افزاری تحت عنوان بندی مباحث علمی و نرمتقسیم

 بوطهای مرماژول

 فتنای شدن، خودکار عمل کردن و توسعهقابلیت سفارشی 

 های توصیفی، ضریب همبستگی، قابلیت انجام آماره

 ... محاسبه احتماالت و

  قابلیت رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی با

ها )یعنی اتصالی که با اتصال پویا بین نمودارها و داده

 (.کندمیها نمودارها تغییر تغییر داده

 های عددیها به دادهقابلیت برازش انواع توزیع 

 ندطرفه و چقابلیت انجام آنالیز واریانس و کوواریانس یک 

 طرفه

 انواع رگرسیون خصوصاً انجام رگرسیون با هزاران متغیر 

 های ناپارامتریقابلیت انجام آنالیز داده 

 ا و هقابلیت رسم نمودارهای کنترل کیفیت و تحلیل آن

 ویرایش این نمودارها نیز

 های زمانی و طراحی و تحلیل قابلیت تجزیه و تحلیل سری

 آزمایشات

 های عصبیقابلیت حل مسائل از طریق شبکه 

  قابلیت یک سیستم خبره پیشنهاد کننده آسان و در

 دسترس
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مورد توجه هایی که دارد، افزار به دلیل قابلیتاین نرم 

قرار گرفت که  بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی در دنیا

 مثالً  .بهره هستندبیهایی از چنین توانایی افزارهای دیگرنرم

افزار نام برد یا امکان آنالیز توان از نسخه تحت شبکه این نرممی

چند کالینت بر روی یک سری داده و امکان انجام همزمان 

با استفاده از اینترنت و یکپارچه سازی  ،محاسبات تحت وب

در نقاط مختلف دنیا روی سرورهای  های داده متفاوتپایگاه

 کند.را فراهم می متفاوت یک شرکت

 
 Statisticaافزار ها در نرمنمودار گرافیکی تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده ـ0شکل 

 گیری کلینتیجه

 Statisticaافزار توان نتیجه گرفت که نرمبه طور کل می

از آن برای آنالیز داده در  توانافزار آماری است که مییک نرم

االیی های بافزار به دلیل قابلیتها استفاده کرد. این نرمهمه رشته

دارد، مورد توجه پژوهشگران علوم دامی نیز که در آنالیز داده 

قابلیت رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی بوده است. 

ر لی که با تغییها )یعنی اتصابا اتصال پویا بین نمودارها و داده

پذیری آن، سبب شده ( و انعطافکندها نمودارها تغییر میداده

تمایل به انجام آنالیزهای در رشته علوم دامی است تا کاربران 

افزار داشته ها را در این نرمرگرسیونی مربوط به برازش داده

تواند به کاربر در انجام افزار میباشند. شناخت بیشتر این نرم

 طرفه و چند آنالیز واریانس و کوواریانس یکایی مانند آنالیزه

ر د انواع رگرسیون خصوصاً انجام رگرسیون با هزاران متغیر، طرفه

رشته علوم دامی کمک کند تا پژوهشگر بتواند به نتایج معتبرتری 

 دست پیدا کند. 

 منابع
Marques de Sá, J. P. (2007). “Applied Statistics Using 

SPSS, STATISTICA, MATLAB and R”. Spring, No. 2, 

New York, USA 
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ترجمه دکتر آرش جوانمرد و مهندس حمید عبدالرحیمی -کتاب شناخت علمی بز، تولید و پرورش آن  -0تصویر 

