


  نشریه علمی
  پژوهشهاي علوم دامی ایران 

  
در   3149/3 پژوهشی به شماره-و درجه علمیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  19/8/87 در تاریخ 3655با شماره پروانه 

  )1388سال  1و فناوري (از جلد  از وزارت علوم تحقیقات  30/4/89 تاریخ
  

  .تغییر نام یافتند "علمی"به نشریه  "پژوهشی-علمی"نشریات داراي درجه ، کلیه 1398بر اساس مصوبه وزارت عتف از سال 

   1400 تابستان                                     2شماره                      13جلد 
  دانشگاه فردوسی مشهد         :     صاحب امتیاز
  : دکتر حسن نصیري مقدم        مدیر مسئول

   ولی زادهرضا  دکتر  : سردبیر
 :       تحریریه تئاعضاي هی

  دانشگاه فردوسی مشهد  استاد تغذیه نشخوارکنندگان  دکتر رضا ولی زاده
 دانشگاه فردوسی مشهد استاد تغذیه نشخوارکنندگان  دکتر محسن دانش مسگران

 دانشگاه صنعتی اصفهان استاد تغذیه نشخوارکنندگان  دکتر غالمرضا قربانی

 دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد تغذیه نشخوارکنندگان  مهدي طباطباییدکتر سید محمد 

  خوزستانکشاورزي و منابع طبیعی  گاه علومدانش  نشخوارکنندگاندانشیار تغذیه   دکتر مرتضی چاجی
 دانشگاه فردوسی مشهد  استاد تغذیه طیور   دکتر حسن نصیري مقدم

 دانشگاه فردوسی مشهد  استاد تغذیه طیور  دکتر ابوالقاسم گلیان

 دانشگاه صنعتی اصفهان  استاد تغذیه طیور  دکتر جواد پور رضا

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  استاد تغذیه طیور  دکتر فتح اهللا بلداجی

 دانشگاه فردوسی مشهد  استاد تغذیه طیور  دکتر احمد حسن آبادي

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  استاد تغذیه طیور  دکتر بهروز دستار
  دانشگاه شیراز  استاد فیزیولوژي حیوانی  دکتر جواد ضمیري
  دانشگاه شهرکرد  استاد ژنتیک و اصالح نژاد   دکتر نصراله پیرانی

  دانشگاه فردوسی مشهد  استاد ژنتیک و اصالح نژاد   دکتر محمدرضا نصیري
  دانشگاه فردوسی مشهد  و اصالح نژاد استاد ژنتیک  دکتر مجتبی طهمورث پور

  دانشگاه فردوسی مشهد  استاد ژنتیک و اصالح نژاد  دکتر سعید زره داران
  دانشگاه گوئلف، کانادا  دانشیار ژنتیک   دکتر مهدي سرگلزایی

  ه فردوسی مشهدادانشگ:  انتشارات شرنا
  دانشگاه فردوسی مشهدچاپخانه چاپ: 

  ، میدان آزادي، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزي، دبیرخانه نشریات علمی، دفتر نشریه پژوهشهاي مشهد   نشانی:
  91775 -1163 صندوق پستیعلوم دامی ایران. 

    051-38787430    نمابر:
  ijasr@ferdowsi.um.ac.irپست الکترونیکی:   

  به صورت مقاله کامل نمایه شده است.  https://ijasr.um.ac.irمقاالت این شماره در سایت 
 
 
 
 

 شوده (چهار شماره در سال) منتشر میصورت فصلنامه این نشریه ب

 این نشریه در پایگاه هاي زیر نمایه می شود:
 )MAGIRANکشور( بانک اطالعات نشریات  )SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی(  )ISCپایگاه استنادي جهان اسالم (

 





 
 

  )الفبابه ترتیب ( پژوهشهاي علوم دامی ایران) نشریه 1400 تابستان( 2 شماره 13اسامی ارزیابان جلد 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  دکتر فاطمه بحري بیناباج دانشگاه گنبد کاووس
  قائن عطیه بهلولی دکتر  دانشگاه پیام نور مشهد
  دکتر جواد بیات کوهسار دانشگاه گنبد کاووس

  علی جوادمنشدکتر  دانشگاه فردوسی مشهد
  احمد حسن آباديدکتر  دانشگاه فردوسی مشهد

  سید جواد حسینی واشاندکتر  دانشگاه بیرجند
  بابک خرمیان طوسیدکتر  دانشگاه فردوسی مشهد

  علی خطیب جودکتر   دانشگاه ایالم
  دکتر عطیه رحیمی  دانش آموخته دکتري دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر وحید رضائی پور  واحد قائمشهر -دانشگاه آزاد اسالمی
  سونیا  زکی زادهدکتر   موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

  سمیه ساالريدکتر   خوزستان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه
  سعید سبحانی راددکتر  دانشگاه فردوسی مشهد
  حشمت سپهريدکتر  دانشگاه پیام نور مشهد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان 
  مهدي سلطانیدکتر  رضوي

  رشید صفريدکتر  دانشگاه تبریز
  علی علی جودکتر یونس  دانشگاه ارومیه

واحد ساوه -دانشگاه آزاد اسالمی   دکتر علیرضا علیزاده ماسوله 
  تر شاهرخ قوتی رودسريکد دانشگاه گیالن

  دکتر محسن کاظمی مجتمع آموزش عالی تربت جام
  هوشنگ لطف الهیاندکتر   موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

  رضا مجیدزاده هرويدکتر  دانشگاه فردوسی مشهد
جیرفتدانشگاه    مژگان مظهريدکتر  

  میالد منافیدکتر  دانشگاه مالیر
واحد مراغه -دانشگاه آزاد اسالمی   علی نوبختدکتر  

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان 
  دکتر محمد نوروزي ابدال آبادي رضوي

واحد کرج -دانشگاه آزاد اسالمی   دکتر علیرضا نوشري 
فردوسی مشهددانشگاه    دکتر رضا ولی زاده 

  دکتر طاهر یلچی دانشگاه محقق اردبیلی





  
  

  مندرجات
 

  صفحه  تغذیه نشخوارکنندگان
هاي شیرخوار نژاد هاي خونی گوسالهاثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه

 هلشتاین
  محسن دانش مسگران و فرشید صراف، سید علیرضا وکیلی

161  

 و الگوي اسیدهاي چرب شیر گاوهاي هلشتاینهاي کلسیمی اسیدهاي چرب بر عملکرد اثر انواع نمک
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  افروز شریفی و خواهایوب عزیزي، جهانشیر شاکرمی، فهیمه دهقانی

207  

  کردي قوچ در خونی پارامترهاي برخی و اسپرم خصوصیات کیفی ، چرب اسیدهاي ترکیب جیره بر دانه کتان در مکمل تأثیر
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 ّبي علَم داهی ایراى پژٍّص ًطریِهقبلِ جْت چبح در ٍ ًگبرش راٌّوبي تْيِ 

 

، ٚاثؼشٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ فشدٚػی ٔـٟذ ٔمبالر سحمیمی ٘ٛیؼٙذٌبٖ داخّی ٚ خبسخی سا دس صٔیٙٝ ٞبی ٞبی ػّْٛ دأی ایشاٖ دظٚٞؾ ٘ـشیٝ

      ٘ـشیٝدس خٟز چبح  ،اػبع دػشٛساِؼُٕ صیش سٟیٝ ؿذٜ ثبؿٙذٚ ثش ثب چىیذٜ ٔجؼٛط ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی ػّْٛ دأی وٝ ثٝ صثبٖ فبسػی 

ٝ ٘شبیح اسای .دیٍشی ثشای چبح اسػبَ ٍ٘شدیذٜ ثبؿٙذ ٘ـشیٝٝ ؿذٜ ثبؿٙذ ٚ یب ثغٛس ٕٞضٔبٖ ثٝ ٔمبالر ثبیذ ثشای اِٚیٗ ثبس اسای دزیشد. ایٗی ٔ

 ریل کبهال ضرٍري است: تَجِ ثِ ضيَُ ًبهِ ٞبی ػّٕی یب چبح ثلٛسر چىیذٜ دس ٔدالر ػّٕی ثالٔب٘غ اػز.دس ٌشدٕٞبئی

 ِٝؿٛد ز سحشیشیٝ ٔغشح ٕ٘یئدس خّؼٝ ٞی ،ثبؿذسٟیٝ ٘ـذٜ ٘ـشیٝ  ثش اػبع دػشٛساِؼُٕای وٝ  ٔمب. 
 ِٝذ ٌشفز.ٙثش اػبع سبسیخ دسیبفز دس ٘ٛثز چبح لشاس خٛاٞدزیشؽ ٚ دس كٛسر  ثشسػی داٚساٖسحشیشیٝ ٚ  بریٞب سٛػظ ٞ ٔمب 

 ٝثٝ عٛس ٔـخق ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئَٛ ٔی ثبؿذ.)ٌبٖ(  ػٟذٜ ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئِٛیز كحز ٔغبِت ث 
  ٔدبص اػز. ٚ ٚیشایؾ ٔمبِٝ ٞبٞیأر سحشیشیٝ دس سد 
 ٌِٝشدد ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئَٛ اسػبَ ٔی اػٕبَ اكالحبر ٟ٘بیی ثشایؿذٜ ٚ خٟز  ٚیشایؾ، اص ِحبػ ادثی دغ اص دزیشؽ ٟ٘بیی ٞب ٔمب. 

