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سالم وه دنبا  کنندگان همیشگی نشریه رویان 
در دو سا  گدشته جهان ما دچار تحوالتی عهییم شیده 

ا تحوالتی که یا ما را غرق کرد و عقد انداخت و یی. است
. وه ما موج سوار  یاد داد و ما را وه سیمت کیشیرفت ویرد

جهان هر لحهه در حا  تحو  است و این ما هستیم کیه 
واید همگام وا جهیان متحیو  شیویم تیا از زنیدگی کردن 

راکید ویرا . علم نیز از این مسئله جدا نیسیت. وازنمانیم
نماندن و کیشرفت در علوم دامی ما وایید سیوار ویر میوج

همی واعث افتصار ماست که این نشریه س. تحوالت شویم
از تمییام نویسییندگان و . در اییین مسیییر داشییته واشیییم

همکاران رویان که ورا  رسیدن وه ایین هیدک کنیار میا 
.  هستند تشکر می کنم

هد وه همت دانشجویان علوم دامی دانشگاه فردوسی مشی
و دانشییگاه ها  تبریییز، اردویییل، شیییراز، تهییران و سییایر 

در اختییار شیما عزییزان قیرار 24شهرها  کشور رویان 
راسر همکار  وا دانشجویان علوم دامی در س. گرفته است

.کشور همیشه واعث افتصار ما ووده است
در کایان الزم می دانم از دکتیر علیی جیوادمنش و سیایر 

روییان ویا میا همکیار  24اساتید  که در نشر شیماره 
.مداشتند و ما را راهنمایی کردند تشکر و قدردانی کن
. اشیددر این شرایط سصت مراقد خودتان و اطرافیانتان و

در زمییان تعیییین شییده حتمییا وییه مراکییز واکسیناسیییون 
ر  مراجعه کنید تا در وراویر ایین ویمیار  ایمنیی ویشیت

م در جهیت عیدخود را مسئولیت اخالقی و داشته واشید 
.انتشار ویشتر ویروس کرونا انجام داده واشید

وا آرزو  سالمتی ورا  یکای  شما
سبا سیفی زاده

سردبیرسخن
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سخن ویژه

تان ماما را چو تاوستان وبر د  گرم تا وسماا  از ورا  کرده ها تاب تو تاوستان 

«موالنا»

سبا سیفی زاده
دانشجو  کارشناسی مهندسی علوم دامی
دانشگاه فردوسی مشهد
Saba.seifizade@mail.um.ac.ir
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مقدمه

ورانگندم در وسیار  از نقاط جهان از جمله اروکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند منبی  اصیلی انیرژ  در خی
و آن را ویه وا این حا ، ترکید فیزیکی و شیمیایی گندم وسییار مت ییر اسیت. گوشتی استجوجه ها  

از نهیر تجیار ، گنیدم (. 1999چاکیت و همکیاران، )کنید ها  غالت تبدیل مییکی از مت یرترین دانه
هیا  گوشیتی را از کروتئین مورد نیاز جوجیهدرصد 35از انرژ  قاول متاوولیسم و درصد 70تا می تواند 

ها داشیته وجها  ور عملکرد جرود که تنوع در کیفیت گندم تأثیر عمدهوناوراین، انتهار می. تشکیل دهد
هیا  ها  گوشیتی هنگیام ت دییه گنیدمتنوع در عملکرد جوجه(. 2008کوتِرِز داِلمو و همکاران، )واشد 

دها  غییر مصتلف، در ویشتر مطالعات وه تنوع زیاد در ترکید شیمیایی، ویه وییژه سیطل کلیی سیاکاری
هیا  فیزیکیی گنیدم نییز معیارهیا  مهمیی ویژگی(. 2000وایزمن، )ا  نسبت داده شده است نشاسته

امیا توجیه ( 2007کار و همکاران ، )ها  گوشتی تأثیر وگدارند هستند که ممکن است ور عملکرد جوجه
ا ا ، سیصت ییوه عنوان مثا ، از نهر فرآور  و ارزش ت دیه. اندکمتر  را در مقاالت وه خود جلد کرده

(.2007آمراه و همکاران ، )نرم وودن ی  دانه از اهمیت واالیی ورخوردار است 
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های گندم و مکمل آنزیمیاثرات متقابل بین ویژگی
در جیره  های جوجه گوشتی

سید موسی سعادت میرقدیم
دانشجو  دکتر  ت دیه طیور
دانشگاه گیالن
Mousa.Saadat@gmail.Com
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ها  گوشتی ی  عمیل راییب ویرا  کیاهش اثیرات جوجهمکمل کردن زایالناز در جیره
ر و ویه حیداقل رسیاندن ت یییرات د( ا ساکاریدها  غیرنشاستهکلی)ها NSPنامطلوب 

ها  مبتنی ور گندم ورا  طییورو عملکرد جیره( AME)انرژ  قاول متاوولیسم ماهر  
هیا  مبتنیی ویر گنیدم ا یافه وا این حا ، هنگامی که ویه جییره(. 1999هیوز، )است 

و همکیاران،کیوتِرِز داِلمیو )، کاسخ متفاوتی وه مکمل کردن آنیزیم وجیود دارد می شود
، که ممکن است تا حد  ویا ماهییت متنیوع و کیهییده وصیش کرووهییدراتی و(2008

سیاختار (. 2005کییم و همکیاران ، )ارتباط وین مواد م د  و ساختار دییواره سیلولی 
نیزیم را ها  مت یر وه مکمل کردت آفیزیکی گندم همهنین ممکن است تا حد  کاسخ

عوامل دیگر  که ممکن است واعیث ت یییر در (. 2009آمراه و همکاران، )تو یل دهد 
فیرآور  خیوران، خیوصییات مولکیو  زیالنیاز، نیژاد و سین: واکنش شوند عبارتند از

هییدک مقالییه حا ییر وررسییی (. 2011  آمییره و همکییاران ، 1997وییدفورد، )کرنییدگان 
ر هیا  فیزیکیی و شییمیایی گنیدم ویداده ها  موجود در مورد اثیرات ترکیبیی ویژگیی

.زاد  استها  وروناثرگدار  آنزیم

تخصص و تجربه 



ترکید شیمیایی گندم

سته وه ترکید شیمیایی گندم از ی  نوع و رقم مشصص و
ایر منطقه، محل رشد، استفاده از کود، شرایط رطووت و س

ایین حیا ، وا . عوامل زراعی از سا  وه سا  متفاوت است
ه شیوند هنیوز ویعوامل ذاتی گندم که واعث این تنوع می

از ت ییییرات ا  خالصییه. انییدطییور کامییل مشییصص نشییده
ارائیه 1شیمیایی گنیدم از انتشیارات منتصید در جیدو  

( 2002)سیویهوس و گلیورد  مثیا ، وه عنوان . شده است
نروژ  را ویا هیم مقایسیه کردنید، ها  گندمنمونه از 16

گیرم در 712گرم تا 614میزان ت ییر در نشاسته را وین 
گرم در هر کیلوگرم، 154تا 109کروتئین وین کیلوگرم، 

ن گرم در هر کیلوگرم، فیبر خام ویی34تا  22چروی وین 
55گرم تا  16گرم در کیلوگرم و قند وین 26گرم تا 20

.گرم در هر کیلوگرم گزارش کردند

اولییت مقدار انرژ  قاول متاوولیسم گندم وه محتیوا و ق
.  ردهضییم نشاسییته، کییروتئین و لیزیییدها وسییتگی دا

کرووهییدرات موجیود در گنیدم وتیرین فراواننشاسته 
محتیوا . کننیده انیرژ  در آن اسیتماده اصلی تولید

درصد مت یر اسیت و ویا محتیوا  75تا 60نشاسته از 
ولییت این حا ، قاوا . داردکروتئین گندم راوطه معکوس 

اختار هضم نشاسته در گندم ممکن است وا توجه وه سی
ت متقاول وا نشاسته، نسبت آمیلوز وه آمیلوککتین و اثرا

سایر اجزا  آندوسیزرم و ویا شیرایط فیرآور  متفیاوت
( 2007)جالید اینجاسیت کیه کیار و همکیاران . واشد

ه ها  گوشیتی کیرا در وین جوجههضم دامنه ت ییرات 
درصید 50)کننید ها  مبتنی گندم ت دیه مییاز جیره

ه و ویه ترتیید ویرا  لیزییدها، نشاسیت( گندم در جیره
هضیم . درصد تصمین زد3و 10، 15حدود ها کروتئین

اسیت و چروی گندم وه شدت وا ویسکوزیته دانه مرتبط
و  ا  محلیسیاکاردیدها  غیرنشاسیتهسطل واال  کلی

ویرا  . شیودمییمنجر وه کاهش جدب اسیدها  چرب 
کیه مییزان هضیم نشاسیتهرسید میینشاسته، وه نهر 

(RSD)أثیر مهمی است که ور عملکرد کرندگان تامل ع
گزارش ( 2008)گوتیرس د  آالمو و دیگران . گداردمی

ویه دادند که رشد مرغ گوشتی و  رید تبدیل خوران
تیه میزان هضم نشاسیته وهبیود یافوا صورت درجه دوم 

ارتبیاط ( 2013)وه همین ترتید، وا  و همکاران . است
.   و کارامترها  عملکیرد کییدا کردنید RSDمثبتی وین

RSDاسیت ویر مییزان انسیولین در خیون، در مکن م
ن تیأثیر دسترس وودن گلوکز و در نتیجه ذخیره کروتئی

از )در مقاول، وا اسیتفاده از سیایر میواد غیدایی . وگدارد
گیزارش ( 2003)وردینی  و همکیاران ، (جمله گنیدم

ها  حاو  مقدار ها  گوشتی در جیرهدادند که جوجه
ر  زیاد  نشاسته که قاول هضیم اسیت، عملکیرد وهتی

میواد این نتایب تضاد آشکار ویین گنیدم و سیایر. دارند
کیی ممکن است وه سیایر مشصییات شییمیایی و فیزی

.مواد غدایی مرووط واشد
تر است کروتئین در گندم در مقایسه وا ذرت ویشسطل 

و غلهییت اسیییدها  آمینییه گنییدم وییا افییزایش سییطل 
ا ایین وی. یاودکروتئین گندم وه صورت خطی افزایش می

ا  حا ، سطل کروتئین در گندم مت ییر اسیت و محتیو
ط رشید کروتئین انواع گندم تجار  وسته وه نوع و شرای

.  کنددرصد ت ییر می16تا 8از 

فصلنامه علمی، تخصصی
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گزارش کردند که لییزین و ( 2005)راویندران و همکاران 
رور  ترئونین کمترین هضم را در وین آمینو اسیدها   ی
ا ها ویدارا هستند و وه احتما  زیاد در هنگام ت دیه جوجه

. هییا  مبتنییی وییر گنییدم، محییدود کننییده هسییتندجیییره
اسییویهوس و گلییورد  همبسییتگی منفییی وییین محتییوا  

ا گزارش کروتئین و مقادیر انرژ  قاول متاوولیسم ماهر  ر
کردنید کیه ممکین اسیت ناشیی از اثیر مهیار  مییاتری  

رم ییا کروتئین ور در دسیترس ویودن نشاسیته در اندوسیز
.محتوا  کمتر نشاسته در این ارقام گندم واشد

وییه خییووی مسییتند شییده اسییت کییه سییطل و سییاختار 
 ییر ا  در گنیدم وسییار متغیرنشاسیتهسیاکاریدها  کلی

جیز حیا ، ویا ایین (. 2014اسمیت  و همکیاران، )است 
نیوزایالن ا  گنیدم آراویساکاریدها  غیرنشاستهاصلی کلی

  و ا  محلوساکاریدها  غیرنشاستهکلی(. 1جدو  )است 
ات نامحلو  در گندم دارا  خواص مصتلف و در نتیجه اثر

هیا  النآراوینیوزایویشتر . متفاوتی ور هضم طیور هستند
  موجود در گندم نامحلو  هستند زییرا توسیط کیونیدها

واره قلیا هسیتند ویه دییوه عر ی استر مانند که حساس 
دها  سیاکاریتیأثیر منفیی کلیی. اندازنیدها لنگر میسلو 

ا  وییر اسییتفاده از مییواد م یید  و عملکییرد غیرنشاسییته
لی مکانیسیم اصیدو . کرندگان وه خووی اثبات شیده اسیت

سییاکاریدها  کلیییا  ت دیییه ییدوییرا  تو یییل اثییرات 
، شییولزوییدفورد و )ا  کیشیینهاد شییده اسییت غیرنشاسییته

اولین مکانیسم وا این واقعییت همیراه اسیت کیه(. 1998
ا  هینشاسته و کروتئین توسیط دییواره سیلو  در سیلو 

. شوندآندوسزرم گندم کزسوله می
وارشیی مکانیسم دوم مرووط وه ماهیت چسبنان شیراوه گ

لیو  ا  محساکاریدها  غیرنشاسیتهایجادشده در اثر کلی
سییاکاریدها  مشییصص شییده اسییت کییه کلییی. اسییت

کوزیته ا  وا محلولیت واال سبد افیزایش ویسیغیرنشاسته
شییراوه هضیمی و کیاهش قاولییت هضیم میواد م ید  و 

راوطیه ( 2013)ویا  و دیگیران . شیوندکاهش عملکرد می
inمثبتی را وین ویسیکوزیته در شیرایط  vitroمییرک و

ماده خش ، افزایش وزن، افیزایش در خیوران و گیزارش 
.کردند
ت و فیتات در مقاالت کیامال  مسیتند اسیا  ت دیه داثر 

جود ها  غالت دیگر، فیتات در گندم نیز ومانند همه دانه
اییین حییا ، تنییوع وییا (. 2007سییله و راوینییدران، )دارد 

ندم ویا ها  گا  در میزان فسفر فیتاته وین نمونهگسترده
.  توجه وه رقم و شرایط رشد وجود دارد

37ر گزارش شده است که دامنه فسفر فیتاته موجود د
گرم در کیلوگرم 3/2تا 1/35نمونه گندم استرالیایی از 

. گرم در کیلوگرم مت یر است2/20وا میانگین 
ه از مشصص شده است که فیتات واعث کیاهش اسیتفاد

مواد م د  و ونیاوراین افیزایش هزینیه تولیید و اثیرات
(. 2007سیله و راوینیدران، )شیود زیست محیطی میی

سییاختار شیییمیایی فیتییات وییه عنییوان ییی  مولکییو  
واد م ید  وا میل ترکیبی واال کالت کردن مونی   یکلی

. کنیدآن کمی  مییم ید   یدوا وار مثبت وه خواص 
فوقانی ورهمکنش کروتئین وا فیتات در دستگاه گوارش

صرب ، کیشنهاد شده است که مسئو  اثر مایینکpHوا 
انرژ  فیتات ور سدیم، کلسیم، اسیدها  آمینه و هضم

. است
، فیتیات ویا االتروpHطرک دیگر، در روده کوچ  وا از 

وات کنید و رسیوها  دو مرفیتی ورهمکنش میکاتیون
را آنهیا هضیم کند که وه طیور میوثر نامحلو  ایجاد می

ایین اثیرات (. 2011آدئوال و کایسون، )دهدمیکاهش 
کیه در گنیدم وجیود دارد، ویا اسیتفاده از ا  ت دیه د

خوران مناسد تا حد زییاد  ورطیرک شیده ها  آنزیم
.است

هییا  درون زاد  در گنییدم وصشییی از ترکییید آنییزیم
ده آن توجیه کمیی شیوه شیمیایی است که در مقاالت 

هیا  درون زاد  در دانیه گنیدم مسیئو  آنیزیم. است
انرژ  ویرا  رشید و نمیو جنیین در هنگیام آزادساز  

، همکییاراناسییتیون  و )شییروع جوانییه زدن هسییتند 
زایالنازها در گندم وجود دارند که ویا عملکیرد(. 1988

در ها  آلورون و آندوسیزرماصلی تصرید دیواره سلو 
نشاسییته و شییود میییواعییث زنییی جوانییهطییو  مرحلییه 

آمیالزهیا و کروتئازهیا را  وا  را ها  ذخیرهکروتئین
ها  فعالیت. کنندمشتق شده از آلورون در دسترس می

ه آشکار زایالناز در گنیدم، تیا حید  واوسیته ویه زمینی
(. 2006دورنز و همکاران ، )ژنتیکی است 

ترس زاد  نیز ورا  افیزایش در دسیفیتاز درونفعالیت 
وییودن فسییفر گنییدم وجییود دارد کییه ممکیین اسییت در 

شیتر مقایسه وا وسیار  از سایر مواد خوراکی، وجیود وی
. ل دهیدفسفر قاول دسترس فسفر ورا  طیور را تو یی

  همبستگی وسیار چشیمگیر( 1999)زیال و همکاران 
فر وین فعالیت فیتاز درون زاد  در گندم و مقیدار فسی

. کردگزارش آزاد شده در طی هضم آزمایشگاهی را 
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1400سال ششم ، شماره بیست و چهارم، تابستان 

نیدم زاد  فیتاز و زایالنیاز گدر ی  مطالعه فعالیت درون
دوروم هیا  نمونیهدرصد ویشتر از 29وهاره قرمز سصت 

وود که ممکن است منجیر ویه افیزایش هضیم فسیفر در
هیا  جوجیهها  مبتنی ور گندم سیصت وهیاره در جیره

(. 2008افشارمنش و همکاران، )گوشتی شود 
ها  درون زاد  حسیاس ویه حیرارت وا این حا ، آنزیم

هیا  را در جییرهها آنکه ممکن است اهمیت .  هستند
هیا  ویه صیورت گوشتی کاهش دهد، زیرا اکثیر جییره

(. 2007آمیراه و همکیاران، )شیوند ت دیه مییشده کلت
گییزارش کردنیید کییه ( 2008)افشییارمنش و همکییاران 

دم ساز  فیتاز درون زاد  در گندم دوروم و گنیغیرفعا 
38و 60عملیات حرارتی وه ترتیید توسط سصت وهاره 

.درصد وود
ویرا  تنهییمیالنیاز ازها  آنیدو گندم حاو  مهارکننده

هیا  ویرونهیدرولیز هسته آراوینوزایالن و مهیار آنیزیم
هییا اسییت زاد  تولییید شییده توسییط میکروارگانیسییم

در مقییاالت دو نییوع (. 2003سیمزسییون و همکییاران، )
کیه از نهیر سیاختار  متفیاوتیالناز ازآندو مهارکننده 

ا  هکنندههستند گزارش شده است که شامل نوع مهار 
از و کروتئین وازدارنده زایالنی( TAXIنوع )زایالناز گندم 

(XIP  ،2006، ویدفورد، 2004  سورنسن و همکیاران .)
اوت در گندم وا توجه وه رقم متفها مهارکنندهسطل این 

جالید اینجاسیت کیه (. 2006دورنز و همکاران ، )است 
ویر رو هیا مهارکنندهاطالعات کمی در مورد تأثیر این 

.تجم  زایالناز ورونزاد  در دسترس است

ساختار فیزیکی گندم. 3
درصد الییه 13ی  دانه گندم والغ وه سه واحد اساسی، 

درصد آندوسیزرم تقسییم 85درصد جنین و 2سبوس، 
سیاکاریدها  الیه سیبوس از مقیدار زییاد کلیی. شودمی

ده است ا  کریکارپ و الیه آلورون تشکیل شغیرنشاسته
که از مقیادیر مسیاو  روغین، میواد معیدنی و کیروتئین 

آندوسزرم (. 2009راویندران و امراه، )تشکیل شده است 
ه ها  نشاسیته تشیکیل شیده اسیت کیعمدتا  از گرانو 

جا کیه از آن. اندتوسط ی  ماتری  کروتئینی احاطه شده
قسمت عمیده هسیته گنیدم آندوسیزرم اسیت، کیفییت

.ستفیزیکی این قسمت از اهمیت ویشتر  ورخوردار ا
م هیا  مهیم دانیه گنیدسصتی آندوسزرم یکی از ویژگی

است که انیدازه ذرات و مییزان مییرک نهیایی گنیدم را 
.  کندتعیین می

نسبی سصتی یا نرمی نسبی ی  دانه وه عنوان مقاومت
میا  ها در وراور ت ییر شکل یا خرد شدن هنگیام اعدانه

هیدک ایین مقالیه . نیرو  خارجی تعرییف شیده اسیت
زییرا کننده سصتی گنیدم نیسیتوررسی عوامل تعیین

ده این مو وع اخیرا  توسط کاشا و همکاران وررسیی شی
(. 2010)است 

وس سصتی ی  ویژگی ژنتیکی اسیت کیه توسیط لوکی
شیود میعیین تD5موجود در کروموزوم ( Ha)سصتی 