 اطالعات روزبه و جامع مجموعۀ یک ارائه برای حاضر کتاب

 احیطر آن تولیدات بر تأثیرگذار فاکتورهای و بز علمی اصول در

 آموزشی منبع یک عنوان به اول درجه در کتاب این. است شده

 هک پیشرفته تا پایین سطح درسی واحدهای برای درسی جامع

 ریستد مقطع کارشناسی دانشجویان برای هادانشگاه از در بعضی

 همچنین کتاب این در. است شده گرفته نظر در گردد،می

 دهش ارائه دامپزشکی و دام حوزۀ به مربوط عمیقی علمی اطالعات

 دانشجویان برای تدریس در استفاده جهت شرایط واجد که است

 توصیه قابل مرجع کتاب یک عنوان به همچنین و دامپزشکی

 مدیران، عالی، متخصصان محققان، مدرسان، دامپزشکان، برای

 .است گونۀ بز به مندانعالقه مشاوران و دیگر

 از ایمجموعه حاضر کتاب در شده مطرح موضوعات

 و درسی منابع از بسیاری بررسی از پس نویسنده هاییافته

 حوزۀ در تحقیق سال 11 از بیش انجام از پس مرجع، هایکتاب

 نهایت در و المللیبین و ملی سطوح در آن تولیدات و بز علوم

 آموزش در مدرس عنوان به سال 11 از بیش گذراندن از پس

 لمیع اثر این مختلف هایبخش که است ذکر قابل. باشدمی عالی

 طرحِ م المللیِبین محققان و اساتید عالی بسیار پیشنهادات با

 اریبسی که است ذکر است. شایان شده گردآوری بز پرورش رشتۀ

 هک و سازنده خود عالی پیشنهادات با المللیبین مطرح اساتید از

 این تهیه در است، شده گنجانده نیز مجموعه این محتویات در

 .اندنموده ارائه را بدیلیبی نقش اثر

 با یک فصل در نموده است که سعی مؤلف این کتاب

 لقاب سهم نجیب که حیوان این اصلی جایگاه درک و بز معرفی

 کاهش و معاش امرار پایدار، کشاورزی جامعه اقتصاد در توجهی

 . سازد آشنا آن مهم نقش با را خوانندگان جهان دارد، در گرسنگی

 نژادهای معرفی با مؤلف چهار و دو، سه هایفصل در

 هب بومی، نژادهای ژنتیکی ذخایر حفاظت چگونگی و بز مطرح

 و ژنتیک اصول بر ژنتیکی، برتر نژادهای معرفی از پس ویژه

 .است شده متمرکز بز نژاداصالح

 در مرجع یک عنوان به تواندمی پنج، فصل همچنین

 در فعال طور به که مندانعالقه رضایت نمودن برآورده

. دباش داشته کلیدی نقش دارند، شرکت بز نمایش هایجشنواره

 به پیدا کرده است و توسعه جهان در حیوانات نمایش جشنواره

 به فصل این به عالوه. شودمی محسوب متداول روش یک عنوان

 هایویژگی و لبنیات گوشت، خصوصیات درباره اطالعات ارائه

 شده متمرکز هاتالقی در مناسب انتخاب جهت بز الایده الیاف

 . است
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 آن پرورش و تولید بز، علمی شناختعبدالرحیمی؛        