. اػٕبَ ٚ اسػبَ ٕ٘بیذ Microsoft Word 2007ثب ٘شْ افضاسسٚص  3شف ٔذر اكالحبر خٛاػشٝ ؿذٜ سا ظ ذیثب ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئَٛ

 .دغ اص آٖ لبثُ لجَٛ ٘خٛاٞذ ثٛد شییاػز ٞشٌٛ٘ٝ سغ یٟیثذ
 ٘ؼجز ثٝ اسائٝ ٔذاسن ٔشثٛط ثٝ  ٝیشیسحش أریٚ ٞ ثٛدٜٔحفٛػ ٚ ٔحشٔب٘ٝ  ٝی٘ـشدفشش دس  ٝ ٞبٔمبِ ٝیوّ یٔذاسن ٔشثٛط ثٝ داٚس

 .ثبؿذ یلشاس ٍ٘شفشٝ ا٘ذ، ٔشؼٟذ ٕ٘ شؽیوٝ ٔٛسد دز یٔمبالس

 ثش ٔمبِٝ خٛاٞذ ؿذ. ٞبی ٔىشس ٚ صٔبٖ  ػذْ سػبیز ؿیٜٛ ٘بٔٝ فٛق ٔٛخت سأخیش دس دزیشؽ ٚ سفز ٚ ثشٌـز 

 

 ًکبت هْن:

فبیُ اكّی ٔمبِٝ ثٝ كٛسر ( Word ،2فبیُ اكّی ٔمبِٝ ثٝ كٛسر ( 1آٔبدٜ ٌشدد. ثب ایٗ ٔـخلبر چٟبس فبیُ ثبیذ ٔمبِٝ ٞش خٟز اسػبَ 

PDF (ٌذگبى ثبضٌذسفبیلْبي اصلی ًجبیذ داراي اسبهی ٍ هطخصبت ًَی) ،4ٔمبِٝ ٚ  ٘ٛیؼٙذٌبٖفبیُ كفحٝ ٔـخلبر ( 3 )

ثهٝ كهٛسر ثبسٌهزاسی دس      http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal ثبیذ اص عشیك ػبیز ٘ـشیٝ ثٝ آدسعفبیُ سؼٟذ ٘بٔٝ وٝ 

ٖ  دس لؼٕز فبیّٟبی اكّی ٚ فبیّٟبی كهفحٝ ٔـخلهبر   Word ٚPDFفبیّٟبی  ػبیز، اسػبَ ٌشدد. ٚ سؼٟذ٘بٔهٝ دس لؼهٕز    ٘ٛیؼهٙذٌب

ثبیهذ دس ػهبیز   ثٝ سشسیهت  ٔمبِٝ  ٘ٛیؼٙذٌبٖاػبٔی وّیٝ ػٙٛاٖ ٔمبِٝ ثٝ عٛس كحیح ٚ دس ٍٞٙبْ اسػبَ ٔمبِٝ .ؿٛدفبیّٟبی ٔىُٕ ثبسٌزاسی 

عشیك ػبیز ٘ـشیٝ ا٘دبْ ٔی ٌیشد، ٕٞچٙیٗ ( اص یب ػذْ دزیشؽدزیشؽ ٚ  ،براسصیبثی، اكالح وّیٝ ٔشاحُ )اسػبَ،سٛخٝ ؿٛد وٝ ٚاسد ؿٛد. 

ی ٔه ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئَٛ  ٕ٘بیٙذ.یٍیشی ٚ فمظ اص عشیك ػبیز سٚ٘ذ دیـشٚی ٔمبِٝ خٛد سا دیذ مبِٝ ثبیذ فشْ اسػبَ ٔمبِٝ سا سأیوّیٝ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔ

٘یهض اص سٚ٘هذ    ijasr@ferdowsi.um.ac.ir یهب   ijasr@um.ac.ir ، ijasr@fum.ac ا٘هذ اص عشیهك ایٕیهُ ٘ـهشیٝ ثهٝ آدسع     سٛ

 دیـشفز ٔمبِٝ خٛد ٔغّغ ٌشدد. 

 هطخصبت هقبلِ صفحِ فرم الف( 

)ٌبٖ(،  ٘ٛیؼٙذٜٚ ػٕز  ٔشسجٝ ػّٕیػٙٛاٖ وبُٔ ٔمبِٝ، ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی،  حبٚیثٝ ٞش دٚ صثبٖ فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی ثبیذ ٔـخلبر  كفحٝ

)ٌهبٖ(   ٘ٛیؼهٙذٜ آدسع وبٔهُ  اػهز،  )ٌبٖ( دس آٖ ؿبغُ ٞؼشٙذ ٚ ٔحّی وٝ سحمیك دس آٖ ا٘دبْ ؿذٜ  ٘ٛیؼٙذٜ٘بْ ٌشٜٚ یب ٔؤػؼٝ ای وٝ 

سٛخٝ ؿٛد وٝ ٘بْ ٚ ٔحُ خذٔز ٘ٛیؼٙذٜ  ؿبُٔ آدسع دؼشی، ؿٕبسٜ سّفٗ، دٚسٍ٘بس ٚ آدسع دؼز اِىششٚ٘یىی ثبیذ دس ایٗ كفحٝ لیذ ؿٛد.

 .خٛدداسی ؿٛدكفحبر دیٍش ٔمبِٝ  ساص سىشاس آٖ دفمظ دس ایٗ كفحٝ ٘ٛؿشٝ ؿٛد ٚ ثبیذ )ٌبٖ( 

 فرم تعْذ ًبهِ ة( 

اػىٗ  ،سػیذ )گبى( هقبلِ ًَیسٌذُتوبم ثِ اهضبي وٝ دس ػبیز ثبسٌزاسی ؿذٜ اػز ثبیذ سٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ سىٕیُ ٚ دغ اص ایٙىٝ فشْ سؼٟذ٘بٔٝ 

 دس ػبیز ثبسٌزاسی ٌشدد.  ثٝ ػٙٛاٖ فبیُ ٔىُٕ ٚ ٕٞشاٜ فشْ كفحٝ ٔـخلبر ٘ٛیؼٙذٌبٖؿذٜ 

 ؛ رٍش تحریردستَرالعول تْيِ هقبلِت( 

http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal
mailto:ijasr@um.ac.ir
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mailto:ijasr@ferdowsi.um.ac.ir


 

 

  وّیٝ لؼٕشٟبی ٔمبِٝ ثبیؼشی سٛػظWord 2007  ٚ ػب٘شی ٔشش حبؿیٝ اص ٞش عشف سٟیٝ ؿهذٜ   5/2ٚ سػبیز  1ثب فبكّٝ خغٛط
 ثبؿذ. 

  فٛ٘زB Mitra  ثىبس سٚد.  14ثب ا٘ذاصٜ فٛ٘ز 
  ِٝكفحٝ ثبؿذ. 15حذاوثش سؼذاد كفحبر ٔمب 
 َٚچٖٛ ٘مغٝ، ٚیشٌَٛ ٚ ... ثٝ دسػشی اػشفبدٜ ؿٛد اص ٘ـب٘ٝ ٌزاسی ٞبی ٔشذا. 
  ٓضشٚسی اػز. ٞب٘ىشٝ، سٛاٖ ؿٛد، ٔی ا٘ذ، ٔی ٌیشی، ؿذٜ فبكّٝ دس وّٕبر سشویجی ٚ خٕغ ٔب٘ٙذ ا٘ذاصٜسػبیز ٘ی ... ٚ 
 ٌِٝزاسی ؿٛ٘ذ. ٞب دس ٔشٗ ٔمبِٝ ثبیذ ثٝ سشسیت اص اثشذا سب ا٘شٟب ؿٕبسٜ ٔؼبد 
 إِّّی ٔششیه  ػیؼشٓ ثیٗثش اػبع ٔمبِٝ ثبیذ اػشفبدٜ دس ٔشٗ ٔٛسد ٞبی  ٚاحذ(SI) .ثبؿذ 
  ٚ د.اص ػذد یه آغبص ؿٛٞب دس ٞش كفحٝ  ؿٕبسٜ دبٚسلیسؼذاد دبٚسلی ٞب ثٝ حذالُ ثشػذ 

 

 ّب ترتيت ثخص  ث(

٘شیدهٝ ٌیهشی وّهی،    بیح ٚ ثحه،،  ٞب، ٘شه  ، ٚاطٜ ٞبی وّیذی، ٔمذٔٝ، ٔٛاد ٚ سٚؽفبسػی ثخـٟبی ضشٚسی ٞش ٔمبِٝ ؿبُٔ: ػٙٛاٖ، چىیذٜ

ٔهی  ؿهذٜ  ثلٛسر اخشیبسی ٚ وبٔالً خالكٝ  ٚ ػذبػٍضاسیدیـٟٙبدار ثبؿٙذ. ثخـٟبی اٍّ٘یؼی ٔی ٔجؼٛط چىیذٜ ، ػٙٛاٖ اٍّ٘یؼی ٚٔٙبثغ

 اضبفٝ ؿٛ٘ذ. ٘شیدٝ ٌیشی وّیسٛا٘ٙذ ثٝ ٔشٗ ٔمبِٝ دغ اص ثخؾ 

 عٌَاى -1

ثیبٍ٘ش ٔحشٛای ٔمبِٝ ٚ ٔخشلهش )حهذاوثش حهبٚی     ،ثبیذ سٚاٖ٘ٛؿشٝ ؿٛد. ػٙٛاٖ  دشسً٘دس اثشذا ٚ ٚػظ كفحٝ اَٚ ٚ ثٝ كٛسر ػٙٛاٖ ٔمبِٝ 

 ؿٛ٘ذ. روشدس كفحٝ ٘خؼز ثبیذ ٞبی وّیذی )ثذٖٚ روش ٘بْ ٘ٛیؼٙذٌبٖ( ٚ ٚاطٜ فبسػیفبسػی، چىیذٜ  ػٙٛاٖ ( ثبؿذ.وّٕٝ 15

 چکيذُ فبرسی -2

ثلهٛسر  ؿهبخق   یوّٕٝ سٟیٝ ؿٛد. دس ایٗ ثخؾ ٔمبِٝ اٞذاف ػٕذٜ، ٔٛاد ٚ سٚؿٟب، ٘شبیح ٚ وبسثشدٞهب  250ثبیذ حذاوثش دس  فبسػیچىیذٜ 

 خٛدداسی ؿٛد. دس ایٗ لؼٕز ٔمبِٝ ٚ ٔٙبثغ ٔٛسد اػشفبدٜ  (>05/0P)خالكٝ ٚ ٌٛیب روش ؿٛ٘ذ. اص روش ػالئٓ آٔبسی چٖٛ 

 ٍاژُ ّبي کليذي -3

 ٘ٛؿشٝ ؿٛد. )ثٝ سشسیت حشٚف اِفجب(ٚاطٜ ٞبی وّیذی وّٕٝ ثٝ ػٙٛاٖ  5حذاوثش فبسػی دس ا٘شٟبی ٔشٗ چىیذٜ 

 هقذهِ -4

عٛس ٔخشلهش ٚ  ٔٛسد دظٚٞؾ ثذشداصد ٚ دس آٖ ثٝ سحمیمبر ا٘دبْ یبفشٝ دس صٔیٙٝ ٔٛسد ٘ظش ثٝ ٚ ٞذف ٔمذٔٝ ثبیذ ثٝ ٔؼشفی ٚ سٛخیٝ ٔٛضٛع 

 كفحٝ اسائٝ ؿذٜ ثبؿذ.حذاوثش دس یه ٔمذٔٝ ثبیذ  وبفی اؿبسٜ ؿذٜ ثبؿذ.