شیود، مییمزگدار  رbوaها  که ورا  کوروآیندولین
ده همهنییین فریییاویلین یییا کییروتئین نرمییی دانییه نامییی

وامیل سصتی آندوسزرم همهنین تحت تأثیر ع. شودمی
دیگیر، از جملیه شیرایط محیطیی، محتیوا  کیروتئین،

دارد ها و محتوا  رطووت قرارکمیت و کیفیت کنتوزان
مطالعییات در مییورد اثییر (. 2002ترنبییو  و رحمییان ، )

محدود سصتی آندوسزرم گندم ور عملکرد مرغ گوشتی
د رسید اثیر سیصتی گنیدم ویر عملکیروه نهر می. است

گنییدم . گوشییتی تحییت تییأثیر فییرم خییوران قییرار دارد
ه کنید، کیتولید میتر  وزرگ، ذرات آرد شده ترسصت

هیا  گوشیتی ممکن است دلیل عملکرد وهتیر جوجیه
هیا  میش مبتنیی ویرگزارش شده وا استفاده از جیره

در (. 2007امیراه و همکیاران، )ها  سصت واشید گندم
ها  کلت شیده، هییا اثیر  از سیصتی مقاول، در جیره

هیا  گوشیتی مشیاهده نشید گندم ور عملکرد جوجیه
(. 1996صالن الدین و همکاران ، )

هیییا ( 2007)وییه همییین ترتییید، هتلنیید و همکییاران 
ی در ارتباطی وین سصتی گندم و عملکرد میرغ گوشیت

در وعضیی میوارد،. شده مشاهده نکردنیدها  کلتجیره
را ساز  ممکن است اختالک در توزی  اندازه ذراتکلت

هش از وین وبرد و اثر سصتی گنیدم را ویر عملکیرد کیا
امل، شیهیا گندمها  دیگر کیفت فیزیکی مقیاس.دهد

ویا ایین حیا ، نتیایب . وزن هزار دانه و وزن ووشل است
فی از تحقیق وه طور کلی همبسیتگی ناسیازگار و  یعی

یلیر م. ها وا عملکرد مرغ گوشتی را نشان داداین ویژگی
16در یی  مطالعیه گسیترده اثیر ( 2001)و همکاران 

.دا  وررسی کردنگندم را در آزمایشات ت دیهنمونه 
ن افزایش غلهت نشاسته و رونید کیاهش کیروتئیها آن

خام وا افزایش وزن مصیوص گندم را گیزارش کردنید،
انگر در حالی که فیبر شوینده اسید  اصالن شیده نشی

دار ویا هت ییر در ترکید وصش کرووهیدرات دانیه کوسیت
. ت ییر وزن مصیوص است



یایی ویا وا این وجود، علیرغم این ت ییرات در ترکید شیم
ها  مصتلف مصتلف گندم، ایین در عملکیرد جوجیه وزن

هروویی (. 2001میلر و همکاران، )گوشتی تأثیر  نداشت 
  قاول همبستگی  عیفی وین وزن مصیوص گندم و انرژ

می  کیراکن و . متاوولیسم طیاهر  آن مشیاهده نمودنید
را(=0/18R2)نیز یی  راوطیه مثبیت ( 2002)همکاران 

ضم و وزن وین نسبت انرژ  قاول متاوولیم وه انرژ  قاول ه
مقیدار درصید 2/5افزایشمصیوص گزارش کردند که وا 

کیلوگرم افزایش در وزن هیر ووشیل 10انرژ  وه ازا  هر 
دم وا این حا ، هنگامی که یی  رقیم گنی. افزایش می یاود

0/82ه ویR2حدک شد، شید رگرسیون مشاوه ویود امیا 
هیا آن. این اثر نیز در عملکرد منعک  نشد. افزایش یافت

ن از تیوانتیجه گرفتند که اگر واریته مشیصص شیود، میی
. ردوینی مقدار انرژ  استفاده کیوزن مصیوص ورا  کیش

مثبتییی راوطییه ( 2002)در مقاوییل، اسییویهوس و گلییورد 
(0/46R2= ) وییین وزن مصیییوص و افییزایش وزن وییدون

دار  مکمل آنزیم را گزارش کردنید و هییا راوطیه معنیی
شاهده وین وزن مصیوص گندم و انرژ  قاول متاوولیسم م

و همان محققان هیا ارتباطی وین هزار وزن دانه. نکردند
دا انرژ  قاویل متاوولیسیم ییا عملکیرد میرغ گوشیتی کیی

هیا ارتباطی ویین ( 2013)اخیرا ، وا  و همکاران . نکردند
وزن مصیوص گندم و عملکیرد جوجیه گوشیتی گیزارش 
نکردنیید، امییا وزن هییزار دانییه وییا میییرک مییاده خشیی  

(0/299R2=) ، افیییزایش وزن(0/343R2= ) و افیییزایش
سییببالد و. ارتباط مثبیت داشیت( =0/371R2)خوران 
ثاوت کردنید کیه راوطیه ویین دو ویژگیی( 1976)کرای  

ییا فیزیکی مشاوه و ییا انیرژ  قاویل متاوولیسیم میاهر 
. تقاولییت متاوولیسیم انیرژ  ناخیالص قاویل توجیه نیسیی

ولیسیم  رید همبستگی وین وزن دانه و انرژ  قاویل متاو
-0/004فقیط ( 1973)گزارش شده توسط مارس و ویلی 

. ودو

آنزیمیکیفیت گندم و مکمل 

زایالنیاز و فیتیاز در -وتا-4، 1-ها  آندواستفاده از آنزیم
شیده ها  طیور مبتنی ور گندم وه خیووی کدیرفتیهجیره
واره ها  موجود در دییزایالناز وا تجزیه آراوینوزایالن. است

ر میواد سلو  سبد آزاد شدن نشاسته کزسوله شده و سای
شود و همزمیان سیبد م د  را از داخل دیواره سلو  می

.  گرددکاهش ویسکوزیته محتویات گوارشی می

ییت اثرات خالص افزودن زایالناز وهبیود عملکیرد و قاول
هضم مواد م ید ، کیاهش شییوع میدفوع چسیبنده و 

ن و کائیسیئو)اصالن میکرو فلیور روده دیسیتا  اسیت 
کیشنهاد شیده اسیت کیه وارییان  (. 2006همکاران ، 

تار عملکرد مرغ گوشتی که ناشیی از ت یییرات در سیاخ
کمیل واشید، توسیط مشیمیایی و یا فیزیکی گندم میی

ویا (. 2000ودفورد، )کردن زایالناز در جیره کاهش یاود 
ها  گوشیتی ویه مکمیل کیردن این حا ، کاسخ جوجه

رقیام زایالناز در جیره، یکسان نبوده و اختالفیات ویین ا
گییوتیرز )مصتلییف گنییدم هنییوز وجییود داشییته اسییت 

عواملی که ممکن است (. 2008و همکاران، العمو عبد 
یفییت واعث ت ییر در کاسخ شوند شامل نوع زایالنیاز، ک

(. 1997، ویدفورد)گندم و نژاد و سین کرنیدگان اسیت 
کمل اند که تفاوت در کاسخ مورخی مطالعات نشان داده

شید آنزیمی ممکن است مرووط وه میکیرو فلیور روده وا
سایر عوامل کیشینهاد  ویرا  (. 2006چو و همکاران، )

ار  تو یل تنیوع ویین کرنیدگان منفیرد در گیروه تیمی
هیا  روزانیه، الگیو  مییرک آب و مشاوه شامل رییتم

، شیولزویدفورد و )میزان ترشل سیروز کیانکراس اسیت 
1998.)

فیتیاز آنیزیم دیگییر  اسیت کیه وییه طیور گسییترده در
این . شودمبتنی ور ذرت یا گندم استفاده میها  جیره

کنید، هیا  فسیفات را از فیتیات جیدا مییآنزیم گیروه
د و اثیر یاویافزایش میفسفر وناوراین در دسترس وودن 

همیانطور کیه . دهیدا  فیتات را کاهش میی د ت دیه
ین قبال  وحث شد، سطل فیتات وطیور قاویل تیوجهی وی

سیله و همکیاران، )ارقام مصتلف گنیدم متفیاوت اسیت 
کاسخ متفیاوتی ( 2008)افشارمنش و همکاران (. 2003

زارش وه فیتاز وا توجه وه رقم گندم و اندازه آسییاب گی
کیشنهاد کردند کیه در گنیدم سیصت وهیاره ها آن. داد

نگدان ویا ذرات وزرگتر منجر وه کارایی واالتر فیتاز در س
pHشودمیایین ک.

ایالن مشصص شده است که تنوع زیاد در سطل آراوینوز
أثیر گندم ور ارزش غدایی آن و در نتیجه ور عملکیرد تی

هرچیه سیطل (. 1995چاکیت و همکیاران، )گدارد می
هییار ا  وییاالتر واشیید، انتسییاکاریدها  غیرنشاسییتهکلییی
ی ایین امیر ویه خیوو. کاسخ زایالناز ویاالتر واشیدرود می

دد  مستند است و قبال توسط چنیدین محققیین متعی
  1998، شیولزویدفورد و )مورد وحث قرار گرفته اسیت 

(. 2006، 2000، 1997، ودفورد

تخصص و تجربه  8

1400سال ششم ، شماره بیست و چهارم، تابستان فصلنامه علمی، تخصصی



ه وا این حا ، ی  مطالعه اخیر نشان داد که ویا توجیه وی
از را زایالنیهیا  کاسیختیوان نسبت آراوینوز وه زایلوز می

اسییت دهنیده حسوینی کرد و نسبت واالتر  نشیانکیش
  و اسیمیت)واشید کمتر وه تصرید توسط زایالنیاز میی

(.  2014همکاران، 
زاد  در مطالعات در مورد اثر مهارکننیده زایالنیاز درون

مواد ها  گوشتی و قاولیت هضمگندم ور عملکرد جوجه
انیواع گنیدم از لحیاث اثیر مهیار  . م د  محدود است

رم متفییاوت هسییتند و ویشییترین مهارکننییده در اندوسییز
ورهیوون و (. 2005)ویونین و همکیاران . شیودیافت می
وراویر 250امهار داشتند کیه تقریبیا  ( 2005)همکاران 

نیدم ویشتر از مقدار زایالناز افزوده شده، مهارکننده در گ
وجود دارد، اما عدم تماس ویین ایین دو ترکیید واعیث 

در مقاویل، . شیودا در کرنیدگان مییمهار اثیر وازدارنیده 
هیا  زایالنیاز کیشنهاد شده است که ایین مهیار کننیده

رون ها  گوشتی وه زایالنازها  ویکاسخ جوجهتوانند می
ویا ایین (. 2004کونته و همکاران، )زاد  را تعدیل کنند 

هیا ویا توجیه ویه حا ، در واقعیت، اثیر ایین مهارکننیده
ر دهنیده اثیگزارشات متعدد در شرایط درون تنی نشیان

جییره مثبت زایالناز وا استفاده از ارقام مصتلف گندم در
ن اینکیه آییا ایی. شده اثبات نشده استها  مش یا کلت

ها تحت کردازش خوران تجار  قاویل حیرارت وازدارنده
نیایی قاول توجه اسیت کیه توا. هستند نیز روشن نیست

مقاومت زایالناز در وراور مهار یکیی از معیارهیا  هنگیام
.تولید ی  مولکو  زایالناز تجار  جدید است

ل آنزیم و ها  تحقیقاتی که وا کیفیت فیزیکی، مکمداده
. ندقاولیت هضم مواد م د  مرتبط هستند محدود هست

دیده در گفته شده است که مقدار ویشتر نشاسته آسید
ط شود نشاسیته ویه راحتیی توسیگندم سصت واعث می
(.  2004تستر و کرکاالس، )آمیالز هیدرولیز شود 

ه ویرا  دییداین مرووط وه مرفیت واالتر نشاسته آسیید
ز میلیولیآجدب آب و در نتیجه افیزایش حساسییت ویه 

امهییار داشییت کییه ( 2006)در مقاوییل، ویییزمن . اسییت
تر  نرم ممکن است از الگو  هیدراتاسیون وها   هگندم

ه وهتر  ورخوردار واشند و در نتیجه قاولیت هضم نشاست
یاب این اثر ممکن است وه درجه و نوع آس. داشته واشند

کردن، فرم خیوران و عملییات حرارتیی جییره میرتبط 
ضیم راوطه منفی ویین سیصتی گنیدم و قاولییت ه. واشد

ا  و و)شده گزارش شده است کلتها  جیرهنشاسته در 
(. 2013همکاران، 

ده دهنیتر کیاهشنهریه این یافته وه اندازه ذرات وزرگ
د ها  گوارشی نسیبت داده شیسطل و دسترسی آنزیم

در حمایییت از اییین نهریییه، (. 2005کییار و همکییاران، )
دریافتنید کیه خیرد کیردن ( 2005)کرون و همکیاران 

در گندم سیفت واعیث وهبیود قاولییت هضیم نشاسیته
شیده ها  کلیتشود که از جیرهها  گوشتی میجوجه

اران وه همین ترتید، شیورت و همکی. کننداستفاده می
اولییت دریافتند که آندوسزرم سصت گندم وا ق( 2000)

ه شیده گفت. تر مرتبط استهضم اسیدها  آمینه کایین
هیا  نشاسیته واست که فعیل و انفعیا  ویین گرانیو 

ر  ماتری  کروتئین اطراک آن ممکن است در جلیوگی
از هیدرولیز آنزیمیی نشاسیته در گنیدم سیصت نقیش

وناوراین، مکمل (. 2006کِرون و همکاران، )داشته واشد 
کروتئییاز ممکیین اسییت وییا وهبییود قاولیییت دسترسییی

ر هییا  نشاسییته دآمیلولیتییی  وییه گرانییو هییا  آنیزیم
اثیر آندوسزرم، وا هیدرولیز میاتری  کیروتئین اطیراک،

ست مشاهده شده ا. خووی در هضم نشاسته داشته واشد
هبیود که ترکیبی تجیار  از زایالنیاز و کروتئیاز واعیث و

هیا ها  کاییه گنیدم در طییور و خیونعملکرد خوران
در یی  مطالعیه (. 1997ودفورد و همکاران ، )شود می

in vitro ، گزارش دادنید کیه ( 1999)زایال و همکاران
هیا  فیتیاز میورد مطالعیه در طیف وسییعی از غلهیت

هیا اثیر قاویل ( FTU/kg1000و 750، 500، 250)
نشد، توجهی از افزودن زایالناز ور آزاد شدن فسفر یافت

ر در حالی که اثر افیزودن کروتئیاز ویر آزاد شیدن فسیف
جالد توجه است، این محققان همهنیین. دار وودمعنی

جر ویه گزارش کردند که هر دو آنزیم فیتاز و کروتئاز من
افیزایش مقییادیر قنیدها  کنتییوز آزاد شیده از خییوران 

. توا این حا ، سازوکار دقیق آن روشن نیسی. شوندمی
اثیرات متقاویل ویین سیصتی ( 2009)آمرا و همکیاران 

گنییدم و مکمییل زایالنییاز را وییر افییزایش وزن، میییرک 
ل خوران، نسبت میرک خوران وه افزایش و انرژ  قاو

تیحیل شده ورا  ازت مشیاهده ماهر  سوخت و ساز 
هییا  آنزیمییی واعییث افییزایش وزن در مکمییل.نمودنیید

تنی مبتنی ور گندم نرم شدند اما در جیره مبها  جیره
هیا  آنزیمیی همهنیینمکمل. ور گندم سصت نشدند

هیا  مبتنیی ویرواعث افزایش میرک خوران در جیره
ر گندم نرم شدند، اما میرک خوران در جیره مبتنی وی

. گندم سصت کاهش یافت
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اسیتفاده ا وAMEnمقدارخوران وه ازا  افزایش وزن و 
ود از مکمل آنزیم در جیره مبتنیی ویر گنیدم سیصت وهبی

هیا اثر آنزیمیی در جییره گنیدم نیرمکه حالییافت، در 
فعالییت آسییاب و مصلیوط کیردن غیدا در . مشاهده نشد

وزن نسییبی وییاالتر محتییوا  شیییراوه هضییموییا سیینگدان
از همهنین نسیبت ویاالتر . شودمیسنگدان نشان داده 

هذرات معلق در شیراوه هضمی در وصیش کروگزیمیا  رود
ت دیه ها  مبتنی ور گندم سصتوا جیرهکه کرندگانیدر 

ان وا شدند، مشاهده شد و از این تئور  که عملکرد سنگد
ها  مبتنیی ویر گنیدم سیصت وهبیود یافتیه اسیتجیره

هیا  احتما  دیگر این است کیه دییواره. کندحمایت می
اره شده سلولی ذرات درشت جیره مبتنی ور گندم کمتر ک

هییا  واشیید و اییین ممکیین اسییت تییأثیر ویشییتر آنییزیم
گنیدم ها  مبتنی وردیواره سلولی در جیرهکننده تصرید

در وا کما  تعجد، وهبیود. درشت یا کامل را تو یل دهد
ش  رید تبدیل خوران وا ت دییه گنیدم کامیل ویا افیزای

، وو و همکیاران)ویسکوزیته شیراوه هضمی همزمیان ویود 
ته این نتایب نشان می دهد که کیاهش ویسیکوزی(. 2004

ویرا  . هضم تنها مکانیسم مرتبط وا مکمل آنیزیم نیسیت
ها جوجهدرن کامل عواملی که ممکن است ور عملکرد 

ه وا استفاده از مواد م د  و مکمل آنزیم در راوطگوشتی، 
.زم استمطالعات ویشتر  الوگدارد، سصتی گندم تأثیر 

اثیر ( 2000)در ی  آزمیایش، می  کیراکن و کیوئینتین 
ا ویر دار وزن مصیوص گندم و آنزیم مت یر رمتقاول معنی

هییا وهبیودهیا آن.  رید تبدیل خوران گزارش کردنید
دار  را ویا افیزودن آنیزیم در وزن مصییوص ویاالتر معنی

ایین ا وی.نکردندتر مشاهده نسبت وه وزن مصیوص کایین
دیگیر تواند وه دلیل عوامل کیفیحا ، این اثر متقاول می

گنییدم واشیید کییه در اییین آزمییایش مییورد مطالعییه قییرار 
.اندنگرفته

، (دارمش، کلت و غالت کامل سبوس)شکل فیزیکی جیره 
ها  فرآور  نیز ممکن اسیت ویر سایر مواد م د  و روش

ارد ها  طیور تیأثیر وگیدزاد  در جیرهها  وروناثر آنزیم
اثیرات مفیید گنیدم کامیل ویا (. 2011آمراه و همکاران، )

و وو)استفاده از مکمیل زایالنیاز ویشیتر نشیان داده شید 
ایین اثییر افزایشیی وییه ویشیتر شییدن (. 2004راوینیدران، 

 دییه فعالیت خرد کردن ووسییله سینگدان در کرنیدگان ت
شده وا غالت کامل منتسید شید کیه منجیر ویه افیزایش

.  ودشاختالط سووسترا وا آنزیم مکمل در سنگدان می

ن دار وییی  اثر متقاول معنی( 2008)و همکاران ه آمرا
انیدازه ذرات و  زایالنیاز ویرا   یرید تبیدیل خییوران 
مشاهده کردند که افیزودن زایالنیاز در جییره ویا ذرات 

. درشت سبد وهبود  رید تبدیل خوران گردید
ییت تیرین کیفرسد سیصتی مهیمدر نتیجه، وه نهر می

هیا  فیزیکی گندم است کیه هیم ویر عملکیرد جوجیه
یر ورونیزاد  تیأثهیا  آنیزیمگوشتی و هم ور کاسخ ویه 

ویه این اثر سصتی گندم ممکن است مرویوط. گداردمی
ن توزی  اندازه ذرات گندم آسیاب شده واشد کیه ممکی
در )است ور زمیان مانیدگار  شییراوه هضیمی در روده 

و زمیان قیرار گیرفتن در معیر  ( درجه او  سینگدان
اوطیه از طرک دیگر، ر. زاد  تأثیر وگداردها  ورونآنزیم

ه در منفی وین سیصتی گنیدم و قاولییت هضیم نشاسیت
از نهییر . شییده گییزارش شییده اسییتهییا  کلییتجیییره

دها  سیاکاریمشصیات شیمیایی، سطل و ساختار کلیی
ت دیه ا  معیارها  مهمی در تعیین کیفیتغیرنشاسته