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

 استفاده برای طور عمدهبه  کتاب این شش فصل

 در .است شده نگارش مندانعالقه دیگر و دامپزشکی دانشجویان

 همچون متداول هایفعالیت بر حاکم اصول فصل به این

 و اشاره شده است غیره و کردن اَخته بری،شاخ چینی،سُم

 های مختلفسیستم خصوص در کاربردی آناتومی اصول همچنین

 -سیستم قلبی دستگاه تنفس، گوارش، دستگاه مانند بدن،

 یبررس و بحث مورد غیره و سیستم عصبی ریز،درون غدد عروقی،

 . گیردمی قرار

 نۀ بزگو کاربردی تولیدمثل فیزیولوژی بر هفت، فصلدر 

 در کاربردی تولیدمثل فناوری در هاپیشرفت تمامی و دارد تمرکز

 . دهدمی پوشش را بز

 در حاکم اصول این کتاب، ده و هشت، نه هایفصل

 رمنحص رفتار مغذی، مواد بدن، ساز و سوخت گوارش، فیزیولوژی

 پوشش را تغذیه هایشیوه و خوراک و بز در غذا دریافت فرد به

 هتغذی با ارتباط در رایج مشکالت و شکمبه اختالالت. دهندمی

  .شوندمی مطرح هافصل این در نیز

 برنامۀ دوازده و یازده هایفصل یعنی بعدی فصل دو در

 برای گرایانههم رویکردهای ها،انگل و هابیماری گله، سالمت

 رایب نظر مورد مدیریت هایشیوه و هاانگل کنترل و پیشگیری

 . است شده داده پوشش سالم بز پرورش

 محصوالت روی ، برپانزده و سیزده، چهارده هایفصل

 همچون معیارهایی با رابطه در الیاف و شیر گوشت، مانند بز

 .اندشده متمرکز بازاریابی و کیفیت ها،آن بودن فرد به منحصر

 فرد به منحصر هایویژگی بررسی به ،شانزده فصلدر 

 هایآلودگی کاهش محیطی، زیست هایجنبه مانند گونۀ بز

 . است پرداخته شده سوزیآتش از جلوگیری و سوختی

 برای نیاز مورد الزامات به اختصاص هفده، فصل مباحث

 از پس. باشدمی حصارکشی و جایگاه مباحث جمله از اسکان

 سودآور و فروش قابل باید هاآن بز، علمی پرورش اصول رعایت

 اساسی هایکتاب، شاخص هجده فصل بنابراین در. باشند

 وریسودآ ارزیابی برای که شرکت بندیبودجه براساس اقتصادی

 الیاف و شیر گوشت، برای مناسب بازاریابی هایراهکار شناسایی و

  .اشاره شده است گیرند، قرار استفاده مورد توانندمی بز

 از فصل از این کتاب، هر در شده ارائه اطالعات مرور در

 شده خواسته کتاب فصول تدوین در کنندهمشارکت همکاران

 سعهتو تحقیق و تدریس، اصلی هایفعالیت به طور عمده تا است

 حس بز پرورش با رابطه در هاآن فقدان حاضر حال در که

منابع علمی  در جستجو با همچنین. شود پرداخته گردد،می

 گردد،می حس مطالعات در هاکمبود آن که اطالعاتی معتبر،

 نیازهای شده، آوریجمع اطالعات اساس بر. است شده شناسایی

 تدوین و توسعه پژوهش، تدریس، برای پژوهیآینده یا آینده

ها نآ به بیان نوزده فصل در خالصه به طور است که شده اضافه

 .است پرداخته شده
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 0011بهار علوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی
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 2کاظمی امین ،*0آبادی حسین سامان

 وجهمت خود که آن بدون و است داده افزایش محسوسی طور به را طبیعت با انسان میان فاصله ماشینی زندگی امروزه

 این هب توجه با. هستیم اعصاب و روحی خستگی دچار پیوسته طبیعت امکانات و هاجذابیت از استفاده عدم اثر در باشیم

 است ممکن و شده جلب هاآن سوی به ناخودآگاه باشیم، داشته جانوران یا و گیاهان با برخوردی که صورتی در کمبودها،

 .شویم هاآن تماشای محو هاساعت

 مملو ها،هناشناخت و عجایب از مملو که دنیایی. هستند آب زیر انگیزشگفت دنیای طبیعت شیفته هاانسان از ایدسته 

 رزی طبیعت کلی طور به. است کنندهخیره و جذاب هایرنگ ها،نقش از مملو دنیایی و بزرگ و کوچک جانوران و گیاهان از

. خوردمی چشم به آن به نسبت زیادی گرایش جامعه در اخیر، هایسال در که است آفرینشادی و بخش آرامش چنان آب،

 نیمخاز در کوچک، بسیار مقیاس در فقط طبیعت، از قسمتی عنوان به زندگی محل به زیبا دنیای این آوردن بنابراین

 (.104۱ ارجینی،) است پذیرامکان ،«آکواریوم» نام به مخصوص،

 آن وقف را خود عمر پژوهشگران از برخی و است بوده هاانسان توجه مورد همیشه آن جالب شگفتی و آب زیر دنیای

 شده باعث امروزی، ماشینی زندگی کنار در طبیعت از کوچک سمبل یک دادن قرار و دریا آرامش به عالقه این. اندنموده