 ّب هَاد ٍ رٍش -5

اص ثیهبٖ وبٔهُ سٚؿهٟبی الشجهبع     ثىبس سفشٝ دس ایٗ ثخؾ روش ؿٛ٘ذ. ٞب ٚ عشح )عشحٟبی( آصٔبیـی  سٚؽ ٚٔٛسد اػشفبدٜ  ؿشح وبُٔ ٔٛاد

٘حٛی وٝ دیٍشاٖ لهبدس ثهٝ   ٚ اثذاػبر ثٝ ی اكالح، ؿذٜ خٛدداسی ٌشدد ٚ فمظ ثٝ اسایٝ اكَٛ ٚ روش ٔأخز اوشفب ؿٛد. ٔٛاد ٚ سٚؿٟبی ٚیظٜ

دسكٛسر ِضْٚ خٟز ٔؼشفی سیٕبسٞب ٚ یب سٚؿٟبی خبف آصٔهبیؾ   ٔی سٛا٘ٙذ ثٝ اخشلبس روش ٌشد٘ذ. ،خٛد ثبؿٙذ ٟبیاػشفبدٜ اص آٖ دس آصٔبیـ

 ٔی سٛاٖ اص خذَٚ یب ؿىُ اػشفبدٜ وشد.

 ًتبیج ٍ ثحج -6

دس  خهٛدداسی ؿهٛد.   ص سىشاس آٟ٘ب ثٝ فشٔشٟبی ٔخشّف خذاوشد، أب ثبیذ ا ثشای اسایٝ ٘شبیح ٔی سٛاٖ اص خذَٚ، ؿىُ، سلٛیش ٚ ٔٙحٙی اػشفبدٜ

٘شهبیح حبكهّٝ ثهب ٘شهبیح     ، ب دس ٘ظش ٌشفشٗ ٞهذف دهظٚٞؾ  لشاس ٌیش٘ذ ٚ ثٞٓ ذ ثبیذ ٔٛسد سدضیٝ ٚ سحّیُ ٘ٞش لؼٕشی وٝ ٘شبیح اسائٝ ٔی ؿٛ

 ٌشدد.روش  اص ٞش ٔجح، دس ا٘شٟبی آٖثح، ؿٛ٘ذ ٚ ٘شیدٝ ٌیشی ٞبی ٔـبثٝ ٔمبیؼٝ ٚ دظٚٞؾ

 ٍ ضکل ّب جذٍل ّب تْيًِحَُ  -6-1

 ٍلجذ -6-1-1



 

 

  ریل ثبضذ.جذٍل ًوًَِ  ثبیذ دقيقب هطبثِالگَي جذٍل 

 ٌاهب اعذاد فقط  ثطِ    ،ذًًَضتِ ضَثِ دٍ صَرت فبرسی ٍ اًگليسی درٍى جذٍل ًَضتبري َاى ٍ اطالعبت ع

 اًگليسی ًَضتِ ضًَذ.

  فبسػی ػٙٛاٖ ٚ ٔحشٛیبر خذَٚ ثشای فٛ٘زB Mitra  ٚاٍّ٘یؼی  ثشایTimes New Ruman  ٜصیش٘ٛیغ  ثبؿذ. 10ثب ا٘ذاص
 ٘ٛؿشٝ ؿٛد. 9ثب ا٘ذاصٜ فٛ٘ز 

 ػٙٛاٖ اص ؿٕبسٜ خذَٚ ثب خظ سیشٜ خذا ؿٛد. . ٚ ٌٛیبی ٘شبیح ٔٙذسج دس آٖ ثبؿذ چیٗ ٘ٛؿشٝ ٙٛاٖ خذَٚ دس ثبال ٚ ثب فشٔز ٚػظػ

ٛ   ٞهبی  ٚ اص اسائٝ دشسً٘ ػهبیش لؼهٕز   ٌشدد دشسً٘ جذٍل ٍ ضوبرُ آى عجبرت فق دس وُ خذَٚ  . دداسی ؿهٛد خهذَٚ خه

 سأثیش .......( -1جذٍل )

  یخهظ افمه   هی ضیخذَٚ ٘ ٔشٗ شیاص ٔشٗ خذَٚ خذا ٚ دس ص یخظ افم هیاص ػٙٛاٖ آٖ ٚ ػش خذَٚ ثب  یخظ افم هیٞش خذَٚ ثب 
 ػش خذَٚ اػشفبدٜ وشد.  سدس داخُ وبد یػش خذَٚ اص خغٛط افم ٓیسمؼ یثشا سٛاٖ یؿٛد. دس كٛسر ِضْٚ ٔ ذٜیوـ

  ثٝ كٛسر چخ چیٗ اسائٝ ٌشدد. خذَٚ خذَٚ ٚ ثٝ كٛسر ٚػظ چیٗ، أب ٔشغیشٞب دس ػٕز چخسیٕبسٞب دس سدیف اَٚ، ػش ٚ  
 ؿٛد یدس خذَٚ خٛدداس یٞش ٌٛ٘ٝ خظ ػٕٛد ذٖیاص وـ. 
      سٛضیحبر اضبفی ػٙٛاٖ ٚ ٔشٗ خذَٚ ثبیذ ثلٛسر صیش ٘ٛیغ اسائٝ ؿٛ٘ذ ٚ اسسجبط آٟ٘ب ثب خذَٚ ٚ ػٙهٛاٖ ثهب اػهشفبدٜ اص ػالٔهز

ثشای ٘ٛؿشٗ صیش ٘ٛیغ  .ر سٛاٖ ٚ ا٘ذاصٜ وٛچىشش ٔـخق ؿٛدخّٕٝ ٞب، اػذاد ٚ غیشٜ ثٝ كٛس ساػزٞبی ػذدی دس ثبال ٚ ػٕز 
٘هٛیغ   ٞب سا دس آٖ ثٙٛیؼیذ سب خغٛط ؿهشٚع خهذَٚ ٚ صیهش    ٘ٛیغ وشدٜ ٚ صیش Mergeیه ػغش ثٝ خذَٚ اضبفٝ ٚ آٖ ػغش سا 

 ٕٞشاػشب ثبؿٙذ. 

  .سٛضیحبر صیش٘ٛیغ دسكٛسسی وٝ ثٝ صثبٖ فبسػی اػز، ساػز چیٗ ٚ دسكٛسسی وٝ ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی اػز، چخ چیٗ ثبؿٙذ 
  ششٞبی خذَٚ یه ٚاحذ داس٘ذ دس ػٙٛاٖ خذَٚ ٘ٛؿشٝ سٚثشٚی آٖ ٘ٛؿشٝ ؿٛد ٚ اٌش وُ دبسأخذَٚ ٚاحذٞبی ٔشثٛط ثٝ ٞش دبسأشش

 )ٔب٘ٙذ ٔثبَ صیش(:ؿٛد. 

 
 

 )ثش حؼت ٔیّیٍشْ ثش دػی ِیشش( ثش ٔشبثِٛیشٟبی دالػٕب ٔحلٛالر فشػی دس خیشٜسأثیش ػغٛح ٔخشّف  -1جذٍل 

Table1- Effect of different levels of by-productsin dietaryon plasma metabolites (mg/dl) 

 ٔشبثِٛیشٟبی دالػٕب
Plasma metabolites 

 

 خیشٜ ٞبی آصٔبیـی
Experimental diets 

 
P-value 

Alfalfa 5% BP
1
 20% BP SEM  treat time Treat × time 

 ٌّٛوض
Glucose (mg/dl) 

10.0 10.0 10.0 10.0  0.002 0.002 0.002 

 ٘یششٚطٖ اٚسٜ ای خٖٛ
BUN (%)

2
 

10.0 10.0 10.0 10.0  0.002 0.002 0.002 

 آػذبسسبر آٔیٙٛ سشا٘ؼفشاص
AST (U/L)

3
 

10.0 10.0 10.0 10.0  0.002 0.002 0.002 

 آال٘یٗ آٔیٙٛ سشا٘ؼفشاص
ALT (U/L)

4
 

10.0 10.0 10.0 10.0  0.002 0.002 0.002 

 ِیذٛدشٚسئیٗ ثب دا٘ؼیشٝ دبییٗ
LDL (mol/L)

6
 

10.0 10.0 10.0 10.0  0.002 0.002 0.002 

 (.P<0.05ای اخشالف ٔؼٙی داس ٔی ثبؿٙذ )ٞش سدیف ثب حشٚف غیش ٔـششن داس بیٔیبٍ٘یٗ ٞ

Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1By-Products were used instead of alfalfa in 5 and 10 % based on dry matter intake. 
2Blood urea nitrogen 
3Aspartate Aminotransferase 
4Alanine Aminotransferase 
5Low density lipoprotein 
 

 

 ضکل -6-1-2



 

 

  ثبضذ. ریل ًوًَِ  ّبي ضکلدقيقب هطبثِ ثب ثبیذ  ضکلالگَي 

 ٌاهب اعذاد  ذ.ًثِ دٍ صَرت فبرسی ٍ اًگليسی ًَضتِ ضََاى ضکل، عٌَاى هحَرّبي افقی ٍ عوَدي ضکل ع

 ذ.ٌثِ اًگليسی ثبض

  سٛضیح وبُٔ ٚ ٚاحذ ثبؿذ. ٚاحذ دغ اص ػٙٛاٖ ٔحٛس داخُ دشا٘شض ٘ٛؿشٝ ؿٛد. حبٚی ٞش ٔحٛس افمی ٚ ػٕٛدی ثبیذ 

 ٖچیٗ ٘ٛؿشٝ ٚ ٔؼشف ٔحشٛای اسایٝ ؿذٜ دس آٖ ثبؿذ.   ؿىُ دس دبییٗ ٚ ثب فشٔز ٚػظ ػٙٛا 
  ثشای فبسػی  ؿىُفٛ٘ز ػٙٛاٖ ٚ ٔحشٛیبرB Mitra  ثشای اٍّ٘یؼی ٚTimes New Ruman  ٜثبؿذ. صیش٘هٛیغ   10ثب ا٘ذاص

ثبؿذ ٚ ػٙٛاٖ ٚ سٛضیح ؿىُ ثٝ كهٛسر   دشسً٘ فق  عجبرت ضکل ٍ ضوبرُ آىدس وُ ؿىُ ٘ٛؿشٝ ؿٛد.  9ثب ا٘ذاصٜ فٛ٘ز 

 سأثیش ..................( -1ضکل جبؿذ. )٘ دشسً٘

 ُىُ، اص اٍِٛٞبی ػیبٜ ٚ ػفیذ اػشفبدٜ سٛخٝ: دس ٔٛسد ؿٞب اػشفبدٜ ؿٛد.  اص اػذاد اٍّ٘یؼی دس ٔحٛسٞبی افمی ٚ ػٕٛدی دس ؿى
 ؿٛد ٚ سً٘ صٔیٙٝ دس وّیٝ ؿىّٟب ثبیؼشی ػفیذ ثبؿذ. 