ر اثر ورا  درن وهت. گندم و کاسخ وه مکمل آنزیم است
ور کاسخ وه هاآنکیفیت فیزیکی گندم و چگونگی تأثیر 

. ها  خوران، مطالعات ویشتر  الزم استآنزیم

: مناو 
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:گونه ها  مصتلف میلورم
(معمولی)زرد میلورم . 1
(کمی وزرگتر)میلورم سوکر . 2
(ووفالو ورم، کوچ میلورم )میلورم لسر . 3

:ارزش غدایی کرم میلورم
%49.6: کروتئین 
%27.2: چروی 

گرم100گرم در6.9: کرووهیدرات
گرم100کیلوکالر  در هر 135: کالر 

:موارد میرک کرم میلورم

غیدا  کیامال طبیعیی و مقیو  ویا : میرک غدایی طییور
 ، کروتئین وسیار ویاال ویرا  کیرورش و رشید انیواع قنیار
ارها، ولووردها، سهره ها، ولبل هزاردستان، سینه سرخ ها، سی

توکاهییییا، الیکایی هییییا، صییییعوه جنگلی، توکا  سیییییاه، 
ل چرخ ریس  ها، دارکوب ها، شانه وه سر، ج ید، کوکیو، ولبی

خرما، شیاهین، دلیجیه، زردکیره، زنبورخیوار گلوخرمیایی، 
آوهلییی ، خروس کییولی، چرخ ریسیی  وییزرگ، کمرکلییی، 
گنجش ، دم جنبان ، چکاون، چ  چ ، طرقیه، کبی ،

نا، انواع گونه از سهره ها، انواع گونه از قنار ، انواع گونه ف
ولبل خالیدار، جوجیه ها، ووقلمیون، مرغ شیاخدار، قرقیاو ، 

. می واشد... ولدرچین، اردن خانگی، مرغ خانگی و 
آن جایی که این کرم هیا خیود از سیبوس، جیو و انیواع از 

ایی خوران رطووتی ت دیه می نمایند، وهترین مکمیل غید
ه می واشیند کی... ولدرچین و ، ووقلمون، مرغورا  کرورش 

.تنتیجه آن رشد کرنده و تولید گوشت واکیفیت اس

میلورم ها غدا  فوق العیاده : میرک غدایی انواع ماهی ها
اهی هیا  کرانرژ  و وا کروتئین واکیفیت ورا  کرورش م

گرمسییییر  و سردسییییر  و همهنیییین ماهی هیییا  
ن ازجمله ای. آکواریومی و گوشت خوار محسوب می شوند

ونیه ماهی ها می توان وه قز  آال، اسکار، فرانتوزا، انواع گ
از سیهالید، فالور، فالور هیورن، کیو ، آروانیا، کیرانیا،

وکی، دیسک ، کنکوسی، چاقو ماهی، دالر، فیل ماهی، ک
.اشاره کرد... کت فیش، واراکودا، فایتر و  

میلورم هیا :میرک طعمه ویرا  میاهی گیران و صییادان
  مهم ترین طعمه ورا  نشیمن گاه کرندگان، میاهی قیز

یر  آال، کزور، کفا ، سفید، ماهیان گرمسیر  و سردس
واع کرم میلورم وهترین غدا ویرا  انی. محسوب می شوند

الکزشت ها، خزنده ها، انواع انو  ها، اژدهیا  رییش دار، 
آفتاب کرست ها، جکوها، قورواغه ها، وزغ هیا، سیمندرها، 

.است... نیوت ها و 

کرم میلورم همهنین غدا  محبوب انیواع کسیتانداران
کوچ  مثیل موش هیا، میوش کیور، میوش صیحرایی، 
مارموست ها، خفاش ها، رت ها، کستانداران حشره خوار و 
ونییدکایانی ماننیید عقر ب هییا و مانتی  هییا، صییدکاها، 

.می واشد... عنکبوت ها و 

از مواد خوراکی قاول استفاده جهت ت دیه و تیامین نیی
:میلورم
، وتاکییاروتن، آلفاکییاروتن و B-C-Kویتییامین : کییدو

.موادمعدنی کلسیم، منیزیم، فسفر و کتاسیم
.و مواد معدنی سدیم و کلسیمA-B9ویتامین : هویب

تخصص و تجربه  12
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ام سوسی  کرم نیستند  ولکه الرو نیوعی سوسی  ویه ن، که وه آن ها کرم آرد نیز گفته می شود، در واق میلورم ها
.می واشنداست که فاقد هرگونه انگل و ویمار  ( darkling beetle)تاریکی 

جانورانمیلورم یکی از مهم ترین و واکیفیت ترین حشرات ورا  ت دیه 
.و خواص ت دیه ا  وسیار واالیی داردمحسوب می شود

آهن،این کرم ها حاو  مقادیر زیاد  از کروتئین، ویتامین و انواع مواد معدنی همهون کلسیم، فسفر، 
دادهکرورشوا توجه وه اینکه این کرم ها در وستر  از سبوس گندم و جو . می واشند... کتاسیم و 
.سانتی متر است2.5تا 2سایز تقریبی کرم ها وین . ، ودون انگل و ویمار  می واشندمی شوند

آسیا  جنوبکرم ها  خوراکی از لحاث تاریصی در وسیار  از کشورها  آسیایی، وه ویژه در 
ویشتردر ایران از میلورم ها  .شرقی ورا  میرک خوراکی انسان ها کرورش داده شده اند

در واق  جوجه مرغ . ورا  میارک مرغدار  ها و کرورش دهندگان ماهی استفاده می شود
لفیات ویه همیین دلییل ت. ت دیه میلورم در ماه او  دوره کرورش، مقاومت واالیی دروراور ویمار  کییدا می کنیدوا 

.مرغدار  ها وه شدت کایین می آید



و موادمعدنی کتاسییم، A-C-B1-B2-B6ویتامین : خیار
.اسیدفولی ، کلسیم، منیزیم، آهن

موادمعدنی م ، کتاسیم، آهین، و A-C-Kویتامین : کلم
.منگنز، فسفر و سولفوز

و میواد معیدنی کتاسییم، C-B6ویتیامین : سید زمینیی
.کلسیم، فیبر، م  و نشاسته

و موادمعیییدنی B1-B2-B6-C-Aویتیییامین : کیییرف 
.فر و سدیمکتاسیم، اسیدفولی ، کلسیم، منیزیم،آهن، فس

:شرایط و اجزا  رژیم غدایی میلورم
  میلورم ها توانایی گزینش غداها ویه منهیور ایجیاد تعیاد
ویا وین نسبت رژیم غدایی وه مقدار میرک غیداها مطیاوق

ز میلیورم می توانید فقیط ا. نیازها  ت دیه ا  خود را دارند
سبوس که شامل تمامی مواد م ید  میورد نییاز میلیورم 

ینیه است، ت دیه کند اما این رژیم غدایی ورا  کیرورش وه
یی  رژییم غیدایی متشیکل از . میلورم ها  یرور  اسیت

ن ها سبوس گندم، آرد ذرت و ی  منب  آب و انواع ویتامی
، کلم سبزیجات، هویب، سید درختی، سید زمینی: مانند

ه موادم د  دریافتی نقش اصیلی در چرخی. می واشد… و
عداد رو  زمان تکامل، وارور ، تکه زندگی میلورم را دارند 

. کوست انداز ، شدت و دوره تصم گیدار  تیاثیر می گیدارد
 نهایت اگرچه میلورم می تواند وه مدت طوالنی در شرایط وی

خش  زنده وماند اما میلورم ها قادرند هم از طریق غیدا  
رطووتی و هم از طریق جو اتمسفر آب مورد نییاز خیود را

زایش افزودن هویب و سید زمینی منجر وه اف. تامین کنند
ا در کیروتئین و آمینواسییده. سرعت رشد میلورم می شود

ی رژیم غدایی تاثیر قاول مالحهه ا  ور رو  چرخیه زنیدگ
  زمان میلورم می گدارند وحتی مقادیر کم کروتئین ور رو

.تکامل الرو  تاثیر مثبتی دارد
دایی مطالعات نشان داده اند که افزودن کروتئین وه رژیم غی

در زمان. میلورم ها سرعت تکامل الروها را افزایش می دهد
  راه انداز  فارم کرورش میلورم الزم است حداقل ورا  ی
ام دوره کرورش و تکثیر میلورم را در مقیاس کوچی  انجی
عیه دهید تا ک  از کسد تجروه کیافی ویرا  توسیعه مزر

.کرورش میلورم خود اقدام نمایید

:مناو 
، آموزش جام  کرورش و تکثییر میلیورم، 1399، حسن، وسطامی. 1

جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان

فصلنامه علمی، تخصصی
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ود طبق وررسی ها  انجام شده، حساسیت وه گروه در حید
گزینیه ها  درمیانی . درصد از مردم جهان رخ می دهد10

زیاد  ورا  این نوع حساسییت ها ارائیه نشیده اسیت و از 
سیییو  دیگیییر ویییه نهیییر می رسییید، داروهیییایی نهییییر 
آنتی هیسییتامین ها وییه طور موقییت می تواننیید از میییزان 

نیوان آلرژ  زایی کم کنند و یا خریدوفروش گروه هایی وا ع
زین  د آلرژ  مانند کورنیش رک  وه عنوان راه حل جایگ

امال  هرچند وه نهر می رسد این نژادها ک. شناخته می شوند
Felآلیرژن ید آلرژیی  نباشیند ولکیه فقیط عامیل  d1 

یید ورا  حل مو وع حساسییت در اوتیدا وا. دارندکمتر  
فهمید حساسییت گرویه چگونیه رخ می دهید و دلییل آن 

چیست؟
Felوه نیام خاص ی  کروتئین گروه ها در  d1 دارد وجیود

ژن که در کنار چندین عامل آلرژ  زا  دیگر، وه عنوان آلیر
زاق و ادرار این کروتئین در کوست، و. اصلی فعالیت می کند

گروه ها یافیت می شیود کیه توسیط غیدد چرویی، وزاقیی، 
د و و اشکی تولید می شیو( در کیسه ها  مقعد )آنا  کر 

و احتماال  در سالم نگه داشتن کوسیت گرویه ها نقیش دارد
همهنین ممکن است در عملکرد سیسیتم ها  هورمیونی

الزم وه ذکر است چون عامل (. 1)آن ها نقش داشته واشد 
ه ها آلرژن در غدد کوستی گروه ها وجود دارد ک  تمام گرو

(.2)حتی گروه ها  ودون مو آن را تولید می کنند 
ه ها  تولید این کروتئین در گرویه ها  نیر ویش تیر از گروی

3ماده می واشد و عقیم ساز  گروه ها  نر منجر وه کاهش
Felوراور 5تا  d1 دد نسبت وه قبل از عقیم ساز  می گر

رژن اما نتایب ی  مطالعه نشان می دهد علی رغم تولیید آلی
فیاوت ویش تر در حیوانات نر در ویماران حساس وه گروه ت

وسیار کمی ازنهر نگهیدار  گرویه ها  نیر ویا میاده دییده
این تفاوت آن قیدر کیم اسیت کیه نمی تیوان ویه . می شود

وجیا  ویماران کیشنهاد کرد که گروه نر خود را عقیم و یا
(.3)آن گروه ماده نگهدار  کنند 

می زند، وقتی گروه ورا  تمیز کردن خود کوستش را لی 
Felوزاق حاو  d1  خش  می شود و وه ی  آلرژن هوایی

 توانید تبدیل می شود که وسیار حساسیت زا می واشید و می
.حتی دو وراور س  واعث وروز حساسیت شود

علمی و کاربردی

ه حقیقت مو ناقل آلرژن است کیه می توانید آن را ویدر 
هوا انتقا  دهد و از طریق صاحبان گروه ویه مکان هیا 

اگیر یی  گرویه خیز. خالی از گرویه انتقیا  کییدا کنید
ها  ویشتر  دارد، این ودان معنا نیست که آن ها آلرژن

ها  ویشیتر  را در ویشتر  تولید می کنند، ولکه آلرژن
محیط قرار می دهند که ویه میدت طیوالنی در محییط 
وییاقی می مانیید و می توانیید وییرا  مهمانییان هییم ایجییاد 

ت و وه حساسیت کند چراکه گروه حیوان وازیگوشی اس
سیاعات روز را ویشیترین همه مکان ها  خانه می رود و 
(.4)صرک تمیز کردن خود می کند 

  افراد  که دارا  سیستم ایمنی حساس هسیتند، کی
Felاز قیرار گیرفتن در معیر   d1 ،ایمونوگلیووینE 

(IgE) ئین می کنند و دفعه وعد که فیرد ویا کیروتتولید
را آزاد IgEورخییورد می کنیید، وییدن آنتی واد  هییا  

ها وه نووه خیود واعیث آزاد شیدن ایمونوگلووین. می کند
این امر واعیث می شیود نیواحی. هیستامین ها می شوند

امیل وافت نرم اطراک چشم، وینی و گلیو نسیبت ویه عو
اد محرن روزمره وسیار حسیاس تر شیوند  ونیاوراین افیر
و مبتال وه آلیرژ  ویا آورییزش چشیم، آورییزش وینیی

.  خارش گلو همراه هستند
Felودترین حالت نیز، در  d1می تواند واعث آسم تی ح

. تاین امر غیرمعمو  نیسی. در مبتالیان وه آلرژ  شود
شید مطالعه ا  که توسط موسسه ملی وهداشت منتشر

درصد میوارد آسیم مرویوط ویه 50نشان داد که حدود 
درصد از این موارد از حساسییت ویه 30آلرژ  است و 

(.5)گروه ناشی شده است 
ه نام ازاین رو دانشمندان یکی از شرکت ها  ویرجینیا و

Indoor Biotechnologies ویییا موفقییییت از روش ،
Felسازندهاستفاده کرد تا ژن (CRISPR)کریسزر  d1

. ییددر این فرایند هیا حیوانی آسید ند. را حدک کند
اما این آزمایشات ور رو  سلو  ها  گروه آزمایش کرد،
و  محققان می گویند این روش نوییدوصش تیأثیر ویر ر

.حیوانات خانگی زنده است

1400سال ششم ، شماره بیست و چهارم، تابستان فصلنامه علمی، تخصصی

مقدمه
حیوانیات حساسیت وه گروه ویشتر از دیگرآن ها حساسیت وه حیوانات امر  کامال رایب است و در میان همه 

Felعلت آن وجود ی  کروتئین کامال اختیاصی وه نام می شود که دیده  d1ها اسیت کیه ویه عنیوان در گروه
ل در مقاله کیش رو سیعی شیده اسیت ویه نحیوه مصتی. عامل اصلی آلرژ  زایی در این حیوان شناخته می شود

Felکردن عملکرد ژن  d1 وه وسیله سیستمCRISPR که توسط شرکتIn Bioانجام شد، کرداخته شود.
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ادعا Allerca، شرکت ویوتکنولوژ  2000در اواسط دهه 
Felکمترکرد که گروه ها   دآلرژی  که دارا  مقدار  d1

 2013ABC Newsهستند را می فروشد  امیا گیزارش 

دالر 28000تیا 4000نشان داد که این گروه ها که ویین 
 زاییی هزینه دارند، سطل کروتئینی مشاوهی از عامل آلرژ 

.وا گروه ها  معمولی دارند
ولیید حا  آنکه شرکت مستقر در ویرجینیا قیید دارد ویا ت

Felتولیدکنندهدارویی ژن  d1  حدک کنید و درنتیجیه را
ییر گرویه ا  را غهیر دامززشکان وا استفاده از آن وتواننید 

وا سازمان In Bioورا  انجام آزمایش، . حساسیت زا کنند
ویه رفاه حیوانات همکار  کرد و نمونه ها  وافتی متعلیق

.گروه وه دست آوردند50
، نیکو  وراکیت، دانشیمند فیوق دکتیر  در ایین شیرکت

DNA  ژناین نمونه ها را استصراج کیرد، سیزFel d1 

او ویه دنبیا . در هر ی  از آن ها جدا و توالی یاوی کردرا 
گرویه ویود، ویه ایین امیید کیه 50شباهت ها  ژن در هر 

ورا  . کیدا کندCRISPRورا  را  DNAوصش خووی از 
کیی کند، واید دنباله ژنتیاثر CRISPRاینکه ی  دارو  

، را که در اکثریت قرید ویه اتفاق گرویه ها میاهر می شیود
کیی وراکت وا دنبا  کردن ی  تیوالی ژنتی. هدک قرار دهد

هدک قرار دادن ایین ورا  CRISPRخاص، ی  سیستم 
(. 6)ژن ساخت 

ی  فرایند طبیعیی اسیت کیه CRISPR: روش کریسزر
میل مدت طوالنی ویه عنوان سیسیتم ایمنیی واکترییایی ع

اساسییا  اییین سیسییتم، وییه عنوان مییداف  . کییرده اسییت
واکتر  هییا در مقاوییل واکتر  هییا  ت  سییلولی و آرکییی

وییه طور طبیعییی . ویروس هییا  مهییاجم عمییل می کنیید
CRISPRقسیییمت او ، : از دو قسیییمت تشکیل شیییده

DNAقسمت ها  کیوچکی از توالی هیا  تکرارشیونده   

است کیه تناوب هیا ِ کوتیاهِ کالینیدرومِ فاصیله دارِ مینهمِ
.  نامیده می شودCRISPRخوشه ا  یا وه شکل ساده تر 

یا CRISPR Associated Proteinیا Casقسمت دوم 
را هماننید DNAنام دارد کیه CRISPRکروتئین همراه 

  حمله زمانی که ویروس وه واکتر. قیهی مولکولی می ورد
ویییروس را DNAقسییمتی از Casمی کنیید، کییروتئین 

وییاکتر  DNAدر CRISPRمی وییرد تییا وییه منطقییه   
کنید و منتقل کند تا تیویر  شیمیایی از عفونیت ایجیاد
RNAوعد، آن کدها  ویروسی ویه تکیه ها  کیوچکی از 

.  رونویسی می شوند

علمی و کاربردی

RNA نقش هیییا  مصتلفیییی را دارد امیییا در میییورد
CRISPR RNA وه ی  کیروتئین مصییوص ویه نیام

Cas9 کمییزلک  حاصییل شییبیه ییی  . می شییودوصییل
لیق نگهبان عمل می کند که وه میواد ژنتیکیی آزاد و مع

می چسبد و ورا  وجود مشاوهت وا وییروس جسیت وجو
ورا  اگر ویروس دوواره حمله کند، کمیزلک  فی. می کند

وییروس DNAسریعا  Cas9آن را شناسایی می کند و 
.را از وین می ورد

راهنمیایی را طراحیی RNAدر آزمایشگاه، دانشمندان 
می کنند که مکمل ژنی واشد کیه می خواهنید وییرایش

DNAمثیل . متییل می کننیدCas9کنند و آن را وه 

راهنمیا، CRISPR ،RNAویروسی در سیستم ایمنی 
Cas9 را وه سیمت ژن میوردنهر راهنمیایی می کنید و

را ویرش DNAقیهی ها  مولکولی از جن  کیروتئین 
ویا اتییا  . هستCRISPRاین کلید قدرت . می دهند

Cas9 ییی  قطعییه کوتییاه وییهRNA دلصییواه، راهنمییا
دانشییمندان می تواننیید در عمییل، هییر ژنییی در ژنییوم را 

.ویرایش کنند
را شد، سلو  تالش می کند آنوریده DNAزمانی که 

نیام معمیوال ، کروتئین هیایی کیه نوکلئیاز. وازساز  کند
ویه دارند انتها  شکسته را ویرایش می کنند و آن هیا را

عد وییرایش، مسیتفرآینید هم متیل می کنند  اما ایین 
ا ییا خطاست و می تواند واعث از دست رفتن ورخی وازه

ژن حاصیل از وییراش،. ا افه شدن وازها  ا افی شود
گر معموال  غیرقاول استفاده است و خاموش می شود اما ا

ویه عنوان الگیو ویه دیگیر  DNAدانشمندان قطعه   
کننید کروتئین هیا  سیلولیا یافه CRISPRمصلوط 

را شییروع متفییاوتی DNAمی تواننیید فراینیید ویییرایش 
می تواند وه عنوان یی  ورنامیه ویرا الگو DNA. کنند

م فرایند وازطراحی استفاده شیود تیا ژن معییوب تیرمی
.شود یا ی  ژن کامال  جدید جایگزین شود

ویه ایین معناسیت کیه DNAتوانایی اصالن خطاها  
CRISPR  والقوه می توانید درمان هیا  جدیید  ویرا

ویمار  هییایی فییراهم کنیید کییه وییه خطاهییا  ژنتیکییی 
Felمرتبط انیید ماننیید حساسیییت وییه کییروتئین  d1 . در

Felژن هیا ، از 1و 2هم زنجیره ها  In Bioشرکت 

d1  و تییوالی یییاوی شییدند و اییین توالی هییا جمیی  آور
CRISPRراهنمییا RNAوییه عنوان تییوالی هییدک 

(sgRNA)انتصاب شدند.
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ها وه سیلو  ها  وه وسیله لیزوزومRNA/Cas9کمزلک  
ا سز  کریسزر وو CCL-94) ،(ATCCگروه منتقل شد 

آنیزیم )T7E1و سنجش عدم تطاوق DNAتعیین توالی 
( DNAاندونوکلئاز ورا  تشیصیص ناهنجیار  سیاختار  

طبیق نتیایب وه دسیت آمده، (. 7)مورد ارزیاوی قرار گرفیت 
CRISPR ودون ایجاد ویرایش خیارج از هیدک، ژن را از

.سلو  ها کان کرد و درنتیجه وی خطر است
وییرایش ژن هیا  گرویه ها  ورا  In Bioالبته هنوز هم 

ه از در اوتدا هدک این وود که ویا اسیتفاد. زنده عجله ندارد
گروه مجزا آزمایش فیوق تکیرار شیود تیا 200نمونه ها  

اطمینان حاصل شیود کیه تیوالی ژنیی میوردنهر وراکیت، 
وهترین انتصاب است و سیز  هیدک ایین اسیت کیه ژن 

ن موجود در وافت ها  وزاقی گرویه را در آزمایشیگاه از ویی
Felوبرند و سز  وبینند آییا وافیت ویه تولیید  d1 ادامیه

.می دهد یا خیر
مرحله وعد  نییز حیدک ژن در جنین هیا  گرویه و قیرار 
دادن آن هییا در رحم هییا  اجییاره ا  و وررسییی اینکییه آیییا 

ند وهه گروه ها  حاصل هم  د حساسیت و هم سالم هست
(8.)