 -لمیع نشریه شماره از سری این دربا این وجود، . باشند داشته آکواریوم از استفاده و خرید به تمایل زیادی افراد که است

 در که شود گذاشته اشتراک به آکواریومی هایماهی با رابطه در مطالبی که است این بر سعی ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی

 .شد خواهد پرداخته آن به ادامه

 77-74: پیاپی( 21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82998.html 

 حیوانات خانگی

 

 ، کرج، ایرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،علوم دامیمهندسی کارشناسی گروه  اندانشجوی1،1

پسندبازار نژاد چند معرفی و بندیدسته آکواریومی؛ هایماهی   
|Aquarium fish, classification and introduction of several popular breeds| 



 

 

 پسندبازار نژاد چند معرفی و بندیدسته آکواریومی؛ هایماهیحسین آبادی و کاظمی؛        

 

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

 
 فضای آکواریوم -0 شکل

 یمیوآکوار یهاماهی

 تشکیل را آب در ساکن موجودات از متنوعی طیف هاماهی

. هستند فقرات ستون معمول طوربه و جمجمه دارای که دهندمی

 پوست روی که هایی)روزنه مخصوص هایششآب طریق از هاآن

 شنا برای و ساده هاآن بدن. کشندمی نفس دارند( قرار هاآن

 هاآن به که هستند هاییباله دارای و است شدهکردن طراحی 

 . کنند درون آب شنا سرعت به دهدمی امکان

 یمیوآکوار یهایماه یبنددسته

ها ها زیستگاه آنبندی ماهیمهمترین معیار در تقسیم

وند شها براساس زیستگاه خود به دو دسته تقسیم میاست. ماهی

 حال،با این . که عبارتند از: ماهیان آب شیرین و ماهیان آب شور

ب آ ماهیان با شور بین ماهیان آب مقایسه عالوه بر زیستگاه در

 دارد؛ از جمله وجود نیز دیگری توجه قابل تمایزهای شیرین،

 انتخاب در هاماهی توانایی عامل تریناصلی که فیزیولوژیکی تمایز

 روند مایعات میان اسمزی فشار در است. در واقع، تفاوت زیستگاه

 شود.می تمایز این سبب درجه شوری آب و بافتی

 از کمتر شورآب  ماهی یک بدن هایبافت در نمک میزان

 کی آمدن وجود به سبب که کنند،می زندگی آن در که است آبی

 هایبافت از آب مداوم طوربه  و شده محیط سمت به اسمزی فشار

 جبران برای. شودمی به سمت محیط جذب ماهی پوست و بدن

 مقدار هااین ماهی بدن، آبی از کم جلوگیری و رفتهاز دست  آب

نوشند. این در حالی می را محیط اطراف خود شورآب  از زیادی

 فرشچی،) ها کم استتولید شده توسط این ماهی است که ادرار

آب  ماهی یک بدن بافت نمک میزان مقابل، نقطه در .(1024

 یجهدر نت و کندمی زندگی آن در که است آبی از بیشتر شیرین

 و پوست طریق از هااین دسته از ماهی بدن به مداوم طور به آب

 برای دلیلی هیچ ماهی و یابدمی جریان هاآن هایششآب

 رتبزرگ هایکلیه شیرینآب  هایماهی. ندارد اضافه آب نوشیدن

 آب انباشت از جلوگیری برای ای کهدارند، به گونه تریکاربردی و

 .(1024 فرشچی،) کنندمی تولید هم زیادی ادرار بدن، در

 ستگاهیو ز دما

 از متنوعی طیف در زندگی برای شیرین آب هایماهی

 دمای در توانندمی هاگونه از برخی. اندشده سازگار هازیستگاه

 برخی کهدر حالی  بمانند، زنده( گرادسانتی درجه 10) معتدل

. کنندمی رشد گرادسانتی درجه 11 تا پنج بین دمای در دیگر

 و هادریاچه عمق،کم هایتاالب در شیرینآب  هایماهی