 ( اػشفبدٜ وشد. دس ٕ٘ٛداسٞبی خغی ٔی سٛاٖ اص ػالئٕی ٘ظیش ) 
  ُخغٛط عِٛی دس ؿىُ خٛدداسی ؿٛد.اص آٚسدٖ وبدس دٚس ؿى ٚ 
  ػؼی ؿٛد ثب ٘شْ افضاسExcle سشیٗ ویفیز ثشای ؿىّٟب ثذػز آیذ.سٚی ؿىّٟب ثٝ خٛثی وبس ؿٛد سب ثبال 

 
 
 

 

 in vitroٔیضاٖ سِٛیذ ٌبص دس ؿشایظ  ثش ٔحلٛالر فشػی دس خیشٜٔخشّف سأثیش ػغٛح  -1ضکل 

Figure 1- Effects of different levels of by-productsin dietary on extent of gas production in vitro 
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 لبثّیز ٞضٓ ؿىٕجٝ ای ٔٛاد ٔغزیجش ٔحلٛالر فشػی دس خیشٞٔخشّف ػغٛح سأثیش  -1ضکل 

Figure 1- Effects of different levels of by-productsin dietary on rumen digestibility of nutrients 

 ًتيجِ گيري کلی -7

چٙب٘چٝ ٘ٛیؼٙذٜ )ٌبٖ( دیـٟٙبداسی ثهش آٔهذٜ اص سحمیهك ثهشای      .ایٗ ثخؾ روش ؿٛ٘ذ ثبیذ دساػشٙشبج ٞبی وّی ٚ ؿبخق حبكُ اص سحمیك 

 خٛا٘ٙذٌبٖ داؿشٝ ثبؿٙذ، ٔی سٛا٘ٙذ دس ایٗ لؼٕز روش ٕ٘بیٙذ.

 سپبسگزاري -8

اص سأٔیٗ وٙٙذٌبٖ ثٛدخٝ، أىب٘بر ٚ اؿخبكی وٝ دس ا٘دبْ سحمیك وٕه وشدٜ ٔی سٛا٘ٙذ )ٌبٖ(  اخشیبسی اػز ٚ دس ریُ آٖ ٍ٘بس٘ذٜثخـی 

دغ اص دزیشؽ دس ٔشحّٝ ٚیشاػشبسی سـىش ٚ لذسدا٘ی ٕ٘بیٙذ، ثٙبثشایٗ سٛكیٝ اویذ ٔی ؿٛد ٘ٛیؼهٙذٜ )ٌهبٖ( دس وّیهٝ    ػغش  3ا٘ذ حذاوثش دس 

 ٕبیٙذ.ٔشاحُ لجُ اص دزیشؽ ٟ٘بیی اص اضبفٝ وشدٖ ایٗ ثخؾ ثٝ ٔمبِٝ خٛدداسی ٘

 هٌبثع-9

  ارجبع ثِ هٌبثعالف( 

وٝ یه خّٕهٝ   دسكٛسسی ٞش ٔٙجغ دس آخش ٞش خّٕٝ یب دبساٌشاف كٛسر ٌیشد. دس ٔشٗ ٔمبِٝ اسخبع ثٝ ٔٙبثغ ٔمبِٝ ثبیذ ثب اػشفبدٜ اص روش ؿٕبسٜ

 یب دبساٌشاف ثٝ چٙذ ٔٙجغ اسخبع ٔی دٞذ، سػبیز سشسیت اػذاد اص وٛچه ثٝ ثضسي اِضأی اػز.

 
را در دٍ گًَِ  (، تَالی ًَکلئَتيذي5(. خجيري ٍ ّوکبراى )18، 4، 2هطبلعبت ژًتيکی هحذٍدي رٍي ژًَم ضتر در ایراى صَرت گرفتِ است )ّوچٌيي 

 .قرار دادًذ هَرد ثررسی ضتر

 

 هَرد استفبدُهٌبثع  -ة

٘هبْ خهب٘ٛادٌی    یدس صٔیٙٝ وبس ٔٛسد ٘ظهش ثبؿهذ. فٟشػهز ٔٙهبثغ ثهٝ سشسیهت حهشٚف اِفجهب         ٔٙبثغٔٙبثغ ٔٛسد اػشفبدٜ ثبیذ ؿبُٔ خذیذسشیٗ 

ٞب ثهش   ٌزاسی ایٗ ٔمبِٝ سشسیت ؿٕبسٜ ،ؿٛد ٌزاسی ؿٛد. ٚلشی اص چٙذ اثش ٔخشّف یه ٘ٛیؼٙذٜ اػشفبدٜ ٔی ٔمبِٝ ٔشست ٚ ؿٕبسٜ (ٌبٖٜ)٘ٛیؼٙذ

قسطوت  هَرد استفبدُ در  ٍ اًگليسی توبم هٌبثع فبرسیضَد کِ تَجِ ) حؼت ػبَ ا٘شـبس آٟ٘ب )اص لذیٓ ثٝ خذیذ( ا٘دبْ ٌیشد

ّبي ضوسی ثِ هيالدي تجذیل ضًَذ. در ثرگرداى اسبهی افطراد اطويٌطبى   ذ. سبلًثبیذ ثِ اًگليسی ًَضتِ ضَ هٌبثع

. ضرٍري است در اًتْبي هٌطبثع فبرسطی کطِ ثطِ اًگليسطی      ّب ٍ سبل اًتطبر درست ثبضذحبصل ضَد کِ اهالء آى

 .(در اًتْبي هٌجع داخل پراًتز رکر ضَد In Persianثرگرداى ضذُ است عجبرت 
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  پژوهشی -مقاله علمی

هاي اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه
 هاي شیرخوار نژاد هلشتاینخونی گوساله

  
  3محسن دانش مسگران ،*2، سید علیرضا وکیلی1فرشید صراف

  12/05/1398تاریخ دریافت: 
  24/12/1398تاریخ پذیرش: 

  
  چکیده

هاي خـونی،  هاي نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و همچنین پروبیوتیک پروتکسین به شیر بر عملکرد، برخی فراسنجهبررسی اثرات اسانسبه منظور 
 راس نر) با میانگین وزن تولد 15راس ماده و  10رأس گوساله شیرخوار نژاد هلشتاین ( 25اندازه بدنی و قابلیت هضم مواد مغذي، آزمایشی با استفاده از 

لیتر اسانس میلی 40) شیر + 2) شیر بدون افزودنی (گروه شاهد)، 1هاي آزمایشی شامل کیلوگرم در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. جیره 40 ± 8
ها در د. گوسالهگرم پروبیوتیک پروتکسین بو 5/0) شیر + 5لیتر اسانس دارچین و میلی 40) شیر + 4لیتر اسانس آویشن، میلی 40) شیر + 3نعناع فلفلی، 

درصد وزن تولد تا زمـان   10روز آغوز و پس از آن با مقدار  3ها به مدت جایگاه انفرادي نگهداري شده و به آب و خوراك دسترسی آزاد داشتند. گوساله
) GLMبا استفاده از مدل عمومی خطی (هاي بدست آماده ها قرار گرفت. دادهروزگی شیر دریافت کردند. استارتر از روز سوم آزمایش در اختیار گوساله 80

هاي مصرف لهرویه تکرار در زمان آنالیز شدند. نتایج بدست آمده نشان داد مصرف استارتر تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت، با این وجود گوسا
گروه شاهد بودند. حـداقل بـازده خـوراك مربـوط بـه       ها وکننده اسانس دارچین و پروتکسین داراي افزایش وزن روزانه باالتري نسبت به دیگر اسانس

هاي خـونی و نیتـروژن آمونیـاکی    هاي مصرف کننده اسانس دارچین و پروتکسین بود. فراسنجههاي تیمار شاهد و حداکثر آن مربوط به گوسالهگوساله
هاي مختلـف و همچنـین   هاي تغذیه شده با اسانسلهاي در گوساشکمبه pHشکمبه تحت تأثیر نوع اسانس و پروبیوتیک مصرفی قرار نگرفت. میزان 

تر بود. عرض هیپ، دور سینه، عمق شکم و ارتفاع جدوگاه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. با این وجود طول بدن پروتکسین نسبت به گروه شاهد پایین
هاي مصرف بود. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در گوساله هاي دریافت کننده اسانس دارچین نسبت به گروه شاهد باالترو ارتفاع هیپ در گوساله

داري بیشتري نسبت به گروه شاهد داشت. بطورکلی مصرف اسانس دارچین و پروتکسین با بهبود بازده خـوراك و  کننده اسانس دارچین تمایل به معنی
   هاي شیرخوار گردد.تخمیر شکمبه ممکن است منجر به بهبود عملکرد گوساله

  
  : نعناع، آویشن، دارچین، پروتکسین، گوساله، عملکرد.هاي کلیديژهوا
  

   1  مقدمه 
تردید راز موفقیت هر واحد گـاوداري در پـرورش و نگهـداري    بی

سو هر ساله  کیاز  رایزهاي جایگزین است ها و تلیسهصحیح گوساله
و از  شـوند یمـ  نیگزیجا يهر گاودار يریش يدرصد گاوها 30تا  20
بـزرگ   نـه یهز نیدومـ  ش،یها از تولد تا زاپرورش گوساله رگید يسو
خـوراك بـه خـود     نـه یدرصد) پس از هز 20را (حدود  يریش يهاگله

ـ  سرعت رشد گوساله نیهمچن ).16( دهدیاختصاص م  نیها، سـن اول

                                                        
  مشهد، فردوسی دانشگاه الملل بین پردیس دام تغذیه دکتري دانشجوي-1
  مشهد، فردوسی هدامی، دانشکده کشاورزي،دانشگا علوم گروه دانشیار-2
  مشهد. فردوسی دامی، دانشکده کشاورزي،دانشگاه علوم استاد گروه -3

 )Email: savakili@um.ac.ir                           نویسنده مسئول: -(*
DOI:10.22067/ijasr.v13i2.82290 

 دهـد یقـرار مـ   ریرا تحت تـأث  ندهیشده در آ دیتول ریش زانیو م شیزا
تـرین روش تـامین   ت، اقتصـادي ). در صورت فراهم بودن امکانا31(

هاي شـیري اسـت. در واقـع    تلیسه مورد نیاز هر گله، پرورش گوساله
آینده هر مجموعه پرورش گاو شـیري بسـتگی بـه موفقیـت در امـر      