محققیان . البته روش ها  دیگیر  نییز ارائیه شیده اسیت
Nestlé Purina PetCare  غدا  گروه تهیه کرده انید ی

. که حاو  کیروتئین طبیعیی موجیود در تصم میرغ اسیت
مشاهدات علمی نشان داده اسیت کیه مرغ هیا آنتی ویاد  

Fel d1  ییز تولید کنند، ایین آنتی ویاد  در تصم میرغ نرا
مشاهده شده است و در این غدا وا استفاده از ویرهم کنش

Felاز آنتی ژن و آنتی واد  ورا  غیرفعا  کردن وصشیی 

d1  اتییا  آن ویه آنتی واد  هیا  حاصیل از تصم میرغ وا
د این روش گروه را از تولیی. آلرژ  زایی را کاهش می دهند

Fel d1 ولکه وازنمی دارد ،Fel d1 وزاق را وه ترکیبیی در
نش تبدیل می کند کیه سیسیتم ایمنیی ویدن ویه آن واکی

(.1،2،6)کمتر  نشان می دهد 

: نتیجه گیر 

  ها ورا  رسیدن وه دارویی در دسترس دامززشدرنتیجه 
راهی طوالنی در کیش است چراکه ایین دارو ویرا  ایمین 

ف وودن کامل در گروه ها نیاز وه عبور از آزمایشیات مصتلی
زیاد  خواهد داشت ولیی روش کریسیزر راه را تیا حیدود 

. زیاد  ورا  گروه ها  ودون آلرژ  هموار کرده است

حا  آنکییه می تییوان وییا اسییتفاده از روش هییا  کمتییر 
ارائیه Purinaتهاجمی، نهیر غیدا  گرویه کیه توسیط 

ه شده تا حدود  آلرژ  زایی وزاق گروه ها را کم کرد کی
ه وا کیشرفت در این روش راه حیل سیاده تر  نسیبت وی

کریسزر وجود خواهد داشیت و ویدون نییاز ویه انتقیا  
Felجنین وتوان وا خنثی سیاز  کیروتئین  d1 کی  از

.تولید وزاق حیوان را عار  از آلرژ  کرد
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طیور خیاص یی  ورگ خیوار خوار یا وهخرگوش، ی  گیاه
دار است که ورا  رژیم غدایی استفاده از گیاهیان سیبز آوی

.طراحی شده است
وا این  حا ، اندازه کوچی  آن ویه ایین معنیی اسیت کیه 

دایی وا که توانایی آن را در رژیم غ)متاوولیسم واالیی دارد 
و آن را ویه طعمیه ا  ( کنیدغلهت انرژ  کم محدود میی

د چاو  که ورا  چیره شدن از شکارچیان وای)وسیار مفید
وش، این مشیکالت خرگی. تبدیل می کند( و ورزشکار واشد

خییواران ییی  دسییتگاه گییوارش کییامال متفییاوت از گیییاه
و ( تصمیر کننده روده ویزرگ)شناخته تر شده مانند اسد 

.ه استایجاد کرد( تصمیرکنندگان معده)نشصوارکنندگان 
ا اجازه میرک زیاد غد: خرگوش دارا  سیستمی است که

اول را می دهد، اجزا  ق( و در نتیجه انرژ  و کروتئین واال)
هضم و وه  راحتی قاول تصمیر را از رژییم جیدا می کنید و 

وند شیوه سرعت مواد زائد فیبر  را که وه آرامی تصمیر می
.شودرا، حدک می کند که در غیر این صورت واید حمل 

اییین سیسییتم همهنییین نیییاز وییه داشییتن ییی  سییطل 
جدب کننده وزرگ در روده وزرگ را ویا جداسیاز  کامیل 
محیوالت تصمیر مدفوع از ویین می ویرد و امکیان هضیم 

هیا در هیا و محییوالت جیانبی آنمجدد و جدب واکتر 
واتوجیه  ویه ایین کیه ایین . روده کوچ  فیراهم میی آورد

ده ها  فیبیر  آمیاده شیسیستم، ورا  حدک سری  زواله
  است، فلزات، تا حدود  نیرو  محرن اصلی حدک سری

ن اختال  کمبود این فیبر شای  تری. ها  فیبر  استزواله
این مقاله واهیدک میرور درن . گوارشی در خرگوش است

و فعلی از فیزیولوژ  گوارشی خرگوش انجام شیده اسیت
ورخی از مناطق را که در آن اختال  فراینیدها  طبیعیی

ده شیود، مشیصص شیفیزیولوژیکی منجر وه ویمیار  میی
.است

را  ی  نمودار کلی از آناتومی دستگاه گوارش خرگوش و
، و ییی  نمییا  کلییی از (1)تجزیییه  و تحلیییل در شییکل 

.ارائه شده است( 2)فعالیت ها  دستگاه گوارش در شکل 

دهانحفره 

گوارشی

دار ها  آویها در طبیعت وه صورت انتصاوی شاخهخرگوش
ها از شاخه ها  اسکنه مانند ورا  ورییدنآن. خورندرا می

.کنندقسمت ها  کوتاه کوشش گیاهی استفاده می

طوالنی کیه در موقعییت محلیی 1دیاستما این امر وا 
ار قیر( لد خرگوش)دندان ها  آسیاب و شکاک لد واال 

محل غدا ویا اسیتفاده از ارتعاشیات . شوددارد، فعا  می
شود  زیرا موقعیت چشیمیها کیدا میحساس رو  لد

ن در خرگوش مان  تجسم اشیا مستقیم در جلو  دهیا
ها وسییار متحیرن و فشیرده هسیتندخود لد. می شود

از جایی که رژیم غدایی در جداو  تشکیل شده اسیت)
یونجه ساقه ولند، قطعیات سیبزیجات و غیداها  کلیت

د ها  کیشانی تیا حیدودندان(. شده و سایر ذرات معلق
ی هیا، ویه خووزیاد  ا افی هستند  ونیاوراین، خرگیوش

.ایندها  آسیاب کنار ویمی توانند وا ورداشتن دندان

جویدن

اب ها  گونه آسییک  از ول ، مواد غدایی توسط دندان
دندان ها در هیر وصیش ویه (. کرمولر و مولرها)شوند می

و صورت مرتد نزدی  هم و کنار یکیدیگر قیرار دارنید
نید تیا ویشتر مانند ی  سطل مسدودکننده عمل می کن

.ها  فرد وه عنوان دندان
ه حاشیه هر دندان و ورجستگی هر دندان، از سطحی ک

هر دنیدان، 2اکوزا ها است، در سراسر سطل مجاور لد
اختارها   وین ایین سیفاصله. استاز مینا تشکیل شده

هیا سایش مداوم دندان. تر تشکیل شده استاز عاج نرم
کییه وییه دلیییل میییرک غییدا رخ می دهیید، و سییایش 

ها ن  وین آور رو  صفحه اکوزا ، فاصلهدندان _دندان
  عییالی را ، و سییطل آسیییاب شییوندهمی کنییدرا حفیی  

حرکیات جونیده ویه سیه نیوع تقسییم . می کنیدفراهم 
هیایی هسیتند کیه در ویر نوع او  آنمی شود  حرکات 

هییا  ورشییی  هسییتند کییه توسییط گیرنییده   فعالیییت
وصش اصلی چرخیه   . شودآسیاب انجام میدندان ها  

ث جویدن را، حرکات نوع دوم تشکیل می دهند که واعی
نید هیا  ولآسیاب کردن غدا  موردنیاز و تبدیل سیاقه

.ها  هرز وه ذرات ریزتر استعلف

فیزیـولوژی دستگاه گوارش خرگوش
فران  کوثر 
دانشجو  کارشناسی مهندسی علوم دامی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
Faranak.kosari79@gmail.com
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ایین نیوع از جوییدن در هییر زمیانی، فقیط ویا اسییتفاده 
شیود، و در ازی  طرک دهان ورا  این کار اسیتفاده میی

ود، شمرحله ا  که فشار ور رو  دستگاه گوارش وارد می
حرکیات نیوع . ف  کایین همیشه در حا  حرکت اسیت

سوم شامل شکل دهی مقدار زیاد  از غدا و آماده   ول 
حرکیت 120ورا  خوردن غیدا  تیازه ،. شدن، هستند

هنگییامی کییه . فیی  در دقیقییه گییزارش شییده اسییت
ده سکوتروک ها ولعیده می شوند، حرکات نیوع دوم جونی

ده شود و سکوتروک ها وه صیورت کامیل ولعییانجام نمی
.شوندمی

وزاقترشحات 
کاروتیید، : خرگوش دارا  چهار جفت غدد وزاقیی اسیت
آمیییالز و . فیی  کییایین، زیییر زوییانی و زیگوماتییی 

داوم شوند که وه طیور میگاالکتوزیداز در وزاق تولید می
ه توسط غدد ف  کیایین تولیید می شیود و در کاسیخ وی

از و اوره لیز. شوندمیرک غدا توسط دیگر غدد تولید می
و در وییزاق( وییه ترتییید در انسییان و نشییصوارکنندگان)

هیا  ییون. خرگوش فقط وه مقدار کمیی وجیود دارنید
کرونیات همهنیین از اجیزا  مهیم ویزاق کتاسیم و ویی

.هستند

مر 
مر  وه عنوان مجار  انتقا  از حفره دهیان ویه معیده 

ساختار و عملکیرد میر  خرگیوش، کمیی .کندعمل می
ویر متفاوت از دیگرگونه ها  غیر نشصوارکننده اسیت و

ل تو یی. گوارش تاثیر چنیدان ییا هییا تیاثیر  نیدارد
.ویشتر  در این واب الزم نیست

معده
معدهآناتومی 

ازن ا  نشکم خرگوش دارا  اندام کیسه مانند و دیواره
در . شیوددرصد دستگاه گوارش میی15است که شامل 

اینجا دریهیه   کاردییا وجیود دارد کیه میان  اسیتفراغ 
دریهه کاردیا معده نیازن اسیت و ذاتیا  . شودواقعی می

ی شود که سوزاندن مواد غیدایتیور می. وی حرکت است
ه و نه وه صورت غیرمستقیم وه دلیل حرکات وزرگ رود

ی وه دلیل حرکات ذاتی معده و همهنین حرکات حرکت
معده وه طور معمو . شودخرگوش، در کاردیا انجام می

.  هرگز خالی نیست

ساعته، نشان داده شید کیه معیده   24ک  از ی  روز 
درصد کر است کیه معمیوال  50ی  خرگوش والغ هنوز 

توسط ی  توده غیدایی و موهیایی کیه توسیط میایعی
.اند، کر شده استاحاطه شده

ه فقط شد کدر اوتدا تیور می( توپ مویی)تریکووزورها 
در وه علت ولعیدن خز است، در حا  حا ر وه طور کلی
د شیونتیجه   کاهش حرکات معده در نهر گرفتیه میی

ییا که اغلد در نتیجه کاهش حرکات فیزیکی خرگوش
قسیمت 3فوندوس. کاهش تحرن ثانویه خرگوش است

که )ها  آمیانهترشل کننده اصلی معده که دارا  سلو 
و ( کنیداسیدکلریدری  و فیاکتور ذاتیی را ترشیل میی

ن را کیه کزسیینوژن، کیش سیاز کزسیی)ها  معده سلو 
اره   منطقه کیلور دارا  ی  دییو. است( کندترشل می

.تر استعضالنی وسیار  صیم

شیردهیو عیت معده در قبل و وعد 

PH است6/5تا 5معده   خرگوش ها  شیرخوار وین .
ش  شیر خورده شده توسط خرگوش، تبدیل وه ی  ک

23/5شیود کیه وه تیدریب طیی نیمه جامد در معده می
سییاعت در وییین ت دیییه، وییه روده   کوچیی  منتقییل 

به تشکیل کش  وه علیت عملکیرد آنیزیم شی. می شود
رودها  جیانور ، انتهیار مییدر سایر گونه. رنین است

کیه نگه داشییتن طوالنی میدت کشیی  در معیده، اجییازه 
درهرصییورت، . هییا را ودهییدتکثیییر قاول توجییه وییاکتر 

از ها در این سن، واید در وراویر عفونیت ناشییخرگوش
کیه یی  "روغین شییر"ییا "روغن معده"ماده ا  ونام

هییا  اسییید)محیییو   ییدمیکرووی اسیییدها  چییرب 
هیا  است و از عملکرد آنزیم( 4دکانوئی اکتانولئی  و 

ه گوارشی شیر مادر ور رو  مواد موجود در شیر مادر وی
. وجود می آید، محافهت شوند

د، وا ها شونها واعث رشد وهه خرگوشحتی اگر واکتر 
قبل که از طریق جفت)استفاده از آنتی واد  شیر مادر 

از تولد و در اولین وعده   شیر وعید از تولید ویه وجیود
ت هیا  عفیونی نییز محافهیدر وراور ارگانیسیم( آیدمی

بیل این عوامل، سیستم گوارشی خرگوش را ق. می کنند
.دارداز شیردادن در حالت تقریبا استریل نگه می

فصلنامه علمی، تخصصی
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هیا  ههایی که از جایگزین شیر یا شیر گونیوهه خرگوش
کننیید، موفییق وییه ایجییاد اییین مییاده دیگییر اسییتفاده مییی
شییوند، و آنتریییت شییدید در وهییه  ییدمیکرووی نمییی

. شیودخرگوش هایی که ت دیه دستی شیده اند، دییده میی
روزگیی کیامال واوسیته ویه شییر 10هیا تیا وهه خرگوش

هییا شییروع وییه میییرک در سیینین وییاالتر، آن. هسییتند
هیا وکوه علت اینکه سیکوتر. کنندها  مادر میسکوتروک

تواننید تیا طوالنی میدت، دسیت نصورده در داخل معده می
روغن "واقی ومانند، توسط ماده مصاطی می توانند در وراور

محافهت شوند تا از طریق روده عبیور کیرده و ویه"معده
روزگی غدا و مواد جامد مییرک 15در سن . کولون ورسد

روزگی، مواد جامد اکثریت مواد غیدایی را 20در . شودمی
30دهند و سکوتروفی آغاز شیده اسیت، و در تشکیل می

5فیسیکوتروروزگی میرک شیر وه حداقل رسیده است و 

یید در همیین دوره تول. وه طور کامل گسترش یافته اسیت
.یاودکاهش می"روغن معده"

PH کیاهش 2تا 1در خرگوش وزرگسا ، در حدود معده
میکروویی در معیده و 6کلونیزایسییونیاود که مان  اثر می

حفامت از خرگیوش درحا  رشید . می شودروده   کوچ  
هییا  روده ا  در دوران از شیییر گییرفتن، در وراوییر عفونییت

سیم وستگی وه هماهن  سیاز  ایین انتقیا  از یی  مکانی
محییافهتی وییه مکانیسییم دیگییر دارد  ونییاوراین اکثییر 

عفونت هییا  کلییی فییرم، : ماننیید)روده ا  ویمار  هییا  
وط ویه کوکسیدیوز سندروم انتروکاتی مصاطی، اسها  مروی

در روده ویزرگ خرگیوش در دوره   کی  از ( روتا ویروس
.افتدشیر گرفتن والفاصله اتفاق می

شیردهیفیزیولوژ  معده ک  از 

در خرگییوش وییالغ، مقییدار زیییاد  آب و اسییید در لییومن   
خرگوش ها  والغ معده PH.شودفوندی  معده ترشل می
مانید کیه اکثیر ویاقی میی2و 1هنگام هضیم غیدا ویین 

وییرد و معییده و روده موجییودات میکرووییی را از وییین مییی
. دکنیدارد و حفی  مییکوچ  را تقریبا استریل نگه میی

3شود که عبور مواد غدایی از معیده ویین تصمین زده می
ویا ها در معیدههیدرولیز کروتئین. ساعت طو  وکشد6تا 

ی  استثنا مهم،. شودشروع میHCL-کمزلک  کزسین 
هیا سیکوتروک. هضم کوشش موسیین سیکوتروک ها اسیت
شوند و وه علیتتوسط دندان مرطوب و دست خورده نمی

8تیا 6داشتن کوشش مصاطی در معده وه مدت حیداقل 
.ساعت ک  از ول  محافهت می شوند

هیا، در طو  این مدت، میواد سیکوم داخیل سیکوتروک
کنیید و نیامطلوب معییده محافهیت مییPHرا از آن هیا 

ل یاوید و منجیر ویه تشیکیتصمیر میکروویی ادامیه میی
معییده در در PH. شییوداسیییدالکتی  در معییده مییی

دوره ا  که سکوتروک وجود دارد ویه علیت اثیرات ویافر 
افزایش کییدا 3الکتات تولید شده توسط میکروب ها وه 

ه کوشش محیافهتی در سیکوتروک واعیث شید. کندمی
ی  ها  سالم وه دست آمده ازاست که ت دیه سکوتروک

ی خرگوش سالم، ممکن اسیت یی  مکمیل کرووییوتیک
ون ها  مصتلف کاتالوژیی  کولیمفید در درمان ویمار 

ر د: این ایده، دو مشکل اساسیی دارد. در خرگوش واشد
ویدون ازوین ویردن 7هیاسیکوتروکاوتدا اطمینان از ول  

ییا، ثان. ممکن اسیتکوشش موسین، دشوار یا حتی غیر
ه از نصورده آنقدر وزرگ هستند کیها  دستسکوتروک

معییده وییه روده کوچیی  وارد شییوند تییا اینکییه کوشییش 
ر هیا دها از وین ورود، در این هنگام ویاکتر مصاطی آن

معمیو  گوارشیی در معیده قییرار هیا  فرآینیدمعیر  
، و ممکن است وعد عبیور از دسیتگاه گیوارشمی گیرند 

.وارد کولون نشوند
نید فرآیفیزیولوژ  گوارشیی خرگیوش یی  سیسیتم و 

کیهیده است که حو  جداساز  اجزا  قاویل هضیم و 
رد غیرقاول  هضم رژیم غدایی در روده وزرگ قرار می گیی

.که در شماره آینده ویشتر وه آن می کردازیم

:مناو 
1. Ron Rees Davies _Jennifer A.E. Rees 

Davis_ 2003 
، انتشارات 1390ت دیه حیوانات خانگی، ویکی، مرتضی، . 2
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چکیده 

د امروزه حیوانات خانگی جایگاه ویژه ا  را در زندگی انسیان ها وه خییوص در کشیورها  توسیعه یافته ویه خیو
ایین از مییان. این روند در کشورها  درحا  توسعه مانند کشور ما نیز در حا  گسترش است. اختیاص داده اند