 است، یافت درصد 41/4 از کمتر آب شوری که جایی ها،رودخانه

 هایزیستگاه در نیز شورآب  هایهمچنین، ماهی. شوندمی

 تا شمال قطب و جنوب قطب سرد هایاقیانوس از مختلف

 برای ربیشت که هاییزیستگاه شوند.می گرمسیری یافت دریاهای

 مرجانی، هایصخره شامل هستند مناسب شورآب  هایماهی

 هر در و هستند دریا اعماق و حرا هایجنگل نمکی، هایحوضچه

 نمو و رشد هاماهی از های متفاوتیگونه هازیستگاه این از یک

  .(sciencing.comکنند )می
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 اندازه تفاوت

 با طول) فیلیپینی هایماهی از شیرینآب  هایماهی اندازۀ

 1144اً تقریب که) سفید خاویار ماهیان تا گرفته( اینچ یک از کمتر

 ،شورآب  هایماهی در رابطه با. است متفاوت (دارند وزن کیلوگرم

 متریک سانتی آن حداکثر ابعاد که)مارشال  جزایر گپی ماهی

 متوسط طور به آن که طول) کوسه وال ترین وکوچک( است

های ترین ماهیبزرگ (است تن 1/11 از بیش آن وزن و متر 1/11

 .(sciencing.comدهند )این دسته را تشکیل می

 محبوب نژاد 14 معرفی به ه طور مختصرب ادامه در

 تواندمی که پرداخته شده است شیرین و شور هایآب هایماهی

  .باشد مفید آکواریومی هایماهی به مندانعالقه برای

 شورهای آبمعرفی ماهی

 (Ocellaris Clownfish) سیاسالر یدلقک ماه

 
 سیاسالردلقک ماهی  -2 شکل

 است دریایی هایماهی ترینمحبوب از یکی ماهی دلقک

. ها نگهداری نمودخانگی از آن آکواریوم یک در توانمی که

 کی در اگر حتی که، است این ماهی دلقک هایویژگی از یکی

ه ب خود، قلمرو در استقرار محضبه  گیرد، قرار بزرگ آکواریوم

 ایگوشه در را خود خانه اگر. شودمی دور منطقه آن از ندرت

 در به ندرت دهد، قرار مترسانتی 114 عرض با مخزن از

 یافتهپرورش هاینمونه. شودمی دیده مخزن دیگر هایگوشه

ها یافت به آسانی در فروشگاه آکواریوم محیط در ماهی این

 عادت دستی غذاهای خوردن به هااین ماهی همچنین. شودمی

 کنندمی پیدا با محیط سازگاری و به سرعت داشته

(thesprucepets.com.)  

 

 

 (Coral Beauty Angelfish) یوتیکورال ب یفرشته ماه

 
 یوتیکورال ب یفرشته ماه -3 شکل

 کوتوله ماهی یک رنگارنگ، بیوتی کورال ماهیفرشته 

. ودشمی سازگار آکواریوم با زندگی در راحتی به که است محبوب

 در و پایین قیمت باال، سازگاری درخشان، هایرنگ دلیل به

 ماهی این. است داران آکواریوم مورد عالقه گونه بودن، دسترس

 امّا نیست؛ تهاجمی پرخاشگر، هایماهی دیگر اندازۀ به معموالً

 در است نیستند، ممکن هایی که جفتنمونه از برخی

 مدتیبرای  اگر خصوصاً باشند، تهاجمی ترکوچک هایآکواریوم

 (.thesprucepets.com) باشند نگهداری شده مخزن در

 (Oricula Centropyge) نیآتش ایشعله  یفرشته ماه

 
 نیآتش ایشعله  یفرشته ماه -0 شکل

ی ژاپن ماهی فرشته عنوانبه  آن از که شعله ماهی فرشته

ر تتر و راحتمعموالً به دلیل سازگاری سریع شود،می یاد نیز

 هایترین ماهیمناسب از آکواریوم به عنوان یکیبا محیط 

 صورت به است ها بهتراین ماهی. شودمی شناخته هاآکواریوم

 ،هستند پرخاشگر کمتر که دیگر هایماهی کنار در یا تکی

 (.thesprucepets.com) شود نگهداری
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 پسندبازار نژاد چند معرفی و بندیدسته آکواریومی؛ هایماهیحسین آبادی و کاظمی؛        