). یکی از اصول مهم 5هاي جایگزین دارد (ها و تلیسهپرورش گوساله
سـتارتر  ها به مصرف شیر و اهاي شیرخوار ترغیب آندر تغذیه گوساله

هـاي مختلـف در دوره پـرورش    بیوتیـک باشـد. اسـتفاده از آنتـی   مـی 
هاي مورد توجه در کاهش بیماري و مـرگ و  ها یکی از روشگوساله

). کـاهش اقبـال عمـومی بـه مصـرف      8ها بـوده اسـت (  میر گوساله
ها در اتحادیه اروپا در خوراك ها و با ممنوعیت کاربرد آنبیوتیکآنتی

هـا در گوشـت و بـدن و    ماندن اثرات سـوء آن باقیحیوانات به علت 
هـاي  هاي مقاوم، محققان را به بررسی جایگزینهمچنین ایجاد سویه

هـا یـا   مـوارد اسـانس  بیوتیکی سوق داده است که یکـی از ایـن   آنتی

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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 ظیتغل زیآب گر عاتیما یاهیگ يهااسانس. )7(باشند ها میپروبیوتیک
باشــند. مــی کیــرار آروماتفــ بــاتیترک يهســتند کــه حــاو ياشــده

هـا و  تـرپن مختلف (عمـدتا   باتیاز ترک یمخلوط یاهیگي هااسانس
ــ ــی) را شــامل یمشــتقات ترپن  یکروبیضــدم تیخاصــ. )6شــوند (م

ـ فنول باتیبه ترک یاهیگ يهااسانس ـ وئو ترپن کی موجـود در آنهـا    دی
ها، یدست از افزودن نیا يری). هدف از بکارگ7نسبت داده شده است (

و  یهضـم  يهـا رابهیشـ  شیطعم و مزه خـوراك، افـزا   تید وضعبهبو
 تیگـوارش، بهبـود وضـع    سـتم یهضم کننده موجـود در س  يهامیآنز

بر  باتیترک نیا ریو عمده تأث یخوراک اداز فساد مو يریجلوگی، سالمت
 ياشـکمبه  يهاسمیکروارگانیم تیاثر بر جمع قطری ها ازگوسالهرشد 

ا در شرایط برون تنی منجر بـه کـاهش   هبسیاري از اسانسباشد. یم
) اذعـان داشـتند کـه    2). آکـراوال و همکـاران (  8تولید متان گردید (

استفاده از اسانس نعناع بر تولید متان تاثیر گذاشـته و کـاهش تولیـد    
 بـه  هادر مورد افزودن اسانس یضیضد و نق جینتامتان را در بر دارد. 

مطالعات، به  نیتفاوت در ا است که دهگردی مشاهده هاسالهگو خوراك
فعال  یستینوع و مقدار اسانس استفاده شده، اثر متقابل عوامل ز لیدل

در آزمایش  .)29و  18، 9گردد (یبرم شآزمای روش و هاموجود در آن
هـاي  ) افزودن اسانس نعناع به استارتر گوساله3اکبریان و همکاران (

افزایش وزن روزانـه   داري بر ماده خشک مصرفی وشیرخوار اثر معنی
نداشت، اما منجر به کاهش سن از شیرگیري و افزایش قـوام مـدفوع   

هاي شیرخوار گردید. در آزمایشی دیگر غنی سازي شیر و آب گوساله
با اسانس نعناع و اکالیپتوس منجر به بهبود ضریب تبـدیل و قابلیـت   

). افـزودن مخلـوطی از مـواد مـوثره     26هضم مـواد مغـذي گردیـد (   
ها از قبیل کارواکرول، سینئول و سینامالدئید (از اجزاي تشکیل ساسان

هـاي  دهنده اسانس دارچین) به جایگزین شیر و یـا اسـتارتر گوسـاله   
شیرخوار هلشتاین تاثیري بر خوراك مصـرفی و افـزایش وزن روزانـه    

ها ) بیان کردند که افزودن اسانس18(  ). هیل و همکاران26نداشت (
هاي هلشتاین منجر بـه افـزایش عملکـرد و    وسالهبه جایگزین شیر گ

بازده خوراك گردید. با این وجود مطالعـات انـدکی در مـورد حضـور     
ها با پروبیوتیک تجاري پروتکسین در شیر بـر  ها و مقایسه آناسانس

ها پرداخته شده است. هدف از اجراي عملکرد و سیستم ایمنی گوساله
ـ  هـاي  این آزمایش بررسی اثرافزودن اسـانس   شـن، یآو ،ینعنـاع فلفل

به شیر بـر عملکـرد و سیسـتم ایمنـی      نیپروتکس نیو همچن دارچین
  هاي شیرخوار بود.گوساله
  

  هامواد و روش
  هاي آزمایشیها و تیمارگوساله

 25با استفاده از  1396مطالعه حاضر در فاصله زمانی آذر تا بهمن 
 15راس مـاده و   10راس گوساله نر و ماده شیرخوار نـژاد هلشـتاین (  

در قالب طـرح کامـل    لوگرمکی 42 ± 8وزن تولد  نیانگیراس نر) با م
ی در مرکز تحقیقات گاو شیري دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    تصادف

ساعت اولیه پـس از   24ها در فردوسی مشهد صورت پذیرفت. گوساله
هاي انفرادي حـاوي بسـتر کـاه و    تولد از مادران خود جدا و به باکس

ها بالفاصـله  شد. گوسالهقل شدند. بستر همه روزه تمیز میکلش منت
لیتر آغوز در دو نوبت متوالی هر روز تا روز سوم تغذیه  2پس از تولد با 

درصد از  10ها تا زمان از شیرگیري به میزان شدند. هر یک از گوساله
 به وزن براساس هادر روز سوم گوسالهوزن تولد، شیر دریافت کردند. 

ـ 1یشیآزما يمارهایبه ت ادفیتص صورت (گـروه   ی) شیر بدون افزودن
 40 +) شـیر  3 ،نعنـاع فلفلـی  اسـانس   ترلییلیم 40 + ) شیر2شاهد)، 

) 5و  اسانس دارچین ترلییلیم 40 +) شیر 4 ،اسانس آویشن ترلییلیم
ها به میزان افزودنی اختصاص داده شدند. نیگرم پروتکس 5/0 +شیر 

درصد از  4/0ها به غلظت اسانس شد.اضافه میها ثابت به شیر گوساله
شرکت داروسازي مزدیسنا سام نوش دارو (خراسان رضوي، مشهد) با 
استفاده از روش تقطیر با اسـتفاده از حـالل شـیمیایی هگـزان تهیـه      

ها گردید. استارتر تمامی تیمارها یکسان و از سه روزگی در اختیار دام
آورده شده  1یمیایی آن در جدول قرار گرفت. اجزاي جیره و ترکیب ش

 است که در کل دوره ثابت بود.
 

  گیرينمونه
میزان استارتر مصرفی و باقیمانده روز قبل به صورت روزانه وزن 
کشی و ثبت شد. از هر یـک از خـوراك و باقیمانـده مقـداري نمونـه      

 -20 ي(دمـا  زریدر فر یبیتقر زیآنال شاتیتا انجام آزمابرداري شده و 
  شد. يگراد) نگهدار یانتدرجه س

(ماده خشـک،   يمواد مغذ يهضم ظاهر تیقابل نییبه منظور تع
بـا اسـتفاده از روش   ) یخنث ندهینامحلول در شو افیخام و ال نیپروتئ

ـ روزه نمونه گ 5مرحله  ک)، ی30ونکولن و یانگ ( در از مـدفوع   يری
 رکتـال  کیتحر قیاز طر يریدر نظر گرفته شد. نمونه گانتهاي دوره 

 يآورجمـع  التکـس با دستکش  روزانه یک بار در ساعت هشت صبح
 -20 يدر دمـا  یشگاهیآزما زیهنگام آنال امدفوع ت هايشد. نمونهیم

گیري ماده خشک از آون براي اندازهشدند.  ينگهدار گرادیدرجه سانت
ساعت استفاده شد و مقـدار   48گراد به مدت درجه سانتی 65با دماي 

درجـه   600هـا در کـوره بـا دمـاي     رار دادن نمونـه خاکستر خام با ق
 ساعت تعیین شدند.  6گراد به مدت سانتی

میزان نیتروژن موجود در استارتر و مدفوع با اسـتفاده از دسـتگاه   
، سوئد) 1030مدل  ، Behr distillation unit S5کجلدال اتوماتیک(

  گیري شد. اندازه
ابتـدا و  در  ی صـبح دهخوراك قبل ساعت 2 خون، از گیرينمونه

ـ یم 10 زانیصورت گرفت و به م یشیآزماانتهاي دوره  خـون   تـر لییل
 هـاي توسط سرنگ از سیاهرگ وداج گردن گرفتـه شـد و درون لولـه   

شـد، بـه    ختهیر) BDVacationer Systems( نیهپار يحاو لیاستر
بـه   دور 3000در  فوژیآرامی تکان داده و بالفاصله پالسما بـا سـانتر  

  بدست آمد. قهیدق 15مدت 
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Table 1- Ingredients and chemical composition of basal diet for Holstein dairy calves  
  جیره پایه

Basal diet 
  ترکیب جیره
Diet composition 

  جو  10
Barley grain 

  ذرت  50
Corn grain 

  کنجاله سویا  29
Soybean meal 

  تفاله چغندرقند  3
Suger beet pulp 

  کاه خرد شده  3
Choped straw 

  سبوس گندم  3
Wheat bran 

  کربنات کلسیم  0.50
Calcium carbonate 

  1و مواد معدنی ینیتامیومکمل   1.5
1vitamin supplement-Mineral 

 Chemical composition (percent)مغذي  ترکیب مواد                                                                                 

  ماده خشک  90.50
Dry matter 

  پروتئین خام  22
Crude protein 

  فیبر نامحلول در شوینده خنثی  21
Neutral detergent fiber 

  چربی  4.5
Fat  

  کلسیم  0.81
Calcium  

  فسفر  0.52
Phosphorus 

  انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري بر کیلوگرم)   2.81
Metabolizable energy (Mcal/kg)2 

  انرژي خالص افزایش وزن (مگاکالري بر کیلوگرم) 1.26
Net gain energy (Mcal/kg)3 

 E ،25/2واحد ویتامین  D ،1500واحد ویتامین  A ،00500واحد ویتامین  250000 :يحاو ینیتامیو و یمعدن مکملهر کیلوگرم  1
 14گرم گوگرد،  3گرم آهن،  25/1گرم سدیم،  186گرم منیزیوم،  5/20گرم فسفر،  20گرم روي،  7/7گرم کلسیم،  120گرم منگنز، 