ه حیوانیات وه علت راوطه عاطفی نزدیکیی کی. حیوانات، ویشترین تعداد و شناخته شده ترین آن ها س  می واشد
ار نزدیی  و خانگی و وصیوص س  ها توانسته اند وا انسان ورقرار کنند، تماس فیزیکی آن هیا ویا انسیان ها وسیی

وعضی از صاحبان حیوانات خیانگی ویه عنوان عضیو  از خیانواده ویه حییوان خیود نگیاه. متداو  گردیده است
قیا  می کنند، وااین حا  حیوانات خانگی در تماس ویا محییط وییرون ییا حیوانیات دیگیر می تواننید زمینیه انت

هسیتند، س  ها مستعد اوتال وه گروه وزرگی از ویمار  ها  زئونوز خطرنیان. ویمار  ها  زئونوز را فراهم سازند
اسیتعداد تماس طوالنی مدت س  وا انسان نییز. ویمار  هایی که گاه ودون عالمتی خاص س  را مبتال می کند

ا  انسان انتقا  را افزایش می دهد که وا افزایش اطالعات صاحبان دام ها خطر اوتال وه این ویمار  ها می تواند ور
.ودون مشکل خاصی ورطرک گردد

فصلنامه علمی، تخصصی

علمی و کاربردی

1400سال ششم ، شماره بیست و چهارم، تابستان 

سمیه ورزگرزاده
دانشجو  کارشناسی مهندسی علوم دامی

تبریزدانشگاه 
somayyehbarzegarzadeh@gmail.com

سارینا مهاهر 
دکتر  دامززشکیدانشجو  

آزاد واولدانشگاه 
mazaherisarina78@gmail.com

بیماری های قابل انتقال از سگ به انسان
قسمت اول

23



: سالمونلوز. 1
در س  را ویاکتر  سیالمونال ویه وجیود 1سالمونالعفونت 

می آورد که معمیوال در گوشیت ییا تصم میرغ خیام یافیت 
وده این ویمار  از طریق مدفوع یا وزاق حیوان آلی. می شود

 تیا حیوان آلوده ویه عفونیت سیالمونال. نیز منتقل می شود
. چند هفته وعد از عفونت ناقل ویمار  است

است، یعنیی از 2زئونوتی عفونت سالمونال از عفونت ها  
. تویمار  هایی است که وین انسان و حیوان مشترن اسی

خفییییف خیییوب و سیییالمونال  کیش آگهیییی عفونیییت 
امیدوارکننده است، گرچه ممکن اسیت سی  وراثیر ایین

اگر . شودرفتار گ3ویمار  وه کم آوی شدید یا عفونت خون
د کیه س  شما وه سالمونال مبتال شده است، مراقد واشیی

نیید آب کافی وه ودنش ورسد و وهداشت را کامال رعایت ک
.تا ویمار  وه شما یا دیگران منتقل نشود

نشانه ها  عفونت سالمونال در س 
ی از حیوان مبتال وه سالمونال ممکن اسیت نشیانه   خاصی

در صیورت . خود وروز ندهید و فقیط ناقیل ویمیار  واشید
روز شدت گرفتن ویمار  ی  یا چنید نشیانه در حییوان وی

ساعت، وعد از ورود ویاکتر  سیالمونال ویه72در. می کند
 ها ایین نشیانه. ودن س ، نشانه ها  ویمار  ماهر می شود

تیید، اسییتفراغ، اسییها ، کسییالت، کم آوییی، :ازعبارت انیید 
.وی اشتهایی، افسردگی و کم شدن فعالیت

:سارقوکتی . 2
ر اثر کنه سارقوکتی  ی  ویمار  انگل کوستی است که د

کنیه ها از طرییق تمیاس نزدیی  ویین. ریز ایجاد می شود
.  حیوانات انتشار کیدا می کنند

س  ها می توانند از طریق تمیاس نزدیی  ویا حیوانیات
ییا آلوده وه کنه، یا تماس نزدیی  ویا وسیترها  آلیوده

.سایر مواد وه ویمار  مبتال شوند
سیی  ها سییارقوکتی  را انتشییار نمی دهنیید، امییا کنییه ها 

ما ایین ممکن است از س  وه انسان انتقا  کیدا کنند  ا
چنید کنه ها در انسان نمی توانند تکثیر شوند و در طی

کنییه ها در سیی  واعییث خییارش شییدید، . روز می میرنیید
ریزش مو و زخم هیا  ناشیی از خیارش وه خییوص در 

.گوش، صورت و کاها می شود

:4کاکنوسیتوفاگا. 3
معمیو  کاکنوسیتوفاگا نوعی واکتر  است که ویه طیور

  این ویاکتر. در دهان س  ها و گروه ها زندگی می کند
در س  ییا گرویه واعیث ویمیار  نمی شیود و وه نیدرت

وفاگا کاکنوسییت. می تواند در انسیان شییوع کییدا کننید
ا ممکن است از طریق نیش، خراش یا تماس نزدیی  وی

کیه افیراد  .کنیدس  یا گروه آلوده وه افیراد سیرایت 
تر  سیستم ایمنی  عیفی دارند در معر  خطر ویشی

ممکین افراد. ورا  آلودگی وا این واکتر  قرار می گیرند
روز کیی  از عفونییت وییا وییاکتر  14-1اسییت در طییی 

.کاکنوسیتوفاگا عالئم را وروز دهند
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مقدمه

آن هیا ویر . دس  ها می توانند تاثیرات مثبتی ور زندگی صاحبانشان داشته واشین
نین س  ها همه. رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی در کودکان تأثیر می گدارند

وجیه اما میردم وایید ت. می توانند وه رف  استرس و ا طراب در افراد کم  کنند
وب هیا داشته واشند که س  ها در هر سنی از جمله توله س  ها ،می تواننید میکر

. نیدمضر را وه همراه داشته واشند و ویمار  ها  زئونوز را ویه انسیان انتقیا  ده
میکروب هییا  موجییود در سیی  ها می تواننیید واعییث ویمار  هییا  مصتلفییی از 

یکیی از . عفونت ها  جزئی تیا ویمار  هیا  جید  در صیاحبان سی  ها شیوند
  وه انسان وهترین راه ها ورا  کیشگیر  از اوتال وه ویمار  ها  قاول انتقا  از س

.شستشو  کامل دست ها ک  از دست زدن، وه س  ها است

زییر شای  ترین ویمار  ها  قاول انتقا  از س  وه انسیان می تیوان ویه میوارداز 
:اشاره کرد

1. Salmonella Infection

2. Zoonotic Infection

3. Blood poisoning

4. Capnocytophaga



ویمیار  در انسیان ها می تواننید منجیر ویه اسیها  این 
  اسیها.، تد و گرفتگیی شیکم شیود(اغلد خونریز )

ئم عال. ممکن است همراه وا حالت تهوع و استفراغ واشد
روز ک  از عفونیت شیروع می شیود و 5-2معموال  طی 

.هفته ادامه می یاود1حدود 

:5کریزتوسزوریدیوزی . 6

یط ی  ویمار  انگلی است که از طریق غدا، آب یا محی
ر اویتال کیش وینی خطی. آلوده وه مدفوع انتشار می یاود

ویه کریزتیواز حیوانیات دشیوار اسیت، زییرا وسییار  از
اقل حیوانات ممکن است ودون هیا عالئمی از ویمار  ن

ار  همه افراد در معر  اوتال وه ایین ویمی. انگل واشند
کوب قرار دارند اما داشتن سیستم ایمنی  یعیف و سیر

شده ی  عامل خطر ورا  ایین ویمیار  محسیوب میی 
میوال  تحت تأثیر انگل قرار گیرنید، معها س اگر . شود

ا هیانسیان  اما عالئم این ویمیار  در دارنداسها  آوکی 
ع حالیت تهیواستفراغ و ، درد شکم، آوکیشامل اسها  

هفتیه ورطیرک 2-1عالئم وه طور معمیو  طیی . است
.شودمی

:ک کوره . 7

کییوره کیی  نییوعی انگییل اسییت کییه توسییط سیی  ها و 
ه همهنین گروه ها و افراد از طریق میرک ک  ها  آلود

این انگل در س  ها متیداو  اسیت امیا . کصش می شود
وه ندرت در حیوانات اهلی یا انسیان منجیر ویه ویمیار 

.  می شود

مو  درمان آلودگی ک  و استفاده از کیشگیر  ها  مع
. شیدک  می تواند در جلوگیر  از وروز عفونت میوثر وا

رار کودکان ویشتر در معر  اویتال ویه ایین ویمیار  قی
.دارند

تیاو ، ، تیدعالئم کاکنوسیتوفاگا در انسان، عبارت اند از 
ا درد عضیالت یی، استفراغ، اسها ، سردردتورم، قرمز ، 

ت مفاصل، درد اطراک ناحیه نیش و وه ندرت ممکن اسی
نارسایی گانگرن یا، خونعوار  جد  از جمله عفونت 

.شودایجاد کلیه 

:تد مالت. 4

ر تماس ویمار  واکتریایی است که در اثنوعی تد مالت 
یر وا حیوانات آلوده و محیوالت حیوانی آلوده مانند شی

این یکی از شای  ترین راه ها  انتقا . خام ایجاد می شود
ویمار  از حیوان وه انسان میرک شییر خیام حیوانیات

ویا افراد همهنین می تواننید. آلوده وه این ویمار  است
نید مان)تماس وا حیوانات آلوده یا وقاییا حییوانی آلیوده 

تر  و انتقا  ویاک( حیوانوقایا جفت، مایعات دفعی و 
. از راه ها  زخم هیا  کوسیتی دچیار تید مالیت شیوند

د شیامل حیواناتی که ویشترین آلودگی تد مالت را دارن
گوسفند، گاو، وز، خون و س  است  اما در ایین مییان

حیا ، وا این. خطر اوتال وه تد مالت از س  کمتر است
کرورش دهندگان سی  و کارکنیان مراکیز دامززشیکی

مکین ویشتر در معر  اوتال وه تد مالت هستند زییرا م
اسییت در فرآینیید زایمییان در معییر  خییون، وافت هییا و 

.مایعات آلوده آن ها قرار وگیرند
را ویشتر س  ها  آلوده وه تید مالیت عالئیم ویمیار 

نشان نمی دهند، ویا ایین حیا ، تید مالیت در سی  ها 
می توانیید وییه ناوییارور ، سییقط جنییین و عفونییت انییدام 

در وعضیی از سی  ها، تید مالیت. تولیدمثل منجر شود
می توانییید واعیییث عفونیییت اسیییتصوان ها  نصیییاعی و 

اب در دیس  ها  موسوم وه دیسکسیزوندیلیت ییا التهی
.چشم یا م ز شود

:کامزیلوواکتریوز. 5

ه، میواد کامزیلوواکتر اغلد از طریق مدفوع حیوانات آلود
غدایی یا آب آلیوده و ییا محیط زیسیت ویه حیوانیات و 

در خطر اوتال ویه ایین ویمیار . انسان ها سرایت می کند
سیا ، 5همه افیراد وجیود دارد امیا کودکیان کمتیر از 

منی سا  و واالتر و افراد  که سیستم ای65وزرگساالن 
ار  قیرار  عیف دارند ویشتر در معر  اوتال وه این ویم

.دارند
ن ممکیمزیلوویاکتر اکس  ها و توله س  ها  آلیوده ویه 

است عالئمی از عفونت را از خود وروز دهند و یا اسها 
.واشندداشته 
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5. Cryptosporidiosis
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ایر از وررسی واال وودن قند خیون طییور نسیبت ویه سی
جییانوران نییام ورده در جییدو  وییاال دو نتیجییه حاصییل 

قییه می گردد او  این که چرا گلوکز طیور نسیبت ویه و
د جانوران واالتر است و دوم این که چیرا گیاو و گوسیفن

سه ویا که نمونه هایی از نشصوارکنندگان هستند در مقای
.وقیه جانوران قند خون خیلی کایین تر  دارند

ی در ورا  یافتن کاسخ دو سؤا  واال وهتر اسیت اطالعیات
مورد 
گییوارش و تفییاوت آن هییا در طیییور و فیزیولییوژ  . 1

نشصوارکنندگان
ت دیه ا تفاوت ها  . 2
انسولین و گلوکاگونفعالیت . 3

ز اوتیدا وهتیر اسییت ویدانیم گلییوکدر . ویه دسیت آوریییم
ید و کرون د  اکسیمونوساکارید  که توسط گیاهان از )

( ی شودآب از طریق فتوسنتز در حضور کلروفیل سنتز م
قند ساده ا  اسیت کیه ویرا  تمیام سیلو  ها  حییوان 

(.1)وه عنوان ی  منب  انرژ  موردنیاز است 
هیا گلوکز  در ادرار حیوانیات سیالم کیه یی  وعیده 

(.1)گلوکز دریافت کرده اند دیده نمی شود  
ر و تفاوت ها  موجود در فیزیولوژ  و ت دیه ویین طییو

کسیییتانداران ویییرخالک نشیییصوارکننده در کرنیییدگان 
(.5)گلبو  ها  قرمز هسته دار هستند 

وه داخل یی  ( Digesta)مقدار  ماده نیم هضم شده 
جفت روده کور در محل اتیا  روده ویزرگ و کوچی  

اگر چه این کیسه ها  دوقلو  روده هیا  . وارد می شود
ا این هیکور محل تصمیر هستند، ولی وه نهیر می رسید 

میر  تصفرآورده ها  ورا  ویشتر طیور مقادیر کافی از 
را که سبد افزایش معنی دار در مواد م د  جدب شده

(.1)در روده کوچ  طیور می شود را تولید نکنند 
مالتوز طیور قادر وه هضم نشاسته ها، گلیکوژن، ساکارز،

.و قندها  ساده، گلوکز و فروکتوز می واشند
الکتییوز یییا قنیید شیییر توسییط کرنییدگان خییوب هضییم 
نمی شود، زیرا روده فعالییت الکتیاز  محیدود  دارد و
الکتییاز وییرا  هیییدرولیز الکتییوز وییه مونوسییاکاریدها 

ت موردنییاز اسی( گلیوکز و گیاالکتوز)تشکیل دهنده اش 
ا  تفاوت هایی وین طیور وجود دارد ورا  مثیالبته (.1)

دارد کبوتر ورخالک اردن و ماکیان و غاز کیسه صفرا نی
و چینییه دان و یییا شییمار و جایگییاه غییده ها  وزاقییی در 

گونیه هایی کیه غیدا . گونه ها  مصتلف متفاوت است
(.2)آودار میرک می کنند غدد وزاقی کمتر  دارند 

سییاختمان مولکییو  گلوکییاگون مییرغ و ووقلمییون وییا 
کسییتانداران متفییاوت اسییت وییه طییور  کییه در مییرغ و 

رین اسیید آمینیه سیاسزاراژین ویا آمینه ووقلمون اسید 
(5. )جایگزین شده است

بـر رسی قند خون طیور 
و مقایسه با نشخوارکنندگان

سید علی رئی  الساداتی
کارشناس مهندسی علوم دامی
دانشگاه تهران
raees.sadati@ut.ac.ir

:مقدمه
ور ویه طیآن هیا وررسی قند خون طیور و کرندگان کرورشی نشان دهندة آن است که میزان گلوکز خیون 
اشیتباه گرفتیه طبیعی از نشصوارکنندگان و سایر حیوانات کرورشی واالتر است و این وحث نباید وا دیاوت

ز ویاال در شود و در متن وه ورخی تفاوت ها  فیزیولوژیکی طیور و نشصوارکنندگان و عوامل ایجیاد گلیوک
.وررسی شده استآن ها خون 

(میلی گرم در دسی لیتر)گلوکز موجود در خون ورخی از جانداران میزان ( 1شکل
(1)از منب  
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در طیییور نسییبت هورمون هییا  انسییولین و گلوکییاگون 
ست نه مهم ترین عامل در تنهیم متاوولیسم کرووهیدرات ا

(.5)میزان هرکدام از آن ها 
طیور همهون سایر حیوانات ت  معده ا  طییور نیازمنید

ترشل خوران هایی هستند که وتوانند وه وسیله آنزیم هایی
وارش شده وه وسیله وافت ها و اندام ها   میمه دستگاه گی

این هییا شییامل خوران هییایی هسییتند کییه . هضییم شییوند
نی واشیند وه طورکلی از لحاث کروتئین، نشاسته و لیزید غ

(1.)
خوران ها  طیور وه طور معمو  شیامل غیالت کرانیرژ  

ده نهیر ذرت، مایلو یا گندم و اغلید اجیزا  تشیکیل دهن
د ویا متوسط انرژ  نهیر زوره گندم، جو و یوالک در ترکی

ه سیویا، اجزا  تشکیل دهنده غنی از کروتئین نهیر کنجال
آرد گوشت و استصوان، آرد فراورده ها  فرعی طییور، آرد 

(.1)ماهی یا سایر مواد م د  غنی از کروتئین می واشد 
وز الکتییوز کرووهیییدرات غالیید شیییر اسییت و سیینتز الکتیی

سینتز . تتنهیم کننده اسمتی  اصلی کل تولید شیر اسی
را  این الکتوز نیازمند گلوکز است و گاو در حف  گلوکز و

(.1)ومیفه سازش می یاود 
ن گیاو  شیر گاو نزدی  وه کنب درصد الکتوز دارد، وناورای

5/2ه که کنجاه کیلوگرم شییر تولیید می کنید، نزدیی  وی
نزدی  ویه کیلوگرم گلوکز را وه الکتوز تبدیل می کند که

4/1و کیلوگرم را ویرا  ومیایف متیاوولیکی کسیتانی1/1
یید کیلوگرم از گلیوکز را ویرا  سیایر وافت هیا  ویدن تول

ییاز دارد، ک  گاو روزانه وه کنب کیلوگرم گلیوکز ن. می کند
کمبه ولی چون ویشتر کرووهیدرات توسط میکروب ها  ش

ن، افیزون ویر آ. تصمیر می شود، جدب گلوکز کایین اسیت
 وسیله ویشتر گلوکز  که در روده واری  جدب می شود وه

ز وافت ها  روده متاوولیزه می شیود ویه طیور  کیه گلیوک
ون وسیار کمی از دستگاه گوارش ی  گاو وارد جرییان خی

درصید 90وه جا  این گاو ورا  تیأمین وییش از . می شود
.گلوکز مورد نیازش وه گلوکونئوژنز متکی است
، کروکیونییات: کیییش سییازها  گلوکونئییوژنز عبارت انیید از

.الکتات، گلیسرو  و اسیدها  آمینه
ت سهم کرون مورداستفاده از کیش سازها  مصتلیف عبیار

درصید 10درصید کروکیونیات 60تیا 50نزدی  : است از
درصد از الکتات ویا منشیأ 10الکتات از دستگاه گوارش، 

درصید از 20تیا 5درصد از گلیسیرو  و 10تا 5داخلی، 
. اسیدها  آمینه

راین کروکیونیات مهم تیرین می واشید، ونیاواین ها از وین 
گاوهایی که تقا ا  واالیی ورا  گلوکز دارند، 

قوییت جیره هایی که تولید کروکیونات را در شکمبه تاز 
سییهم اسیییدها  آمینییه در . کننیید سییود می ورنیید

ییزان گلوکونئوژنز روشن نیست، اما ورخیی تحقیقیات م
درصید تصمیین 40استفاده از اسییدها  آمینیه را تیا 

.زده اند
 رو ورا  ویشترین گلوکونئوژنز در کبد رخ می دهد، ازاین
.تولید شیر واال، داشتن کبد سالم  رور  است

در ت دیه گیاو و دام هیا  نشیصوارکننده ویه طورکلی از
اس واگی)الیاک خشیبی ، ...(علوفه خش  غالت و)علوفه 

، دانه ها  غالت)، کنسانتره ها ...(نیشکر و چوب ذرت و 
و میواد دیگیر اسیتفاده ...( فراورده ها  فرعی آسیاب و 

(.1)می شود 
کییانکراس سییبد سییاخت انسییولین و گلوکییاگون و 

(.2)سوماتواستاتین و کلی کزتید کانکراس می شود
قش جگر در ودن جانوران نقش ها  گوناگونی دارد که ن

ت اصلی آن در متاوولیسم کرووهییدرات ها، حفی  غلهی
جگیر آنزیم هیا  الزم ویرا  انجیام . گلوکز خون اسیت