 

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

 (Auriga Butterflyfish) گایاور یپروانه ماه

 
 گایاور یپروانه ماه -5 شکل

 نیز نواری یا ایرشته ماهی پروانه را اوریگا ماهی پروانه

 ینگهدار برای هاماهی بهترین نوع از یکی ماهی پروانه این. نامندمی

با  هستند، های آرامیماهی اینکه به توجه با. ها استدر آکواریوم

 توانند همراه بامی مناسب، هایپناهگاه دارای محیطی کردن فراهم

 زندگی کنند آکواریوم یک در خوبی به غیرتهاجمی هایماهی

(thesprucepets.com.) شور، آب میگوی از هااین ماهی تغذیه در 

 توانمی گیاهی هایخوراک و یخی هایخوراک آماده، خوراک

ا سازگاری باالیی ب نسبتاً انیپروانه ماه از گونهاین . کرد استفاده

 های مرجانیتپه میان در اقیانوس محیط همچنین در .محیط دارند

 (.thesprucepets.com) گرددمی یافت هاسنگ و

 (Blue/Green Reef Chromis)ی بو آسبز  سیکروم

 
 یبآسبز و  سیکروم -6 شکل

 سطح از جدای است، ساده هانوع ماهی این نگهداری از

پرورش یا نگهداری  به خاصّی یعالقه داران آکواریوم بودن، ایحرفه

 تناننرم و ماهی هایگونه انواع با هاماهی این. دارند هاماهی از این

 این که این به توجه با. باشندمی نگهداری قابل یمرجان یهاتپه و

 هایخوراک انواع از توانهستند؛ لذا، می چیز خوارها همهماهی

 منجمد جهت غذاهای و پولکی میگو، نظیر شورآب  ماهیان مناسب

 هشت بین توانندها، میاین نژاد از ماهی. استفاده کرد گونهاین  تغذیه

 صورت به طبیعی محیط در. بمانند زنده آکواریوم در سال 11 تا

ها اکروپورا همچون ایشاخه هایریف بین جمعی دسته یا گروهی

(Acropora millepora )هب توانمی نیز آکواریوم در. کنندمی زندگی 

  .(parsipet.irکرد ) نگهداری را کوچک آن هایدسته صورت

 شیرینهای آب معرفی ماهی

 (Blue Mickey Mouse Platy) یموس آب یکیم یپالت

 
 یموس آب یکیم یپالت -7 شکل

 همراه به رنگ آبی بدنی دارای آبی موس میکی ماهی پالتی

 این رنگ بدن. است بدنهای کناره و دُم نقاطی تیره رنگ بر روی

 یرتکث از ماهی این. باشد تواندمی نیز اینقره به گاهاً متمایل ماهی

 از آنجا که. است آمده وجود به پالتی هایگونه سایر گزینشی

 مندانعالقه از بسیاری مولد خوبی هستند، های گونه پالنی،ماهی

ها به پرورش و نگهدای از ماهی شروع ماهی یک جفت با فقط

 رتکثی ماهی زیادی تعداد به اغلب در مدت زمان کمتر که کنندمی

 خصیمش بسیار رنگی الگوی دلیل به پالتی موس میکی. شوندمی

 اندشده گذارینام است، قرار گرفته هاآن دُم پایه در که

(thesprucepets.com.) 