   گرم یدمیلی 56گرم مس،  25/1گرم کبالت، میلی
1Every kilogram of  minaral and vitamin supplement containing: 250,000 IU  vitamin  A, 50,000 
IU  vitamin  D, 1,500 IU  vitamin  E, 2.25 g Mn, 120 g Ca, 7.7 g Zn, 20 g P, 20.5 g  Mg, 186 g Na, 
1.25 g Fe, 3 g S, 14 mg Co, 1.25 g Cu, 56 mg I.  
2ME = 1.1 * Digestible energy (Mcal/kg) – 0.45 
3NEg = -0.003340 + 0.4979 BW/bw0.75 

  

 
 تـر یل یلمی 5/1 هايتوسط سرنگ به میکروتیوب خون يپالسما

درجـه   -20خـونی در   هـاي انتقال داده شد و تا زمان آنالیز فراسنجه
 تروژنیگلوکز، ن نییخون جهت تع هاينمونه. شد نگهداري گرادسانتی

ـ  يکبد هايمیو آنز دهایریسیگليکلسترول، تر ،يااوره  نـو یآم نیآالن
 یمیوشـ یب يهاتیترانسفراز با استفاده از کنویتات آمترانسفراز و آسپار

 BT3000مـدل   زریو با دستگاه اتوآناال پارس آزمون (تهران)شرکت 
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 3محتواي مایع شـکمبه حـدود    .گیري شداندازه ایساخت کشور اسپان
ــاعت   ــبح (س ــه ص ــد از تغذی ــاعت بع ــتگاه 11 ± 30´س ــط دس ) توس

Stomach tube ه توسط پارچه متقال گرفته شد. محتواي مایع شکمب
با اسید  سپسشد. گیري میآن اندازه pHو بالفاصله  چهار الیه صاف

 زیآنال انجام و یبررس جهت بالفاصله و نرمال مخلوط 2/0سولفوریک 
ـ فر بـه  نیتروژن آمونیـاکی توسـط دسـتگاه اسـپکت      درجـه  -20 زری

  .شدند رهیذخ و منتقل گرادیسانت
  

  هاتجزیه و تحلیل داده
هـاي تکـرار شـونده (میـزان خـوراك مصـرفی،       باط با دادهدر ارت

 اثـر  ،یاصل اثرات عنوان به مارهایت اثراتافزایش وزن، بازده خوراك)، 
 و شـونده  تکرار اثر عنوان به دوره و اثر یتصادف اثر عنوان به گوساله

 گرفتـه  نظر در) یکمک ریمتغ( تیکووار عنوان به هاگوساله هیاول وزن
 بـا  خـوراك  بـازده  و روزانه وزن افزایش و روزانهخوراك  مصرف .شد

 Repeated هـــاي تکـــرار در زمـــان دســـتور داده از اســـتفاده
Measurement از رویهMixed  کوواریـانس  سـاختار  از استفاده با و 

CS )Covariance Structure( ــورد ــالیز م ــرار آن ســایر . گرفــت ق
غلظت نیتـروژن   ،pHهاي اندازه بدنی، آنالیزهاي آماري از قبیل داده

) و GLMآمونیاکی با اسـتفاده از رویـه مـدل خطـی تعمـیم یافتـه (      
 5داري مقایسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سـطح معنـی  

هـاي خـونی و انـدازه    ها، فراسنجهدرصد انجام شد. وزن اولیه گوساله
بدنی در زمان ورود به طرح به عنـوان متغیـر کمکـی در مـدل قـرار      

هاي مربـوط بـه   مدل آماري مورد استفاده جهت پردازش دادهگرفت. 
   عملکرد:

Yij = µ + Ti + Aij + β (BWij - x̅) + eij 
 : میانگینµام،  i تیمار در ام j گوساله به مربوط : مشاهدهijY که 

:x̅) - ijBW( βام،  iتیمار در ام j حیوان اثر :ijAام،  i تیمار اثرi: T کل،
 باشد.باقیمانده می : خطايijeمتغیر کمکی و  وزن اولیه به عنوان 

  باشد.مدل آماري سایر آنالیزها به شرح زیر می
Yij = µ + Ti + eij 

 : میانگینµام،  i تیمار در ام j گوساله به مربوط : مشاهدهijY که 
 باشد.باقیمانده می : خطايijeام و  i تیمار اثرi: T کل،

  
  نتایج و بحث

  عملکرد
ه مصرف استارتر و ماده خشک روزانه در کل دوره نتایج مربوط ب

هـاي مختلـف و همچنـین    نشان داد که بین تیمارهاي حاوي اسانس
داري وجود ندارد (جدول افزودنی پروبیوتیکی پروتکسین تفاوت معنی

2 ،05/0>Pهاي مختلـف نشـان داده شـده اسـت کـه      ). در آزمایش
)، بـدون  21افـزایش (  ها باعثها یا مخلوطی از آناستفاده از اسانس

) و حتی کـاهش در مصـرف اسـتارتر و مـاده خشـک      29و  11تاثیر (
). علت اثر متناقض در مطالعات را احتماال بتوان به مقدار 27شود (می

هـاي  مصرف و نوع اسانس و یا حتی جیره پایـه نسـبت داد. گوسـاله   
مصرف کننده اسانس دارچین و پروتکسین داراي افزایش وزن روزانـه  

ها و گروه شاهد بودند و کمترین میزان التري نسبت به دیگر اسانسبا
هـاي مصـرف   افزایش وزن روزانه مربوط به گروه شاهد بود. گوسـاله 

روزگـی بـه جهـت افـزایش وزن پیشـی       15کننده اسانس دارچین از 
) و این روند تا انتهاي دوره ادامه پیدا کرد. ابراهیمی 1گرفتند (نمودار 

اذعان داشتند که نعناع فلفلی نسبت به آویشن منجر  )11و همکاران (
) بیـان  21به افزایش وزن روزانه شد. همچنین جشاري و همکـاران ( 

درصد افزایش وزن روزانه  3/0کردند که اسانس پونه منجر به افزایش 
ها در بین تیمارهاي آزمایشی مختلف گردیده است. وزن اولیه گوساله

هـاي  این وجود در انتهاي دوره گوسـاله تفاوت معنی داري نداشت با 
مصرف کننده شیر حاوي افزودنی اسانس دارچین و پروتکسین داراي 
وزن باالتري نسبت به دیگر تیمارهاي آزمایشی بودند. حداقل بـازده  

هاي تیمار شـاهد و حـداکثر آن مربـوط بـه     خوراك مربوط به گوساله
ن بودند. افزودن هاي مصرف کننده اسانس دارچین و پروتکسیگوساله

داري در ها تفاوت معنـی مقادیر مختلف اسانس نعناع به جیره گوساله
ها در دوره قبل از شیرگیري، بعد از شـیرگیري و  افزایش وزن گوساله

بر میکروفلور دسـتگاه   تواند). اسانس می1کل دوره مشاهده نگردید (
گـوارش بـه   ). بنابراین بهبود سالمت دستگاه 8گوارش تاثیر بگذارند (

دلیل استفاده از اسانس ممکن است در دسـترس بـودن مـواد مغـذي     
). تحریـک بافـت اپـی   13براي جذب، و به تبع آن رشد را بهتر کند (

شود از تـاثیرات  ها میتلیال که موجب افزایش ترشح موکوس و آنزیم
شود باشد که باعث هضم و جذب بهتر مواد مغذي میدیگر اسانس می

بازده خـوراك در تیمارهـاي حـاوي اسـانس خصوصـا      ). افزایش 26(
تواند بدلیل تغییر در اسانس دارچین و همچنین افزودنی پروتکسین می

ها و پروبیوتیک باشد به طوري فلور میکروبی شکمبه در حضور اسانس
هـاي تولیـد کننـده گـاز متـان و برخـی       که کاهش فعالیت بـاکتري 

یش بازدهی خوراك را در پی ها باعث کاهش متان شده و افزاپروتوزوآ
  ).28دارد (
 

  ايهاي خونی و شکمبهفراسنجه
هاي نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و پروتکسین به افزودن اسانس

هاي شیرخوار هلشتاین تاثیري بر میزان میانگین غلظـت  شیر گوساله
گلوکز، کلسترول، پروتئین کل، آلبومین، اوره، آسپارتات آمینوترانسفراز، 

). P<05/0: 3ن آمینوترانسفراز، کلسیم و فسفر نداشـت (جـدول   آالنی
) در راسـتاي مطالعـه   27) و سلطان (1مطالعات ابابکري و همکاران (

هاي مختلف از قبیل نعناع، نعناع حاضر گزارش کردند افزودن اسانس
هاي فلفلی، اکالیپتوس و منتول به استارتر و جایگزین شیر بر فراسنجه

هـا منجـر بـه    با این وجود سطح باالي این اسانس خونی اثر نداشت،
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 افزایش گلوکز خون در مقایسه با گروه شاهد شد. 
 

 

   
 هاي آزمایشیهاي هلشتاین تغذیه شده با جیرهتغییرات وزن بدن گوساله - 1 شکل

 
Figure 1- Body weight changes of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

 
 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتادر گوسالهمصرف خوراك، افزایش وزن روزانه و بازده خوراك  - 2 جدول

Table 2- Feed intake, average daily gain and feed efficiency of Holstein dairy calves fed with the experimental   
تیمار * 

  زمان
  

3Value-P        
2SEM 

  1تیمارها  
1Treatments   فراسنجه 

Parameter  1  2  3  4  5     تیمار  زمان    
  گرم در روز)( مصرف خوراك    1136.34  1062.33  995.46 1175.49  1102.89    138.07   0.90  0.13 0.12

Feed intake (g/d) 

0.16 0.17 0.05   38.91    ab647.03 a662.51 bc544.31  c530.95  c498.01     روزانه (گرم)افزایش وزن  
Daily weight gain (g) 

0.08 0.09 0.05   4.10    a585.57 a584.42 ab556.10 ab529.90  b466.90    (گرم در روز) بازده خوراك  
Feed efficiency (g/d) 

  وزن اولیه (کیلوگرم)   37.88 39.96 40.46 40.52 40.46    1.79   0.32 - -
Initial weight (kg) 

- - 0.02   3.36    ab4589. a93.24 ab83.74 ab82.30 b76.64   (کیلوگرم) وزن نهایی  
Final weight (kg) 

 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04 + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیوتکسپر کیوتیگرم پروب 5/0
  میانگین خطاي استاندارد 2
 داريسطح احتمال معنی 3
c-aباشند دار میهاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین(P < 0.05) . 

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 
40 ml cinnamon, 5) milk + 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
a-cMeans with different letters in a row differ (P < 0.05). 