یم واکنش ها  زیر را دارد که غلهت گلوکز خون را تنه
:می کند

ه وی( ماننید فروکتیوز و گیاالکتوز)تبیدیل هگیزوز ( الف
گلوکز

ا ویه تبدیل الکتات، کیرووات و ورخیی آمینواسییده( ب
(گلوکونئوژنز)گلوکز 

گلیکوژنانباشت گلوکز ا افی، وه شکل ( ج

ن تجزیه گلیکیوژن و آزادسیاز  گلیوکز ویرا  تیأمی( د
گلوکز کوتاه مدت

ه هرگاه جیره مقدار زیاد  از قندها  محلو  یا نشاسیت
.ی یاودداشته واشد نسبت کروکیونی  اسید افزایش م
دب کنید وافت کوششی شکمبه می تواند گلوکز را نیز ج
شیکمبه ولی وه نهر می رسد که وصش ویشتر گلوکز در

  کروکیونیی. وه اسیدها  چیرب فیرار تبیدیل می شیود
ین اسید، در کبد ویه گلیوکز تبیدیل می شیود و مهم تیر

.منب  تولید گلوکز در نشصوارکنندگان است
.جدب مواد در شیردان وسیار اندن است

وصش ویشتر اسییدها  چیرب فیرار، کییش از رسییدن
. خوران وه دوازدهه، جدب می شوند
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درصییید اسییییدها  چیییرب فیییرار در 76در گیییاو 
درصد در هزارال و کنب 19جدب شده و نگار  _شکمبه

.درصد در روده واری  جدب می شوند
فرآورده هیا  وصش آغازین ایلیوم، محیل اصیلی جیدب 

.گوارشی چروی ها، کرووهیدرات ها و کروتئین هاست
درصید از غیدا  مییرفی گیالی فرم هیا 10نزدی  ویه 

ر د...( و اهلی،  قرقیاو ، ویاقرقره، کبی  مانند ماکیان )
. ییردروده کور تحت تأثیر فعالییت میکروویی قیرار می گ
 آسانی ماکیانی که روده کور آن ها ورداشته شده واشد، وه

وا این  وجیود، چنیدین عمیل . وه زندگی ادامه می دهند
مهم در روده ها  کیور، رخ می دهید کیه مهم تیرین آن، 

گیالی وه نهر می رسد که. گوارش میکرووی سلولز است
ا فرم ها  وحشی، وصش ویشتر  از انرژ  روزانه خیود ر

ه ویژه در از تصمیر واکتریایی فیبر، وه دست می آورند، وی
.زمستان که کیفیت خوران، کایین است

هورمون ها  تنهیم کننده مقدار قنید خیون و سیاختار 
:آن ها

هورمون ها  گوناگونی مانند انسیولین، هورمیون رشید،
تاوولیسیم گلوکوکورتیکویید ها، و اکی نفرین در کنتر  م

کرووهیدرات ها دخالت دارند، اهمیت نسبی هیر یی  از 
ت این هورمون ها، از گونه ا  وه گونه دیگر، متفیاوت اسی

(2.)
در طیور سلو  ها  اندوکرینی لوزالمعیده از سیلو  ها 

A که ترشل کننده گلوکاگون هستند و سلو  هاB که
ن توسیط ترشل کننده انسولین هسیتند و سوماتواسیتاتی

کیییه ترشیییل کننده Fو سیییلو  ها  Dسیییلو  ها  
ت کلی کزتیدها  لوزالمعده ا  هستند سیاخته شیده اسی

(5.)
( درصیید99حییدود )قسییمت اعهییم لوزالمعییده طیییور 

خاصیت اگزوکرینیی دارد و مسیئو  ترشیل آنزیم هیا 
ر دو گوارشی می واشد و فقط حدود ی  درصد یا حداکث

د درصد سلو  ها  لوزالمعده خاصییت اینیدوکرینی دار
کییه سییبد ترشییل هورمون هییا  مصتلییف انسییولین، 

ده ا  گلوکییاگون، سوماتوسییتاتین و کزتیییدها  لوزالمعیی
نسییبت وزن هییر هورمییون وییه وافییت اگییر (. 5)اسییت 

لوزالمعده را وررسی کنیم شیاهد آن خیواهیم ویود کیه 
: فراوانی هورمون ها وه این ترتید است

کلی کزتیید لوزالمعیده ا ، . 3گلوکیاگون، . 2انسولین، . 1
سوماتواستاتین.4

ه نشییصوارکنندگان وه انییدازه غیرنشییصوارکنندگان، ویی
انسییییولین و گلوکییییاگون، واوسییییته نیسییییتند، در 

  نشصوارکنندگان اسیدها  چرب فرار، مهم تیرین منبی
غلهیییت گلیییوکز خیییون . تیییأمین انیییرژ  هسیییتند

، (میلی گیرم در دسیی لیتر60تیا 40)نشصوارکنندگان 
 درصیییید غلهییییت آن در خییییون 50نزدییییی  وییییه 

(.2)غیرنشصوارکنندگان است 
در زمان جینیی ( Dگلوکز )مقدار گلوکز خون کرندگان 

میلی گرم در دسی لیتر می رسید و در160تا 100وین 
(.5)نیز می رسد 220زمان ولوغ تا 

اگرچییه انسییولین هدایت کننییده اصییلی متاوولیسییم 
اگون کرووهیدرات در کستانداران است اما در طیور گلوک

این نقش را وه عهده دارد و در طیور انسیولین اهمییت
(.5)کمتر  دارد 

رمیز و ورود گلوکز وه وافت هایی مانند م ز، گلبو  ها  ق
لیوکز کبد کنتر  نمی شود و تن ها  وه میزان غلهت گ

(.3)موجود در جریان خون وستگی دارد 
تشکیل شده Bو Aانسولین از دو زنجیره کلی کزتید  

ییل ویه یکیدیگر متد  سیولفید  است که ویا کیونید 
هستند و انسیولین از کییش میاده ا  ویه نیام کیره کیرو 

.انسولین تشکیل می شود
ه در سطل کدیرنده انسولین گیرنده ا  کروتئینی است ک

ته سلو  قرار دارد و از چهار زنجیره کلی کزتیید  سیاخ
(3. )شده است که دو تا آلفا و دوتا وتا دارد

اسید آمینه است که 29هورمونی کزتید  وا گلوکاگون 
موجیید افییزایش گلییوکز خییون می شییود و اثییر آن وییا 

ه گلیکوژن اثر گلوکاگون ور تجزی. اکی نفرین مشاوه است
ر وه کبد محدود می شود، درحالی که اکی نفیرین، هیم وی

کیاهش غلهیت . جگر و هم ور ماهیهیه اثیر می گیدارد
ود گلوکز خون موجد افزایش تراوش گلوکیاگون می شی

(2.)
ییه ا  حا  که وه وررسی تفاوت ها  فیزیولوژیی  و ت د

وییین طیییور و نشییصوارکنندگان و سییاختار و اهمیییت 
 ا  انسولین و گلوکاگون اشیاره شید وهتیر اسیت انیدازه

.کلی تر وه وحث نگاه شود
میییزان گلییوکز موجییود در خییون کرنییدگان از سییایر 

کمتییرین)مهییره داران یعنییی کسییتانداران و دوزیسییتان 
رات وازه وه مراتد ویشتر است و میزان ت یی( گلوکز خون

(.4)آن هم در داخل گونه وسیار واالست 
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ت میزان گلوکز واال  موجود در خون طیور ویه خاطر تفیاو
در در هومئوستاز  گلوکز است که سبد می شیود طییور

واشند وین تمام مهره داران ویشترین گرما  ودن را داشته
(4.)

طیور کرندگان مد  ژنتیکیی دییاوتی هسیتند، یعنیی ویه
طبیعی مقدار گلیوکز خیون آن هیا ویاال اسیت و انسیولین

ر وه عالوه اعیاب خودکار هیم د. زیاد  هم ترشل می کنند
ن غلهیت هورمیو. تنهیم ترشیل انسیولین نقشیی ندارنید

نییانوگرم در 4-1گلوکییاگون خییون کرنییدگان در حییدود 
وراویر 50تیا 10میلی لیتر می واشد و این میزان در حدود 

(.5)کستانداران است 
دار آن مقدار انسولین طیور در کالسما خیلی ویشتر از مقی

ن کرندگان در کستانداران است و فعالیت ویولوژیکی انسولی
(.5)وراور یا ویشتر از انسولین کستانداران است 

سییژن سطل واال  گلوکز در طیور سبد افزایش ایجیاد اک
Reactive)واکنش کییییدیر  oxygen ) و هموگلییییووین

glycosylated)گلیکوزیلییه  hemoglobin )می شیییود .
بت ویه البته میزان اکسیژن واکنش کدیر در کرنیدگان نسی

ییاد کستانداران کمتر است که دلیل آن می توانید مقیدار ز
(.4)آنتی اکسیدان و اوری  اسید واشد 

: نتیجه گیر 

نشصوارکنندگان انیرژ  میورد نییاز ویدن از اسییدها  در 
چییرب فعییا  تییأمین می شییود و سییاخت گلییوکز وییرا  

نیدها  فعالیت هایی مانند کنتیر  دسیتگاه عییبی و فرآی
وکز مرووط وه شیردهی می واشد و منب  اصیلی انیرژ  گلی

نیست اما در طیور انرژ  وه دست آمده از اسیدها  چیرب
ت و فعالی که در سکوم ایجاد می شوند وسییار نیاچیز اسی
د و در جانور از گلوکز ورا  فرآیندها  خود استفاده می کن
ی کنید متن مقاله تو یحاتی نوشته شده است که وییان م

و گلوکز الزاما  در مرغ تصم گیدار ییا گوشیتی ویاال نیسیت
تان هیم نسبت وه کستانداران و نشصوارکنندگان و دوزیسی

وط ویه واالتر است که دالیل آن ارائه گردید و می تواند مرو
ا ویا سیر تکاملی طیور در طی تکوین واشید و امیا مقالیه ر

جملییه ا  از کتییاب فیزیولییوژ  دام دکتییر محمییدجواد 
: میر  وه کایان می رسانم که می گویند

نسولین، تنهیم گلوکز خون وسیار کیهیده است و اشیوه »
«.استتنها ی  از چندین سازه مهم کنتر  گلوکز خون 

:مناو 
و ... )کانید . ویلسیون جیی/اصیو  ت دییه و خیوران دامکتاب . 1

جمکنویراست . ، مترجمان حمید نی  خواه، حمید امانلو(دیگران

دکتیر : و تیدوین، گیرد آور  (حیوانیات اهلیی)دام فیزیولوژ  . 2
محمدجواد  میر ، انتشارات حق شناس، ویراسیت دوم و چیاپ 

هفتم

اسیاالر، دایان کلبی، مترجم دکتیر کیروین ک/ویوشیمیچکیده . 3
سیزدهمانتشارات دانشگاه تهران چاپ 

4. Polakof, S., Mommsen, T.P. and Soengas, 

J.L., 2011. Glucosensing and glucose 

homeostasis: from fish to mammals. 

Comparative Biochemistry and Physiology Part 

B: Biochemistry and Molecular Biology, 

160(4), pp.123-149.

علیوم نشر دانشیگاه. فیروز صمد /و فیزیولوژ  طیورآناتومی . 5
1393کشاورز  و مناو  طبیعی گرگان،
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سیالژ ذرت علوفه ای 

خوران ها حاو  مواد م د  هستند کیه ویرا  تیأمین 
.نیازها  حیوانات مورداستفاده قرار می گیرند

اده ویشتر خوران هایی که ویرا  گاوهیا  شییر  اسیتف
لف می شود شامل ساقه، ورگ، دانه و ریشه گیاهان مصت

خوران گاوها  شییر  معمیوال  در گروه هیا  . می واشد
:زیر طبقه وند  می شود

ا  علوفه، کنسیانتره، مکمل هیا  کروتئینیی و مکمل هی
معدنیویتامینی و مواد 

  دراین وین یکی از مهم ترین اقالمی که در جهیت حفی
سییالمت دام و همهنییین تولییید سییالم  ییرور  اسییت، 

.استفاده صحیل از علوفه هاست
نیه و وه طورکلی، علوفه ها وصش رویشی گیاهیان، گرامی

. واشندلگومینه ووده و شامل نسبت واالیی از فیبر می
علوفه ها  گرامینه یا گنیدمیان شیامل وصیش رویشیی
گیاهانی نهیر ذرت، جیو، چیاودار و گنیدم می واشیند و 

... گیاهییان لگومینییه شییامل یونجییه، شییبدر، اسییزرس و
این گیاهیان دارا  ورگ هیا  کهین و کیروتئین. هستند

مبه، وه منهور کم  ویه کیارکرد شیک. مناسد می واشند
سیانتی متر در 2.5علوفه ها واید در انیدازه ها  وییش از 

اندازه ذرات را می توان ویا اوزارهیایی. جیره فراهم شوند
ه   مانند فیدرها تنهیم کرد که عالوه ویراین ویه جییر

.کامال  مصلوط دست یافت
علوفه ها  میرفی در دامدار  ممکن است وه صیورت

. یرندخش ، تازه یا وه صورت سیالژ مورداستفاده قرار گ
هیان یکی از مهم ترین رویکرد  هیا اسیتفاده از سییالژ گیا

سییالژ از تصمییر سیاقه و ویرگ گیاهیان. مصتلف است
.  مصتلف و حتی ترکید آن ها حاصل می شود

دامیه سیلو کردن علوفه مزایا  قاول توجهی دارد که در ا
سیلو کیردن علوفیه سیبد حفی . وه آن ها می کردازیم

کیفیییت وییاال  علوفییه می شییود و همهنییین از تمییام 
اییین روش خطییر . قسییمت ها  گیییاه اسییتفاده می شییود

یکیی از مزاییا  روش . آتش سوز  و خسیارت را نیدارد
کند سیلو کردن این است که فضا  کمی را اش ا  می

.و نیاز وه زمان خش  کردن ندارد

یکی از مهم ترین و کرمییرک ترین آن هیا، سییالژ ذرت
کیل این نوع سیالژ که از علوفه ذرت تش. علوفه ا  است

می شییود، می توانیید وییه شییکلی مناسیید و ارزان واعییث 
ذرت، گیییاهی . افیزایش ویازدهی تولییید محییو  شیود

اسییتراتژی  اسییت کییه وسییته وییه نییوع وییدر، شییرایط 
معمیوال  ویین... آب وهوایی، میزان آب در اختیار گیاه و 

.روز وه مرحله ورداشت می رسد140تا 100
زمان ورداشت ذرت علوفه ا  هنگامی است کیه دانیه ها

ن در ایی. سفت نباشند و ساقه و ویرگ هیا سیبز واشیند
درصید 70-75حالت رطوویت ووتیه و ویال  در حیدود 

است که این حالت وه لحیاث کمیی و کیفیی محییو 
ن وهترین زمان ورداشت ذرت سییلویی اسیت  همهنیی
ره طو  ایده آ  خرد کردن ذرت، وسته وه ترکیید جیی

  این محیوورداشت . استمتر سانتی4تا 2در حدود 
توسط دستگاه هایی ویه نیام چیاکر انجیام میی شیود و 

نتقا  والفاصله توسط ماشین ها  حمل وه محل سیلو ا
.یاودمی

وییرا  تهیییه سیییالژ ذرت می تییوان از انییواع سیییلوها  
کومه ا  ویدون دییوار نگهدارنیده، ورجیی ییا عمیود ، 

  کی. وهره ورد... روزمینی دیوار دار، خندقی، وسته ا  و
ت از تصلیه ذرت علوفه ا  در محل سیلو، می توان رطووی

وییه اییین منهییور، در صییورت نیییاز . آن را تنهیییم کییرد
می توان چند ساعت سیلو را واز گداشته تیا در معیر 

. نور خورشید قرار گیرد
  یکی از راه ها  کارورد  ورا  وازدهی وهتر، عمیل آور
ه و غنی کردن سیلو وا افزودنی هیا  مصتلفیی اسیت کی

اسیت ذکر این نکته  رور . مورداستفاده قرار می گیرد
کود اوره که واتوجه وه اینکه تولید ذرت معموال  وه وسیله

و انییواع محلو  هییا  نیتییروژن دار صییورت می گیییرد، 
ام ا افه کردن اوره وه سیلو وا خطر مسیمومیت ویرا  د

ک  از مراحیل فیوق ذرت تصلییه شیده را . همراه است
نند فشرده می ک... وه وسیله دستگاه ها  کرس، لودرها و 

وشیانده و والفاصله وا عایقی مانند کالستی  دوجداره، ک
.  می شود

حسین طاهر  فر
دانشجو  کارشناسی مهندسی علوم دامی
دانشگاه فردوسی مشهد 
h.taherifar78@gmail.com
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ن کز  ازآن جهت که ورا  رسیدن وه سیلو واکیفیت، ودو
د و ودون سموم نیاز وه ایجاد محیط وی هیواز  اسیت، وایی

ییدن ودین منهور می توان ویا چ. سیلو وه خووی عایق شود
وزنه، آجر، الستی ، و یا دفین کیردن سییلو آن را عیایق

.کرد
ز وعید ا. زمان ایده آ  آماده شدن سیلو، سه ماه می واشد

میاه میی تیوان از سییالژ 12تا 6این مدت، وطور تقریبی 
.  ودون افت کیفیت استفاده کرد

در کل، سییالژ معمیوال  در فییو  گیرم سیا  تهییه و در 
ت البته هییا محیدودی)شوند میفیو  سرد سا  میرک 

عیدم زمانی ورا  استفاده سیالژ وجود ندارد ولی وه دلیل
رک وجود علوفه تازه در فیو  سرد سیا ، ویشیترین میی

.(سیالژ در این زمان است
ورا  جلیوگیر  از فسیاد سییالژ، وایید در هیوا  گرم تیر

ورت وهترین روش آن است که وه ص. سری  تر میرک شود
نریزد و الیه ا  از سیلو ورداشت شود که وافت سیلو وه هم

وه همین دلییل، اویزارآالت. هوا  کم تر  وه آن وارد شود
مصیوصی طراحیی شیده اند کیه ورداشیت از سییلو را ویا 

ت سیالژ خوب سیالژ  اسی. کم ترین اتالک انجام می دهند
اشید، که وه رن  زیتونی واشد، خیلی خش  و مرطوب نب
یری  ماهر سوخته یا قهوه ا  نداشته واشد، وو  اسید ووت
االیی ندهد، کز  زدگی نداشیته واشید و اسییدالکتی  وی

.داشته واشد
ذرت علوفه ا  معمیوال  ارزان اسیت و ویژگی هیایی نهییر 

ازیین رو . خوش خوراکی و ورداشت و مییرک آسیان دارد
.استیکی از وهترین و کرطرفدارترین علوفه ها  میرفی

:مناو 
ه میدیریت گلی. ، ع  فرزانیه، ن  حسینی، س  واشیتنی، مناصریان. 1

انتشارات دانشگاه فردوسی. 1393کاییز . وزرگ گاوها  شیر 

. راهنما  کیرورش گوسیاله ها  کیروار . ، ک  کرد ، مصمدیان. 2
.انتشارات آموزش و ترویب کشاورز . 1399چاپ او  

او وایسته ها  کیرورش گی. ، ع  کریمی، ر  مصتار کور، الفناصریان. 3
انتشارات دانشگاه خوارزمی. 1395وهار . شیر 
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در فیییو  گییرم، یکییی از وزرگ تییرین مشییکالتی کییه 
ت دامدار  ها را تحت تأثیر قرار می دهد، تنش گرمایی اس
. اردکه ور تمام فعالیت هیا  متاوولیسیمی دام اثیر می گید

یکی از اشتباهاتی که دامیدار در مواجهیه ویا گرمیا انجیام 
می دهد این است که گرما  هوا را ویر اسیاس آنهیه کیه 

این در حالی است کیه گاوهیا  . ح  می کند، می سنجد
شیر  که معموال  در ایران کیرورش می یاونید، از نژادهیا 

دمیا وهترین. سرمادوست هستند و منشأ سرد  سیر  دارند
طبیق . درجه سیانتی گراد اسیت25الی 5ورا  گاوشیر  

22تحقیقات انجام شده ویه طیور مییانگین دام از دمیا  
 یمن ایین کیه نمی تیوان از . درجه، گرما را ح  می کند

تأثیر رطووت هوا چشم کوشیی کیرد  ویه ایین صیورت کیه
هرچه رطووت هوا واالتر واشد، استرس گرمیایی در دمیا 

.کایین تر  احساس می شود
ش در صورت وروز استرس گرمایی، میرک خوران تا ویی

ایین کیاهش مییرک خیوران، . می شیوددرصد کم 12از 
در موجد کاهش تولید اسید چرب فرار در شکمبه شده و