 (Guppyی )گوپ

 
 یگوپ -8 شکل

 .هستند کوچک هایآکواریوم سرگرمی بنای سنگ هاگوپی

 سرعت تکثیر دارای زنده هایگونه دیگر نسبت به هااین ماهی

 فرزندان از اغلب گوپی هایآکواریوم هستند. همچنین، باالتری

 هر هک مهارتی بهترین. شوندمی انباشته مکرّر تولیدمثل از حاصل

نر و  جنس بین تفاوت تشخیص بیاموزد، تواندمی گوپی دارآکواریوم

 است جمعیت در آکواریوم خود انفجار از جلوگیری برای ماده

(thesprucepets.com.) 
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 (Cosmic Blue Zebra Danio) یآب ویدان

 
 یآب ویدان -9 شکل

 جزء که شیرینآب  هایماهی ترینمحبوب از یکی دیگر

 زبرا هایماهی آید،نیز به حساب می آکواریومی هایماهی بهترین

 و راهراه هایماهی این. هستند Danio Rerio علمی نام با دانیو

 گرما به آکواریوم در که هستند هاییماهی محدود از یکی کوچک،

 با خانگی حیوانات بازار در دانیو از مختلفی هایگونه. ندارند احتیاج

 هاماهی این از درستیبه  اگر. است موجود رنگ و مختلف طرح انواع

 رشد هب که در نهایت و کنند عمر سال پنج تا توانندمی شود، مراقبت

واهند خ طول مترسانتی ده تا هفت بین معموالً برسند که خود پایانی

 به طوری است؛ آسان بسیار هااین ماهی و نگهداری از مراقبت. داشت

 بسیار مناسب گزینه یک کارتازه افراد توسط نگهداری برای که

 .(parsipet.irشود )می محسوب

 (Neon Tetraنئون ) یتترا

 
 نئون یتترا -01 شکل

 شیرین آب هایآکواریوم جواهر عنوان به معموالً را نئون تترا

 به بدنی با شیرینآب  هایماهی ترینمحبوب از یکی و نامندمی

 صورتبه  ماهی این شودمی قرمز است. توصیه و آبی هایرنگ

 چون هم سبب (بیشتر یا عدد شش تعداد به) شود نگهداری گروهی

 تیحس امن یبه ماه یگروه یشود و هم زندگیم ومیآکوار ییبایز

کمتر موجب  یهاتیدر جمع ینگهدار غیر این صورت، در دهد.یم

 بومیِ هاماهی این .شودیم یحس خطر و استرس در ماه جادیا

 ورن با هاییمحیط هانئون تترا. هستند جنوبی آمریکای هایرودخانه

دهند. می ترجیح را باشند گیاهان از انباشته که هایینیز محیط و کم

  .دارند آب میانی سطوح در کردن شنا به زیادی تمایل هاماهی این

 توصیه بوده و از این رو جوصلح بسیار هاماهیعالوه بر این، این 

 اندازه هم جویصلح ماهیان یا و مشابه هایگونه با تا شودمی

 پایدار پارامترهای با اسیدیهای آب در هاماهی این شوند. نگهداری

  .(parsipet.irکنند )زندگی می

 White Cloud Mountain) یکوهستان دیابر سف ویدان

Minnow) 

 
 یکوهستان دیابر سف ویدان -00 شکل

 کوچک هایماهی از دیگری گونۀ کوهستانی، سفید ابر دانیو

 رد هاماهی این. ندارند باالی آب آکواریوم دمای به نیازی که هستند

 به قرمز هایماهی و آبی های دانیوماهی و در کنار معتدل هایآب

 هایمجموعه از برخی در هاماهی این وجود. کنندمی زندگی خوبی

 ماهی(، لزوماً است )نه گیاهان روی هاآن تمرکز که آکواریومی

 کوهستانی سفید ابر ماهی دکوراسیون در است بهتر. است متداول

 اختفا با ماهی شود، تا استفاده شکل غار هایسنگ تخته و غارها از

 دانیوها آکواریوم شدت نور. داشته باشد بیشتری آرامش هاآن در

 باشد نداشته هاآن گریجلوه بر تأثیری تا باشد کم است بهتر

(thesprucepets.com.) 

 تالش بر این خواهد بود تا در نشریه، این بعدی شماره در

 هایماهی پرورش و نگهداری ینحوه از دیگری زوایای با رابطه

 .شود صحبت آکواریومی
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