هـاي تغذیـه شـده بـا     اي در گوسـاله شـکمبه  pHمیزان غلظـت  
 هاي مختلف و همچنین پروتکسین نسبت به گروه شاهد باالتراسانس

بـا افـزودن اسـانس و     pH)،که ایـن کـاهش   P>05/0: 1بود (شکل 

اي پروبیوتیک احتماال مربوط به افـزایش سـطح پروپیونـات شـکمبه    
-گلیسیرید در گوسالهمیزان غلظت تري ).8باشد (نسبت به استات می

هـا و  هاي تغذیه شده با اسـانس دارچـین نسـبت بـه دیگـر اسـانس      
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). نتـایج ضـد و نقیضـی در    P>05/0بود ( باالترهمچنین پروتکسین 
گلیسـیرید  ارتباط با حضور اسانس بر میزان غلظت کلسـترول و تـري  

هـا بـر ایـن    ) به عدم تـاثیر اسـانس  4وجود دارد. السهت و همکاران (
) اذعـان  10هاي خونی اشاره داشـتند. چـاوس و همکـاران (   فراسنجه

ید و گلیسـیر برابـري تـري   18ها منجر به افـزایش  داشتند که اسانس
کلسترول نسبت به گروه شاهد شد، با این وجـود السـون و کورشـی    

ها ) به کاهش غلظت تري گلیسیرید و کلسترول خون در گوساله12(
اي خون در مطالعه در حضور اسانس اشاره کردند. غلظت نیتروژن اوره

ها و پروتکسین در جیره قرار نگرفت حاضر تحت تاثیر افزودن اسانس
هاي سنتز اوره در کبـد، سـنتز اوره از آمونیـاك    از راه). یکی 2(شکل 

اي باشد، در نتیجه غلظت نیتروژن اورهجذب شده از دیواره شکمبه می
خون همبستگی زیادي با غلظت نیتروژن آمونیـاکی در شـکمبه دارد   

). به دلیل این که غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در این مطالعه 19(
ر جیره قرار نگرفت، عدم تغییر در نیتـروژن  تحت تاثیر نوع افزودنی د

   اي خون قابل انتظار بود.اوره
  

  
 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتاگوسالههاي خونی در غلظت متابولیت - 3 جدول                                   

Table 3- Blood metabolite concentrations of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

3Value-P  2SEM    1تیمارها  
1Treatments 

  فراسنجه  
Parameter   5  4  3  2  1    

  گرم در دسی لیتر)گلوکز (میلی    10.66  104.80  110.27 111.12 115.82    4.24  0.51
Glucose (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)(میلی کلسترول   54.18 46.16 47.23 46.68 49.61   2.82 0.28
Cholesterol (mg/dl) 

0.04 1.63    b25.80 a32.24 b25.64 b26.08  b28.90    گرم در دسی لیتر)گلیسیرید (میلیتري  
Triglyceride (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)پروتئین کل (   6.40 6.54 6.56 6.54 6.56  0.11 0.81
Total protein (g/dl) 

  گرم در دسی لیتر)آلبومین (میلی   4.20 4.11 4.24 4.32 4.30  0.11 0.68
Albumin (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)اوره (میلی    13.81  13.37  13.40 11.98 12.20  0.81 0.43
Urea (mg/dl) 

  آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)   48.18 48.57 49.90 48.33 47.10  3.67 0.98
Aspartate amino transferase (unit/l) 

  آالنین آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)   14.06 11.33 14.14 11.31 12.29  1.30 0.36
Alanine amino transferase (unit/l) 

  لیتر)گرم در دسیکلسیم (میلی   10.70 10.99 10.88 10.94 10.71  0.17 0.69
Calcium (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)سفر (میلیف   6.25 6.34 6.03 6.29 6.21  0.20 0.85
Phosphor (mg/dl) 

 کیوتیگرم پروب 5/0 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04  + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیپروتکس

  ردمیانگین خطاي استاندا 2
 داريسطح احتمال معنی 3
 b-aباشند دار میي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیهامیانگین(P < 0.05) .  

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 40 ml 
cinnamon, 5) milk + 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
a-b Means with different letters in a row differ (P < 0.05) 
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                                   )a(  

 

 
                                )b(  

 ي آزمایشیهاهاي شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با جیرهگوساله ) درb) و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه  (pH )aمقدار  - 2 شکل
Figure 2- pH value (a) and NH3-N concentrations (b) of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

 

  اندازه بدنی
هـاي  هـاي بـدنی گوسـاله   صفات مربوط به رشد اسکلتی یا اندازه

نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و پروتکسـین   هايمصرف کننده اسانس
نشان داده شده است. عـرض هیـپ، دور سـینه،     4در شیر در جدول 

 80-40روزگـی و   40-0عمق شکم و ارتفاع جدوگاه در هـر دو دوره  
هاي نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و روزگی تحت تاثیر افزودن اسانس

). با این P<05/0(همچنین مکمل پروبیوتیکی پروتکسین قرار نگرفت 
هاي دریافت کننده اسـانس  وجود طول بدن و ارتفاع هیپ در گوساله
 که نشان دهنده )،P>05/0دارچین نسبت به گروه شاهد باالتر بود (

) گزارش کردند 14باشد. فروهلیچ (ها مینرخ رشد بهتر در این گوساله
 25/1هاي مصرف کننده اسانس به میـزان  که ارتفاع هیپ در گوساله

 5/2هاي دریافت کننده اسانس در مقادیر گرم در روز نسبت به گوساله

هـاي بـدنی از   گرم در روز باالتر بود با این وجود دیگر اندازه 75/3و 
قبیل طول بدن، عمق شکم، عرض هیـپ و ارتفـاع جـدوگاه تفـاوت     

داري را بین تیمارهاي حـاوي مکمـل اسـانس بـا گـروه شـاهد       معنی
داري را در رابطـه بـا   ) نیز تفاوت معنی3همکاران (نداشت. اکبریان و 

هـاي آویشـن،   هـاي مصـرف کننـده اسـانس    اندازه بدنی در گوسـاله 
اکالیپتوس، کرفس و همچنین پروبیوتیک موننسین مشاهده نکردنـد.  

-ها و پروتکسین بر اندازه بدنی بنظر میداري تاثیر اسانسعدم معنی
و ویتامینه مورد نیاز اسـکلت در   رسد احتماال بدلیل تامین مواد معدنی

هاي بیشتر بر هاي آزمایشی بوده است با این وجود بررسیتمامی تیمار
هاي خونی از قبیل کلسیم و فسفر براي اظهار نظر روي دیگر متابولیت

تـر در زمینـه تـاثیر    توانـد راهگشـاي دقیـق   تر در این زمینه میدقیق
  یوتیک بر اندازه بدنی باشد.هاي گیاهی و پروباسانس
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 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتادر گوسالههاي بدنی اندازه -4جدول 

Table 4- Body measurements of Holstein dairy calves fed with the experimental diets   

3Value-P  2SEM    1تیمارها 

1 Treatments  فراسنجه  
Parameter    5  4  3  2  1  

  متر)طول بدن (سانتی          
Body length (cm) 

0.005 0.93  b43.25 a46.49 b43.41  b44.80  c40.38    روزگی 56صفر تا  
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    50.46  52.25  53.44 55.37 54.80   1.45 0.17
56 - 70 d 

  متر)ارتفاع هیپ (سانتی          
Hip height (cm)  

0.03 1.48   a86.31 a88.33 a86.23  a86.93  b82.70     روزگی 56صفر تا  
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    95.59  94.59  96.90 95.93 95.96   1.87 0.92
56 - 70 d 

  متر)عرض هیپ (سانتی          
Hip width (cm)  

  روزگی 56صفر تا     21.88  22.41  22.90 22.05 21.94   0.38 0.27
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    26.09 26.85  25.93 27.35 25.96   0.92 0.51
56 - 70 d 

  متر)دور سینه (سانتی          
Heart girth (cm)  

  روزگی 56صفر تا     87.99  85.42  86.95 91.06 87.95   2.87 0.36
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    105.43  108.54  107.20 108.62 103.66   2.59 0.49
56 - 70 d 

  متر)م (سانتیعمق شک          
Body barrel (cm)_  

  روزگی 56صفر تا     92.72  87.05  91.97 92.44 94.12   2.32 0.30
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    118.69  120.22  119.14 120.12 117.78   2.58 0.96
56 - 70 d 

  متر)ارتفاع جدوگاه (قد) (سانتی          
Withers height (cm)  

  روزگی 56صفر تا     80.20  85.41  83.49 89.51 81.43   2.37 0.88
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    93.09  91.62  93.13 93.57 93.95   2.75 0.91
56 - 70 d 

گرم  5/0 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04  + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیپروتکس کیوتیپروب

  میانگین خطاي استاندارد 2
 داريسطح احتمال معنی 3
 c-aباشند دار میي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیهامیانگین(P < 0.05) . 

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 40 ml cinnamon, 5) milk 
+ 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
a-c Means with different letters in a row differ (P < 0.05). 

  
 قابلیت هضم مواد مغذي

آلی، پـروتئین   هاي مرتبط با قابلیت هضم ماده خشک، مادهداده
هاي خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی در تیمارهاي حاوي اسانس

نشان داده شده  5نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و پروتکسین در جدول 
هـاي مصـرف   است. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در گوسـاله 

داري بیشتري نسـبت بـه گـروه    کننده اسانس دارچین تمایل به معنی
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). قابلیت هضم پروتئین خام و فیبر P=07/0و  P=06/0اشت (شاهد د
نــامحلول در شــوینده خنثــی تحــت تــاثیر نــوع افزودنــی اســانس و 

هـاي شـیرخوار هلشـتاین قـرار نگرفـت. لیـو و       پروتکسین در گوساله
-هاي دریافت کننده اسـانس ) اذعان داشتند که گوساله22همکاران (

ک، پروتئین، الیاف نامحلول هاي گیاهی داراي قابلیت هضم ماده خش
در شوینده خنثی و اسیدي باالتري نسبت به گروه کنترل بودند. با این 

-) نشان دادند که ترکیب تجاري اسانس25وجود، نیوبولد و همکاران (
گرم در روز بـه ازاي هـر راس) نـرخ تجزیـه     میلی 110هاي گیاهی (

کـاهش داد.  پذیري ماده خشک کنجاله سویا را در شکمبه گوسفندان 
هاي گیاهی بر تجزیـه  گزارشات خیلی کمی در رابطه با اثرات اسانس

) نشان دادند 23) وجود دارد. مک ایوان (24و  23پروتئین در شکمبه (
تواند تجزیه سوبستراهاي هاي گیاهی میکه استفاده از مخلوط اسانس