رکید کاهش میرک علوفه، ت. نتیجه تولید کاهش می یاود
تن شکمبه را ت ییر می دهد و موجد اسیدوز و کاهش ییاف

الت، علوفه ها نسبت وه جیره غ. مقدار چروی شیر می گردد
کیاهش گرما  ویشتر  تولید می کنند و در نتیجه واعیث

جهت رف  کیردن ایین مشیکل، . میرک خوران می شوند
یت ت دیه وهتر است در طو  تاوستان دام را وا علوفه واکیف

یر ووده احتیاج انرژ  گاو ورا  شیردهی، غیرقاول ت ی. کرد
و نیازها  انرژ  گیاو ویرا  نگهیدار  در سیرما افیزایش 

ازاین رو میرک ممتد مواد م د  کیافی از اتیالک. می یاود
.تولید شیر جلوگیر  می نماید

در صورت وروز اسیترس گرمیایی تعیداد تینف  افیزایش
 هیا  این کاهش تولید در دام. می یاود و تولید کم می شود
یرک خوران ویشتر  مآن ها کرتولید وارزتر است  چراکه 

می کننیید و زودتییر در معییر  ت ییییرات محیطییی قییرار 
.می گیرند

تنش گرمیا در طیی ماه هیا  تاوسیتان، مسیئو  کیاهش 
. تشدید آوستنی در گاوها  شیر  در حا  شیردهی اسی

ا  غییر تفاوت ها  فیلی در ورقرار  آوستنی در تلیسیه ه
گاوها  شیرده وه این شدت نیست  زیرا تلیسه ها وه شدت

یرده شیرده حرارت تولید نمی کنند و نسبت وه گاوها  ش
.خود را نسبت وه تنش گرما وهتر تطبیق می دهند

طیور روشن است که تفاوت فیلی در میزان آوسیتنی ویه
ل عمده توسط تنش گرمایی ایجاد می شود تا سیایر عوامی

.  محیطی

در معر  قراردادن گاوها وه صورت تجرویی ویه تینش
.گرما سبد کاهش میزان وقاء رویان می شود

واقد ازدست رفتن آوستنی ها وه علت تنش گرما دارا  ع
ت  اقتیاد  شدید ورا  صنای  محلی گیاو شییر  اسی

گوها  زیرا سبد افزایش فاصله وین دو زایش و ایجاد ال
ید شیر زایش فیلی شده که منجر وه کاهش فیلی تول

.می شود
جریان حرارت وه خارج ودن دام از طریق روندهایی که

انتقییالی، )واوسییته وییه درجییه حییرارت محیییط اطییراک 
رییق و تبصیر از طریق تع)و رطووت ( جاوه جایی، تاوشی

در محیط هیایی ویا درجیه . است، رخ می دهد( له له زدن
حرارت و رطووت واال، جریان حرارت ویه خیارج از ویدن 

وس گاو کاهش یافته یا در شیرایط وسییار شیدید، معکی
تیاوش شیدید اشیعه خورشیید نییز منبعیی از. می شود

حرارت ورا  حیوان است و مشکل تنهیم درجه حرارت
هنگیامی کیه مییزان حیرارت . ودن را وخیم تر می سازد

ه تولید شده توسط گاو ویشیتر از حیرارت آزاد شیده وی
.محیط واشد، درجه حرارت ودن گیاو افیزایش می یاوید

خوانییده (hyperthermia)اییین و ییعیت هیزرترمییی
.می شود

در گاوهیییا  هیزرترمیییی  کاسیییخ ها  فیزیولوژیییی  
مصتلفی جهت تالش ورا  وازگردانیدن درجیه حیرارت 

، ویرا  مثیا . ودن وه و عیت طبیعیی ایجیاد می شیود
دا، دریافیت غی)فعالیت هایی که حرارت تولید می کننید 

جرییان .کیاهش می یاوید( تولید شیر و فعالیت فیزیکی
خون وه کوست جهت ازدیاد جریان حرارت ویه محییط 
افزایش می یاود و در نتیجیه جرییان خیون ویه اعضیا  

نف  تعریق و واالرفتن تعیداد تی. داخلی کاهش می یاود
وییرا  ازدسییت رفتن حییرارت از طریییق تبصیییر آب رخ 

.  می دهد
  دمیا. چنین دمایی احتماال  ورا  رویان کشنده اسیت

ساعت ک  از قط  تنش ممکن اسیت ویه 5ودن حتی 
طیی افزایش تعیداد تینف  در. حالت طبیعی وازنگردد

ردن تنش گرما نشان دهنده یکی از سازوکارها  خن  ک
بصییر گاو است  زیرا تنف  سبد اتالک گرما از طریق ت

.آب در راه ها  تنفسی می شود
را وا چند راهکار می شود اثرات مصرب استرس گرمایی

:دادکاهش 
همه روش ها  ممکن را ورا  حف  ماده خش  ویه .  1

. کار وبرید
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سییعی کنییید افزودنی هییا  خییوراکی ماننیید وافرهییا یییا 
مصمرها  کشیت شیده را ا یافه، میواد خیوراکی غییر 
خوش خوران مانند کروتئین هیا  حییوانی را از جییره 
حدک، مدیریت ت دیه و خوران دهی را وهبود و از میواد 

.خوراکی واکیفیت واال استفاده کنید
را  مه کاش ی  سیسیتم وسییار مناسید ویسیستم . 2

. کنتر  دما  محیط و کیاهش اسیترس گرمیایی اسیت
گاو ویرا  جبیران آب ازدسیت داده ویه دلییل همهنین 

ه تعرق، اقدام وه نوشیدن آب می کند کیه ایین منجیر وی
کاهش میرک خوران گاو می گردد که ویا خنی  کردن 
محیط دامدار  وه وسییله سیسیتم میه کیاش، گیاو آب 

اسیتفاده از سیسیتم میه کیاش. کم تر  میرک می کند
واعییث دفیی  حشییرات و حییدک یییا وه حداقل رسییاندن 

.گردوخان و ذرات معلق در هوا خواهد شد

این کیه دام سیعی در دفی  حیرارت دارد، واتوجه وه .  3
ن در ایی. جریان خون وه دستگاه گوارش کاهش می یاود

فییت، شرایط سعی شود وا استفاده از مواد خوراکی واکی
.قاولیت هضم مواد خوراکی را وهبود وصشید

.واال  آخور سایبان درست کنیددر . 4

اسید  شدن خوران و کاهش حرارت، سیالژ جهت . 5
.ذرت را افزایش دهید

در نهیر  د کز  مانند اسید کروکیونی  را نییزی  . 6
در شد خوران دهید و ویرا  افیزایش مییرک. وگیرید

. خوران وه جیره ها  خش ، آب ا افه کنید

رک در مورد ت ییر جیره واید اشاره کرد که واید از میی
ت کروتئین ویش از حد در هوا  گرم اجتناب کرد و جه
. ردتأمین انرژ  می توان از چروی ها  تکمیلیی وهیره وی
یق همهنین وا ل است در که هوا  گرم وا افزایش تعر

.و ادرار، حیوان وه مواد معدنی ویشتر  نیاز دارد

: مناو 
www.daamiran.irکارگروه علمی دامیران . 1

www.alvandtc.comدامینا، شبکه دامزرور  ایران . 2

چیاپ. کرورش گاو شیر (. ترجمه)نیا، ن  قروانی، غ خسرو  . 3
دانشگاه صنعتی اصفهان. 1391

ه ا  در ویمار  ها  متاوولیکی و ت دی. ، غ  گلزار ادوی، شمقدم. 4
انتشارات آییژ. 1385وهار . گاو کروار 
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The effects of morning compared with evening feed delivery in 

lactating dairy cows during the summer

تأثیر تغذیه صبحگاهی در مقایسه با عصر در گاوهای شیری در طول تابستان

کیمیا کاممی
دانشجو  کارشناسی مهندسی علوم دامی
دانشگاه فردوسی مشهد
kimiakazemi2@yahoo.com

Abstract

Delivering fresh feed in the evening is a management strategy sometimes used 

during periods of heat stress, but previous experiments have observed that 

night feeding increased feed intake during the 2 h after feeding and did not 

change intake during the overnight period. Twelve Holstein cows were used in 

a crossover design with 14-d periods. An automated system recorded the 

timing of feed intake over the last 7 d of each period. Milk yield and 

composition were not changed by treatment, but night feeding decreased the 

concentration of preformed fatty acids in milk fat. Night feeding decreased feed 

intake 1.7 kg/d, and decreased total-tract dry matter and neutral detergent fiber 

(NDF) digestibility by 0.7 and 0.8 percentage units, respectively. The amount 

of feed consumed in the first 2 h after feeding was 64% greater with night 

feeding, but intake did not differ between treatments during the night or early 

afternoon. Night feeding resulted in an increase in plasma insulin after feeding, 

which decreased plasma glucose. The daily rhythm of core body temperature

was entrained by treatment, with the phase shifted and the amplitude decreased 

by night feeding indicating alteration of the central clock.

Key words: circadian, daily pattern, feeding behavior, night feeding

Source: https://daneshyari.com/get/8501656/1
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heat stress
Heat stress occurs when an animal's heat load is 

greater than its capacity to lose heat.
تنش حرارتی

feed intake Consume میرک خوران

Crossover design

repeated measurements design such that each 

experimental unit (patient) receives different 

treatments during the different time periods.

طرن کژوهشی 
متقاط 

Treatment the way something is considered and examined. رفتار، رسیدگی

Decreased make or become smaller or fewer in size, amount, 

intensity, or degree.
کاستن، تنزیل

Increase become or make greater in size, amount, or degree. افزایش

core body 

temperature

the temperature of the body's internal organs. درجه حرارت 
مرکز  ودن

:متنجدو  آشنایی وا اصطالحات مهم 
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زنبـور عسل

1400سال ششم ، شماره بیست و چهارم، تابستان 

ژ  ویه نیام ژ  سیلطنتی،انگبین کیه ژ  رویا  یا شاه 
  در میان مردم شناخته شده است، یزنبور عسل ملکه 

ا ییزنبور هیا ماده شیر  رن  است که فقط غدا  ملکه 
کی  زنبور سلطنتی از آن وعنوان غدا اسیتفاده می کنید

. دی  ماده وسیار قو  و محدود و وا قیمت ویاال می واشی
رم ماده وسیار کر انرژ  و جزو مواد گیژ  سلطنتی ی  

ووده که دارا  خواص درمانی و فوایید زییاد اسیت کیه 
انیی در طد ایرویمار  ها ورا  ورطرک کردن وسیار  از 

اقی  در وروییا  ژ  سیلطنتی . سنتی استفاده می گیردد
ماده ا  وود کیه در آن عیالوه ویر وجیود شیهد گیاهیان 

دا مصتلف، ترشل غدد زنبورها  عسل نیز وجود دارد لی
وایید دارا  ترکید گیاهی و حیوانی ووده و خاصیت و ف

. اسیتز تر شگفت انگیدرمانی آن از عسل وسیار ویشتر و 
است کیه عیالوه ویر معجزه آسا ژ  رویا  ی  ماده واقعا 

در انسیان نییز قیدرت وزنبور هیا واالوردن قدرت ملکیه 
60این ژ  حاو . توانایی جسمی را وسیار زیاد می کند

16تیا 10، (ترشل غدد زنبور عسیل)درصد آب 70الی 
درصیید 3الییی 2درصیید چروییی، 6تییا 3درصیید قنیید، 

ایین میاده ویه . ویتامین، امالن و اسیدها  آمینه اسیت
.منهور رشد و نمو زنبور ملکه تولید می گردد

اسیید  ویوده کیه حیاو  ماده   ژله ا  رویا  ی  ژ  
د ایین ترکیبیات هرکیدام ویا درصی. ترکیبات زیر اسیت

:دارندمشصیی در ژ  رویا  وجود 

(درصد70_60)آب . 1
(  درصد23-7/5)شکر . 2
(درصد8-3)لیزیدها . 3
(درصد9-18)ها کروتئین . 4
.هورمونو معدنی موادو ویتامین ها اندکی از مقادیر . 5

این ماده از دو جفت غده هیزوفارین موجود در طیرفین
و ویا ویزاق شیود مییکارگر جوان ترشیل ها زنبورسر 

این ژ ، خمیر  شکل ویا . گرددمیمصلوط ها آندهان 
زننیده رن  تقریبا سفید تا زرد کمرن  و طعمی تند و

.است

این ماده م د  تا سه روز مورد اسیتفاده همیه الروهیا 
اده ولی زنبور ملکه وه طور دائم از ایین میگیرد میقرار 

د ودون ژ  رویا  هیا الرو  قادر وه رش. شودمیت دیه 
که در روزها سازد مینیست و این ماده، ملکه را قادر 

تصم وگدارد کیه 2500در شبانه روز ویش از ریز  تصم
همهنیین. وزن این مقدار ویش از وزن خود ملکه است

د  ملکه زنبور عسل وه واسطه استفاده از این ماده م ی
.  کندمیسا  عمر 6تا 5حدود 

ییید شییاه انگبین توسییط زنبورهییا  کییارگر کرسییتار تول
این زنبورهیا در روز ششیم زنیدگی اقیدام ویه . می شود

سیفید ترشل شاه انگبین می کنند که در حقیقت مایعی
ه رن  است که در ت دیه الروها  جوان و وه ویژه ملکی

اما این ترشحات در روز دوازدهیم قطی  . وه کار می رود
می گردد و الروهیا  کرسیتار ایین ومیفیه را ویه نسیل 

.نددیگر  از زنبورها که سن آن ها کمتر است می سزار

زنبور ها  کارگر در حا  ترشل ژ  رویا  

فصلنامه علمی، تخصصی
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زنبـور عسل

: رویاروش تولید ژ  

رایط گفت که در کندوهایی که شیواید : ها  طبیعیروش
زییاد هیا  شاخوندارند، دهی وههالزم را ورا  تکثیر و 

و از روز سیوم وعید از آییدمییمملو از ژ  رویا  وه وجود 
ده ا  ، تبدیل وه میاهاشاخونتشکیل، ک  از وستن درب 

هیا  کلنییفیل وهیار کیه در . گردندمیسفت و ژالتینی 
زنبورعسل، دارا  تعداد زیاد  زنبورها  جیوان و کیارگر
ووده و وه هر دلیلیی میادر و ملکیه خیود را از دسیت داده 

ی ژ  حاو  مقدار فراوانهایی شاخونواشند اقدام وه تولید 
ویا ند توانمیکه در این صورت زنبورداران نمایند میرویا  

کیی  از خییراب نمییودن مناسیید، اسییتفاده از اوییزار آالت 
.کنندآور  جم ، ژ  رویا  را هاشاخون

در واحیدها  توان ها میروشاین در :ها  مینوعیروش
دلییوتکرورش و تولید زنبور ملکه، وه طور همزمان نیز وه 

را روزه یی در این روش الروها  که . کردرویا  اقدام ژ  
و از روزدهنید مییوه کندوها  زنبورها  کرستار انتقیا  

ور  آجمی را رویا  اند ژ توانستهسوم وه وعد زنبورداران 
.  کنند
ژ  روییا ، وایید آور  ها  جمی روشتوجه وه این وا اما 

در تولیید یی  ژ تواننید مییگفت که عوامیل متعیدد  
:ازکه عبارتند واشند رویا ، تاثیرگدار 

کلنی     نژاد . 1
ر    مناسد در کندو و سیالمت کنیدوها  کرسیتاشرایط . 2
جوانزنبورها  تعداد . 3

: خواص ژ  رویا 

ودنسیستم ایمنی تقویت . 1

آلزایمر ژ  رویا  ورا  ویماران خواص . 2

.حاو  کروویوتی  ها  مفید است. 3

ا و مشییکالت یائسییگی و کیی  از یائسییگی رعییوار  . 4
.می وصشدتسکین 

وهترورا  داشتن کوست کالژن درجه کاهش . 5

خواص ژ  رویا  ورا  کوکی استصوان. 6

مردانناوارور  درمان . 7

دیاوتژ  رویا  ورا  خواص . 8

درمانیاثرات جانبی شیمی کاهش . 9

روانسالمت وهبود . 10

ویمار  ها  عیبیاز م ز و درمان محافهت . 11

طیو  عمیر و جلیوگیر  از کییر  زودرس افزایش . 12
واعیثمی توانید میرک ژ  رویا  خالص ویورت مداوم 

افزایش طو  عمر و همهنین افیزایش قیدرت سیسیتم
.ایمنی گردد

: مناو 
.1 www.honeyjell.Com

.2 www.fdokaums.ac.ir

.3 www.ahoota.com

.4 www.rjelly.ir
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تخم مـرغ
فیت باالمنبع عالی پروتئین با کی

فرهاد شریف زاده
دانشجو  کارشناسی مهندسی علوم دامی

مشهددانشگاه فردوسی 
Farhadsharifzadeh19@gmail.com

41



ز تصم مرغ ترکیبی از اسیدها  آمینیه اسیت کیه ورخیی ا
ت آن ها  رور  نامیده می شوند  چراکه ودن انسیان قاولیی

سنتز آن ها را نداشته و وجود آن ها در رژیم غدایی روزانیه
اسیدآمینه  رور  در 9تصم مرغ حاو  هر .  رور  است

: تصم مییرغ دارا  همییه آن هاسییت. نسییبت مناسیید اسییت
ن، فنییل هیستیدین، ایزولوسین، لوسین، لییزین، متییونی

ا  آمینیه این اسییده. آالنین، ترئونین، تریزتوفان و والین
ان در الگویی وجود دارند که وا الگو  موردنییاز ویدن انسی

مطاوقییت وییاالیی دارد  ونییاوراین تصم مییرغ اغلیید معیییار 
9ر عیالوه وی. اندازه گیر  کروتئین سایر مواد غدایی اسیت

اسیدآمینه دیگر در یی  تصم میرغ 9اسیدآمینه  رور ، 
.وجود دارد

، ارزش 1100شیییمیاییکییروتئین تصم مییرغ دارا  نمییره 
3نئیکروتو واالترین نسبت کارایی 100از 294ویولوژیکی

.هر کروتئین غدایی دیگر استاز 

چقدر کروتئین در تصم مرغ وجود دارد و چقیدر کیروتئین
؟می توانید از تصم مرغ دریافت کنید

.گرم کروتئین است7-6ی  تصم مرغ معمولی حاو  
.  غ داردوااین حا ، میزان کروتئین وستگی وه اندازه تصم مر

این جا مقدار کیروتئین انیدازه ها  مصتلیف تصم میرغ در
:آورده شده است

گرم کروتئین4.9(: گرم38)کوچ  تصم مرغ . 1
گرم کروتئین5.7(: گرم44)متوسط تصم مرغ . 2
گرم کروتئین6.5(: گرم50)وزرگ تصم مرغ . 3

گرم کروتئین7.3(: گرم56)خیلی وزرگ تصم مرغ . 4
کروتئینگرم 8.2(: گرم63)جامبو تصم مرغ . 5

لی میزان کروتئین مورد نیاز هر انسیان وسیته ویه عیوام
مانند سن، جن ، وزن ودن و غیره متفاوت اسیت، امیا 

دود مقدار موردنیاز ورا  ی  فرد والغ وه طور متوسط ح
.گرم در روز است50-60

قسییمت ها  مصتلییفمحتییوا  کییروتئینحییا  ویایییید 
:تصم مرغ را وررسی کنیم

فیده مردم اغلد تیور می کنند که کروتئین فقط در سی
.تصم مرغ وجود دارد

شناخته شده است که زرده تصم مرغ جیایی اسیت کیه 
. تقریبا  تمام موادم د  و چرویی در آن یافیت می شیود

وااین حا ، زرده عالوه ور این مواد م د ، حاو  حیدود 
.نیمی از کروتئین تصم مرغ است

گرم کروتئین 7در ی  تصم مرغ وزرگ که حاو  حدود 
.می شودگرم از سفیده حاصل 4گرم از زرده و 3است، 

. طبیعیی اسیتاکثر مردم می دانند که تصم مرغ نه تنها وسیار سالم است، ولکه منب  عیالی کیروتئین ویا کیفییت ویاال و
.همهنین در مقایسه وا سایر غداها  وا کروتئین واال مانند گوشت نسبتا  ارزان است

ن یکیی از کیروتئی. دریافت کروتئین کافی ورا  ساختن استصوان ها و ماهیهه ها و حف  سالمت کلی وسیار مهم اسیت
م تمیام کروتئین ورا  رشد و ترمی. مواد م د   رور  است که هر فرد  ورا  حف  ودن قو  و سالم وه آن نیاز دارد

لولی، در سیطل سی. سلو  ها و وافت ها  ودن موردنیاز ووده و حتی در وزرگساالن نیز هر روز تجزیه و وازساز  می شود
ا مانند عملکرد کروتئین در وسیار  از فرایندها   رور  دخیل است و وه تنهیم متاوولیسم و سیستم ها  مهم ودن م

.همهنین می توان از کروتئین ورا  تأمین انرژ  ودن استفاده کرد. سیستم ایمنی کم  می کند
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پاسخ به سواالت عمومی   

طل آمینواسید  رور  در ی  غدا  کروتئینی تقسیم ور سسطل . 1
موجود در ی  غدا  کروتئینی ایده آ 

از نحوه کارآمد تبدیل کروتئین وه وافت ها  ودنمعیار  . 2
3 .PER : گرم افزایش وزن وه گرم کروتئین میرک شدهنسبت



ی وناوراین، خوردن کل تصم مرغ، نه  فقیط سیفیده، راهی
.تورا  دریافت ویشترین کروتئین و مواد م د  اس

اگرچه کروتئین هم در سفیده و هیم در زرده تصم میرغ 
بت وه یافت می شود، اما زرده دارا  کروتئین واالتر  نس

.سفیده است
از آن جا که سفیده ویشیتر  در تصم میرغ وجیود دارد، 

. می کنیدسفیده وه طورکلی کروتئین ویشتر  را تیأمین
در نتیجییه هییم زرده و هییم سییفیده تصم مییرغ حییاو  

تر کروتئین هستند، اگرچیه سیفیده حیاو  کمیی ویشی
.است

؟آیا آشزز  ور کیفیت کروتئین تأثیر می گدارد

تگی وه وه نهر می آید میزان میرک کروتئین در ودن وس
خوردن تصم مرغ وه صیورت . نحوه آماده ساز  آن ها دارد

.خام کمترین میزان کروتئین را تأمین می کند
صته ی  مطالعه میزان کروتئین جدب شده از تصم مرغ ک

مشصص شید کیه . در مقاول خام را موردوررسی قرارداد
درصد کروتئین تصم میرغ کصتیه90در شرکت کنندگان 

درصد کروتئین تصم مرغ 50جدب شده، درحالی که تنها 
م ی  مطالعه دیگر وه افیراد سیال. خام جدب شده است

ئیه وعده غدایی حاو  کروتئین تصم مرغ کصته یا خام ارا
ه کروتئین تصم مرغ کصتدرصد94مشصص شد که . کرد

کیروتئین درصید74جدب می شیود، درحالی کیه تنهیا 
این ویدان معناسیت کیه . تصم مرغ خام قاول جدب است

سیی کصت تصم مرغ ویه هضیم ویشیتر کیروتئین و دستر
ر ایین، عیالوه وی. ویشتر ودن وه کروتئین کم  می کنید

خییوردن تصم مییرغ خییام خطییر آلییودگی واکتریییایی و 
جیدا از محتیوا  . مسمومیت غیدایی را ویه همیراه دارد

واد کروتئینی چشمگیر، تصم مرغ کالر  کمیی دارد و می
م د  واالیی دارد در نتیجیه ویرا  کیاهش وزن مفیید 

.است

پاسخ به سواالت عمومی   

: مناو 

1. Bjarnadottir,Adda, How Much Protein in an 

Egg?10.August.2021, www.healthline.com

2. Anonymus, Protein in eggs,10.August.2021, 

www.egginfo.co.uk

3. Anonymus, Yolks vs Whites, 

10.August.2021, www.ncegg.org

4. Anonymus, Egg Proteins,10.August.2021, 

www.sciencedirect.com
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نداشتن اعتماد 

وقتی طوطی ها دچار ترس و ا طراب می شیوند، نداشیتن
اعتمییاد در آن هییا احسییاس می شییود و علت هییا  آن را 

:می توان در موارد زیر یافت

اد ولند وودن صیدا  تلویزییون، فریی: صدا  گوش خراش
زدن صاحد کرنده 

زیاد کَرت شدن قف  وا شدت: تکان ناگهانی و  روه زدن

م کا  خود را اتفیاقی ییا ناگهیانی رو  د: حرکت تیادفی
قراردادنکرنده 

صدا  گوش خراش وه علیت حی  : صدا  خشن طوطی
عیبانیت

ح  تنهایی در کرنیده و تیرن: تنهایی کردناحساس 
کار طوالنی مدت آن وه علت سفر یا ماموریت 

ترس طبیعی 

ته هیا دلیلی ورا  ترس طوطی وجود نداشیمی تواند _
طیوطی ویرا  واشد و تمام امکانیات آرامیش و راحتیی 

. فراهم شده واشد

.  اولین مالقات، طوطی وا شما ح  غریبی کنددر _

.گروه ها در خارج از قف  کرندهوجود _

ناگهانی مانند صیدا  فین و کییدا کیردن صدا  ها  _
ح  ترس 
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فرزانه سبوحی
فارغ التحییل کارشناسی میکروویولوژ 
دانشگاه آزاد تهران
vet.animals.th@gmail.com

بازی درمانی در طوطی

شاید خیلی از افراد از خودشان وزرسند چرا طوطی من از هر چیز  می ترسد؟

فتیادن ممکن است ترس طوطی وه دلیل خریدن وسایلی ورا  منز  یا ا. دالیل متعدد  ورا  ترس طوطی ها وجود دارد
وند، طوطی ها حیواناتی وسیار حساس هستند و زمانی که دچار تیرس می شی. آن ها و ت ییرات محیطی درون منز  واشد

در این مواق  عمدتا وا چنگا  خود وه دست شیما چنی  می زننید و صیداها  . درآنان می توان استرس را مشاهده نمود
فاده کرد ورا  حل این مشکل واید از تکنی  ها و راهکارهایی ورا  غلبه ور ترس طوطی است. ناهنجار از خود در می آورند

ییا یکی از این نمونه ها  ترس در کرنیده، تیرس طیوطی از قفی . و ودین ترتید ترس در این کرنده درمان خواهد شد
.دست شما می واشد و واید از اسباب واز  ها  مصیوص استفاده کرد تا کرنده وه آن ها عادت کند

حیـوانات خانگی



حیـوانات خانگی

در چنین موارد  که احساس میی کنیم طیوطی دچیار 
ترس شده است، الزم است محیط اطراک کرنده را چ 

ته کنیم تا از نهر راحت ویودن و امنییت مشیکلی نداشی
.واشد

"neophobia"نوعی ویمار  ترس از وسایل و محییط
و افراد می واشد که در اکثیر نژادهیا  طیوطی می تیوان 

.مشاهده نمود

؟آیا طوطی ها می توانند خطر را ح  کنند

ا اما می تیوان وی. طوطی ها نمی توانند خطر را ح  کنند
یتی درنهر نگه داشتن کاراکترها  مصتلف چند شصیی

در طوطی ها وا کم  زوان ودن در آن ها خطیر را حی  
می  کرد و عالئم کارورد  در زوان ودن در این زمینه ک

.  می  کنندفراوانی 
طوطی ها وا تکان دادن دم یا کرها و صداها  خود، خطر 
را ح  می کنند و آن را وه هم نوعان خود القا می کننید
ا و شما می توانید از این نشانه ها وه ح  خطر در آن هی

.کی وبرید

شما می توانید اعتماد دو طرفیه ویین خیود و طیوطی را 
وه این صیورت کیه یی  حرکیت ییا تکیان. ورقرار کنیید

ام ناگهانی مانند کرتاب نمودن کتیاب ویر رو  مییز انجی
.  دهید و رفتار کرنده خود را وسنجید
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آرامش در طوطی(  1تیویر

طوطی هادر چندشصییتی (  2تیویر

ت هیا ویشتر این نوع رفتارها می تواند وه دو صورت حرک
.و صداها واشند

تحلیل و نتیجه گیر  

طوطی ها نسبت وه محیط اطراک خیود وسییار حسیاس
کی . می واشند و ح  ترس در آنان وسیار قو  اسیت
الزم را واید نسبت وه رفتار و محیط کیرامون آنان توجه

.واشیدداشته 
می توانید ویرا  درمیان تیرس و دور نمیودن کرنیده از 
عییواملی کییه واعییث تییرس آن می شییود، از روش هییا  

ا می تیوان ویا دادن جیایزه یی. مصتلفی اسیتفاده نماییید
.اسباب واز  ویه آنیان در درمیان تیرس موفیق شیوید

زوان ودن در کرنده هم در جهیت کی ویردن ویه رفتیار و 
ن ح  ها  کرنده نیز کم  فراوانی کرده است و داشیت
.آگاهی درواره آن ورا  صاحد کرنده  رور  می واشد

:منب 
1. Carter, Lou, Why Is My Parrot Scared Of 

Everything?, 10.August.2021, 

www.allaboutparrots.com 
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محمد الهی
دانشجو  دکتر  تصییی ت دیه دام
دانشگاه فردوسی مشهد
Moahamad.elahi@hotmail.com

تغـذیه سگ ها
قسمت اول؛ تغـذیه توله سگ ها

حیـوانات خانگی



فصلنامه علمی، تخصصی

50ارزش جهانی وازار غدا  س  حدود. س  ها دارا  وزرگ ترین جمعیت وین تمام حیوانات خانگی هستند
هزار سا  قبل ورمی گردد و اولین حییوانی اسیت کیه 15ارتباط س  و انسان وه . میلیارد دالر در سا  است

ا او واوستگی س  و انسان وه قدر  است که انسان او را ویه عنوان همیدم انتصیاب کیرده و وی. اهلی شده است
ده سوره مبارکیه مائی. در قرآن کریم در سه سوره و چهار آیه وه نام س  اشاره شده است. هم خانه شده است

هُن َ مِم َیا وَمَا عَل َمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِنِ مُکَل ِبِینَ تُعَل ِمُونَۖ  قُلْ أُحِل َ لَکُمُ الط َی ِبَاتُ ۖ  یَسْأَلُونَ َ مَاذَا أُحِل َ لَهُمْ } (:4)آیه 
ترجمیه . {ابِإِن َ الل َهَ سَرِی ُ الْحِسَۖ  وَات َقُوا الل َهَۖ  فَکُلُوا مِم َا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ الل َهِ عَلَیْهِ ۖ  عَل َمَکُمُ الل َهُ 
ه از تیو می کرسیند ویه طور جیام  چی}(: عالمه طباطبیائی)تفسیر المیزان : سوره مبارکه مائده4و تفسیر آیه 

یوانیات چیزهایی ورایشان حال  است؟ وگو آنهه کاکیزه است ورایتان حال  است و نییز آنهیه کیه از مییان ح
 یافتیه واشید ویه شیرطی کیه تعلیم. شکار  که تعلیم داده اید از قبیل س  و واز و وبر، تنها س ، شکار کنید

اشید می توانید از نیم خورده آن ها وصورید و وه شرطی که هنگام رها کردن س ، جهت شکار نام خدا را ورده و
{.در شکار حیوانات زیاده رو  مکنید، که خدا در حساوگر  سری  است. و از خدا وترسید

در همه داستان ها و افسانه هایی که درویاره سی  وییان
شده، این حیوان مجموعیه ا  از نمادهیا  کیهییده امیا 
ا شفاوصش، وفادار و راهنمایی است که شیکار و میرگ ر

از  وه نمایش می گدارد و وا لی  زدن قدرت کاکیزه سی
خییود را آشییکار می سییازد، گییویی نگهبییان مییرز میییان 

ان او نه تنها در گدشیتگ. خودآگاهی و ناخودآگاهی است
م را وه دنیا  فیروردین راهنمیایی می کنید ولکیه از عیال
د  ماورا خبر داشته، میانجی دنیا و آخرت است و کیونی

در دین زرتشتی س  ویا انسیان.اساطیر  وا ماورا دارد
ت هم رتبه است و احکام و ویژگی هایی کیه ویه آن نسیب
یی داده شده وا ویژگی ها  انسان ها وراور  می کند، گیو

این حیوان آمیزه ا  از جانوران و مردمیان اسیت  حتیی 
« س »گفته اند سه ی  او از انسان هاست و ازاین جهت 

ه س  ایرانیان واستان معتقد وودند ک. خوانده شده است
ز وا کم  خروس اروان کلید و جادوگران را هنگام شد ا

زمین دور می کند و سروش را ییار  می نمایید، دشیمن 
اهریمن است و چیون واق می کنید درد و رنیب و آزار و 

وان نافرمانی را از وین می ورد  ازاین رو نگهدار  این حیی
.واوفا وسیار حائز اهمیت است

می توان در وصش نگهدار  از مو وع جایگیاه و دیگیر
شیریل موارد وگدریم که در مقاله ا  دیگر وه تو ییل و ت

وحییث ت دیییه از اهمیییت خاصییی . آن خییواهم کرداخییت
 ا  مهم ترین دوران زندگی ازلحاث ت دیه. ورخوردار است

هر حیوان دوران کودکی او است و سی  ها هیم از ایین 
ث وحیث قانون کلی مستثنا نیستند لدا این دوران ازلحا

.ت دیه از اهمیت خاصی ورخوردار است
یریم تا اگر وصواهیم مسئله را از روز صفر تولد در نهر وگ

.  روز فقط توله از شیر مادر استفاده کند21

روز که از سن تولیه ها گدشیت، وهتیر اسیت 21ک  از 
حید آن ها را کم کم از شیر مادر گرفت تا از فشار ویش از

ن رو  مادر جلوگیر  شود، وه خیوص اگر توله ها در ای
.واشندمدت ازنهر جثه وه قدر کافی وزرگ هم شده 

میراه وهترین غدا ورا  توله ها در این هنگام، آوگوشت ه
وا نان خُرد کرده یا غدا  کودن می واشد کیه ویا طعیم

ر غدا را وهتیر اسیت د. مرغ یا گوشت آمیصته شده واشد
در غدا ی  وشقاب تصت قرار داد و وا فرووردن انگشتان

و مالیدن آن در اطراک وینی توله ها، آن ها را وه خوردن
در خال  میدتی کیه تولیه ها از شییر . غدا تشویق نمود

وعده وه آن ها 3مادر ت دیه می نمایند وهتر است روز  
ود غدا داده شود ولی واید صبر و تحمل ویشیتر  از خی

نشان داد، چون معمیوال  وقتیی تولیه ها شیروع ویه غیدا 
.خوردن می کنند وه اصطالن ود ادا می شوند

رد در چهار هفتگی می توان وه توله ها گوشت یا مرغ خی
هر وهتر است وه. شده یا ماهی ورقه شده و حبووات داد

توله جداگانه غدا داده شود تا مطمیئن شیویم هرکیدام
در سن چهیار هفتگیی.واشندسهم کافی از غدا خورده 

انگلیی وهتر است ورا  کیشگیر  و یا دف  آلودگی هیا 
ار ورا  این ک. داروها   د کرم وه توله ها خورانده شود

 رور  است وه دکتر دامززشی  مراجعیه نمیود تیا او 
ها ورحسد وزن و جثه توله ها دستور دقیق میرک دارو

.را در دو نووت تجویز نماید
 دیه هفتگی وهتر است توله ها کمتر از شیر مادر ت6در 

در . نمایند و روزانه شش وعده غدا وه آن هیا داده شیود
این سن معموال  مادر، تولیه ها را گاه ویه گاه از خیود دور 

.  می سازد چون از آن ها خسته می شود

1400سال ششم ، شماره بیست و چهارم، تابستان 

47 حیـوانات خانگی



و درصورتی که شش وعده غدا را وه سه وعده غدا  شیر 
.ودویسه وعده غدا  گوشتی تقسیم نماییم وهتیر خواهید 

ره استفاده از تصم مرغ کصته و ورقه شده همراه وا چند قطی
ز آب تیازه و تمیی. روغن زیتون در روز نیز مناسد می واشد

ر ی  وهتر است آب د. واید همیشه در اختیار توله ها واشد
.نشودمرک سنگین قرار داده شود که وه آسانی ورگردانده

این در این سن اولین دندان در توله ها ماهر می شود  وناور
 ها  ی  استصوان قلم گوسیفند ییا گوسیاله ییا اسیتصوان

ی مینوعی که ورا  واز  ساخته می شود سیرگرمی خیوو
تا زمیانی کیه تولیه ها از شییر . ورا  آن ها وه شمار می رود

رورش گرفته نشده اند نباید آن ها را ورا  فروش از مراکز ک
س  دور ساخت  چون زندگی مستقل و دور از مادر قبیل

خواهید از اینکه توله ها از شیر گرفته شده واشند، مشیکل
.وود

خور  وا توجه وه اینکه در توله ها خطر ا افه وزن در اثر کر
وه مراتد کمتر از س  ها  ویالغ وجیود دارد و ویا در نهیر 

7ن گرفتن اینکه دوره اصلی رشد توله ها معموال  ویین سی
ویه ماهگی می واشد، الزم است توجه ویشتر 6هفتگی تا 

ه ت دیه توله ها در دوران رشد ازنهر غدا  کافی و کامل وی
دم رعایت رژیم غدایی واعث  عف ودنی، ععدم . آیدعمل 

رشیید در تولییه ها و اخییتال  در رویییش دنییدان ها  آن هییا 
درصورتی که توله ها از ورنامیه غیدایی خاصیی . خواهد شد

ن قبل از آمدن وه محل جدید استفاده می کردنید، می تیوا
درصیورتی که . همان ورنامه غدایی را ورا  آن ها ادامیه داد

ت ییر احتیاج وه ت ییر در غدا  آنان واشد، وهتر است این
ییر زییرا تولیه ها ماننید وهیه ها از ت ی. وه تدریب انجام گیرد

.ناگهانی رژیم غدایی خود دچار ناراحتی می شوند

در این دوره سنی توله ها احتیاج وه چهار وعده غدا در روز
خواهند داشت، منتهی نباید مقدار زییاد  غیدا ویه آن هیا 

. خورانید

این عمل واعث خواهد شد که دسیتگاه گیوارش آن هیا 
جیه دچار اختال  گردد، وصیوص نفخ ایجادشیده درنتی

این کرخور ، وه قسیمت قفسیه صیدر  حییوان فشیار
گی خواهد آورد و حرکات تنفسی او را وا اشکا  و آشفت

وه طور  که تولیه ها مجبیور خواهنید   روورو خواهد کرد
شد ویرا  رهیایی از ایین درد شیکم خیود را وه صیورت 
گسترده ور رو  زمین قرار دهنید و دسیت ها و کاهیا  

ثیر خود را واز کنند تا وتوانند خود را از درد حاصله در ا
. ندافزایش ویش ازحد مواد غدایی تااندازه ا  رهایی وصش

در چهار وعده غدایی روزانه توله ها وهتر است دو وعیده 
سیت گوشت تازه را وهتر ا. آن شامل مواد گوشتی واشد

. ریزریز کرده و وه صیورت خیام ییا کصتیه ویه آن هیا داد
گوشت مرغ کصته یا استصوان هیم ویرا  ت دییه آن هیا 

از تصم میرغ جوشییده ییا تفاده اسی.دوومناسد خواهد 
ماهی می تواند جا  ی  وعیده از غیدا  گوشیتی را در 
توله ها کر کند ولی در مورد گوشیت میاهی وایید سیعی

را کرد عار  از تیغ واشد چون ممکن اسیت مشیکالتی
. در دستگاه ول  او فراهم آورد

وا وعده غدا  دیگر را از شیر یا مقدار کمی حبوواتدو 
جوییییدن . ویسیییکویت معمیییولی می تیییوان کیییر کیییرد

لیه ها ویسکویت ها  سفت وه محکم کردن دندان ها  تو
اسیتفاده از اسیتصوان ها  معمیولی . کم  خواهد کرد

ن ورا  این منهور مفید است ولیی درصیورتی که در ایی
دوران سیینی اسییتصوان ها  معمییولی را وجوشییانید و 

.مورداستفاده قرار دهید وهتر خواهد وود
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Taylor’s checkerspot
(Euphydryas editha taylori)

سیتان نام این کروانه زیبا در خطر انقرا  می واشد که وومی ا
سیمت هایی قمتاسفانه این کروانه . وریتیش کلمبیا کانادا است

از شیهر از زیستگاه خودش را وه دلیل توسعه کشاورز  و 
.دست داده است

ویرا  وه منهور حفامت از این کروانه کروژه تکثیر حفیامتی
ایین زاده ها  در واغ وحش ونکور در حا  اجرا است که آن ها 

.وندطبیعی رهاساز  می شزیستگاه ها  ورنامه حفامتی وه 

پوریا سرداری
دانش آموخته رشته محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
تکنسین تحقیق و حفامت 
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