هـاي انکوبـه شـده در شـکمبه     غنی از پروتئین و نشاسته را در کیسه
هش دهد. که با نتایج مطالعه حاضر از جهت کاهش غلظت نیتروژن کا

آمونیاکی در شکمبه همخوانی دارد و ممکن است به کـاهش میـزان   
هـاي گیـاهی   تجزیه پروتئین در شکمبه به دلیـل اسـتفاده از اسـانس   

هاي گیاهی موجب تغییر اتصال و اسـتقرار مـواد   مربوط باشد. اسانس

شوند و به احتمـال زیـاد بـر تفکیـک     یگیاهی وارد شده به شکمبه م
). بـا ایـن وجـود در طیـور     15گذارند (پذیري منابع پروتئینی تاثیر می

هاي گیاهی منجر به بهبود قابلیت هضم پروتئین خام و مـاده  اسانس
) گـزارش کردنـد کـه    17خشک گردیده است. هرنانـدز و همکـاران (  

وشتی منجـر بـه   هاي گدارچین، آویشن و فلفل در جیره پایانی جوجه
بهبود قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام شده است. در گزارشی 

هـاي گوشـتی   دیگر افزودن سینامالدئید و کارواکرول به جیره جوجـه 
). 20باعث بهبود قابلیت هضم ظاهري پروتئین و اسیدهاي آمینه شد (

ها احتماال ايیکی از دالیل نقض پژوهش حاضر با تحقیقات تک معده
پـروتئین در ایـن نـوع    هـاي کـم  هـا در جیـره  خاطر حضور اسانسبه 

ها در کاهش ها و پروبیوتیکباشد به این خاطر که اسانستحقیقات می
اتالف انرژي (از متان) و پروتئین (از نیتروژن آمونیـاکی) در شـکمبه   

هاي غنی از پـروتئین خـام نقـس    ) و در جیره8اند (موفق عمل کرده
هاي گیاهی بـر  شهودتر است. همچنین اثر اسانسها احتماال ماسانس

تجزیه مواد مغذي در شکمبه با توجه به طول دوره عادت پذیري، نوع 
باشـد و دلیـل عـدم    جیره پایه، نوع اسانس و غلظـت آن متغیـر مـی   

  باشد.یکنواختی در نتایج مطالعات احتماال به دالیل مذکور مربوط می
  

 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتادر گوسالههضم مواد مغذي قابلیت   -5 جدول               
Table 5- Nutrient digestibility of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

3Value-P  2SEM 
  1تیمارها  

Treatments 1 فراسنجه 
Parameter   5  4  3  2  1  

قابلیت هضم ماده خشک   79.39 61.67  72.36 78.17 75.40   4.69 0.06
Dry matter digestibility 

قابلیت هضم ماده آلی   80.41  64.36  73.81 79.36 77.36   3.91 0.07
Organic matter digestibility 

قابلیت هضم پروتئین خام   65.84  62.79 66.38 69.22 64.88   3.44 0.29
Crude protein digestibility 

قابلیت هضم فیبر نامحلول در شوینده خنثی  74.84 59.87 69.10 71.87 64.41   4.72 0.31
Neutral detergent fiber digestibility 

 کیوتیگرم پروب 5/0 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04  + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیپروتکس

  میانگین خطاي استاندارد 2
 داريسطح احتمال معنی 3

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 40 ml 
cinnamon, 5) milk + 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
 

  
  گیري کلینتیجه

 یا نیدارچ ها بویژهاسانسنتایج پژوهش حاضر نشان داد افزودن 
 هـاي شـیرخوار منجـر بـه    در اسـتارتر گوسـاله   نیپروتکسپروبیوتیک 

شـود.  نسبت به شاهد می بازدهی خوراك حداکثرو  بدنوزن  شیافزا

هاي خوراکی قرار نگرفـت.  ت تاثیر افزودنیاگرچه مصرف خوراك تح
هـاي  ها در شیر روزانـه مصـرفی گوسـاله   بنابراین حضور این افزودنی

شیرخوار هلشتاین بدیل افزایش سود ناخالص پرورش گوساله پیشنهاد 
  گردد.می
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Introduction1 The present study was conducted to investigate the efficacy of inclusion peppermint, thyme, 
cinnamon essential oils and also probiotic supplement (Protexin, Probiotics International Ltd., south Petherton, 
UK) when added to whole milk on performance, some blood parameters, skeletal growth, and nutrient 
digestibility of Holstein dairy calves.  

Material and Methods A total of 25 Holstein dairy calves (10 females and 15 males; 1–10 days) with 42 ± 8 
kg of average birth weight were used in a completely randomized design in which calves were randomly 
assigned to one of five different dietary treatments including 1) control diet without inclusion of any milk 
essential oil supplementation, 2, 3 and 4) control diet + 40 ml (20 ml in the morning and 20 ml in evening meals) 
per day of peppermint, thyme, cinnamon essential oils, respectively and 5) control diet + 0.5 g per day probiotic 
Protexin. Calves were individually housed and bedded with straw that was replaced every day. Feed and water 
were available ad libitum throughout the experiment. Calves were fed colostrum for 3 days and then fed with 
10% of their birth weight until 80 days of age. The rations were iso-energetic. Ruminal fluid samples were 
collected by esophagus tube after morning feeding at the end of study. Starter intake was recorded individually 
and daily. The amount of feed consumed daily was calculated throughout the experiment from the difference 
between the feed poured and the remaining feed. Edible samples from calves were kept in the freezer (-20 °C) 
for approximate analysis experiments. Performance was analyzed in repeated measures of the mixed model 
(PROC MIXED) including initial BW as a covariate (covariate structure: compound symmetry) with treatment, 
week and their interaction as fixed components and animal as random effect. Structural growth data were 
evaluated by GLM. Gender was considered a block but was not significant and drop from the model. A mixed-
effects regression analysis, which included calf and period as random effects and treatment and time relative to 
weaning (before or after) as fixed effects, was then performed. Analytical model was Yij = µ + Ti + Aij + β (BWij 
- x) + eij, where Yij was each observation, μ was the overall mean, Ti was the fixed effect of treatment i, Aij was 
the random effect of calve j in treatment i, β (BWij - x) was using initial BW as a covariate and eij was residual 
error. Treatments means were statistically compared by the test of Duncan. 

Results and Discussion The results showed that starter intake was not affected by the experimental 
treatments (p> 0.05). However, calves consuming cinnamon essential oil and probiotic Protexin had higher daily 
weight gain than other essential oils and control group (p <0.05). Calves fed milk without any additives had the 
lowest feed efficiency but it was highest for calves fed whole milk based on cinnamon essential oil or Protexin 
(p<0.05). Rumen parameters and ammonia nitrogen concentration were not affected by essential oils and 
probiotic intake (p> 0.05). Ruminal pH value was lower in calves were fed milk supplemented with different 
essential oils and Protexin than those fed control treatment (p<0.05). This decrease in pH by inclusion of 
essential oil and Protexin was probably due to increased ruminal propionate to acetate ratio. Addition of 
peppermint, thyme, cinnamon essential oils and probiotic Protexin to milk of Holstein calves had no detectable 
effect on the mean concentration of glucose, cholesterol, total protein, albumin, urea, aspartate-aminotransferase 
and alanine-aminotransferase (p> 0.05). The concentration of triglyceride in calves fed cinnamon essential oil 
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was higher than that of other essential oils as well as probiotic Protexin (p <0.05). Inactivation of blood urea 
nitrogen concentration by the addition of essential oils was associated with a significant lack of ruminal 
ammonia nitrogen concentration. Increased ammonia nitrogen levels, more than the microbial requirement, lead 
to absorption through the rumen wall and hepatic vein, and most of it is converted into urea in the liver and 
ultimately increases in blood urea concentrations, which in this study did not affect the essential oils. Different 
effects of Protexin on ruminal ammonia nitrogen concentration resulted in no significant blood urea nitrogen 
concentration. 

Hip width, heart girth, body barrel and wither height were not affected by the addition of essential oils, as 
well as probiotic supplementation (p> 0.05). However, body length and hip heights were higher in the calves fed 
cinnamon essential oil than the control group. The apparent digestibility of dry matter and organic matter in 
calves consumed cinnamon essential oil tended to increase than the control group (p=0.06 and p=0.07, 
respectively). The digestibility of crude protein and neutral detergent fiber was not affected by the type of 
essential oil and Protexin supplementation in Holstein dairy calves. 

Conclusion Overall, essential oils especially cinnamon and probiotic Protexin may improve growth and 
performance by increasing daily gain and feed efficiency of Holstein dairy calves. 

 
Key words: Blood and ruminal parameters, Calf, Essential oil, Protexin, Performance. 
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  پژوهشی -مقاله علمی

هاي کلسیمی اسیدهاي چرب بر عملکرد و الگوي اسیدهاي چرب شیر گاوهاي اثر انواع نمک
  هلشتاین

  
  2پویا زمانی ،*2عربیحسن علی ،1جواد نصیري 

  30/03/1399تاریخ دریافت: 
  22/06/1399تاریخ پذیرش: 
 

  چکیده
 21هاي چرب شیر انجام شد. در ایـن مطالعـه از   اسیدهاي چرب بر عملکرد و الگوي اسید هاي کلسیمیبررسی اثر انواع نمک منظوربهاین مطالعه 

. 2. جیـره شـاهد   1هاي زیر را دریافت کردند: استفاده شد. گاوها به سه گروه مساوي تقسیم و جیره 30 ± 5/8گاو هلشتاین با روزهاي شیردهی  رأس
(مرسوم در بازار). گاوها در سه نوبت دوشیده شدند. رکورد و مصرف  Bی چرب منبع. جیره حاوي 3(ساخته شده در آزمایشگاه) Aی چرب نبعجیره حاوي م

 به عملها ي از دامریگخونهفتگی انجام گرفت.  صورتبه، خوراك و مدفوع جهت تعیین ترکیب ریاز ش يریگنمونهروزانه ثبت شدند و  صورتبهخوراك 
درصد بیشتر از دو جیره دیگر  5مصرف ماده خشک در جیره شاهد  .آوري شدهت تعیین الگوي اسید چرب جمعشیر ج آمد. در پایان دوره آزمایش نمونه

تفاوتی  Bداري نسبت به جیره شاهد داشت و با جیره حاوي مکمل چربی افزایش معنی Aبود در حالیکه میزان تولید شیر در جیره حاوي مکمل چربی 
بر قابلیت هضم فیبر جیره تاثیر منفی نداشت و مشابه جیره شاهد و  Aها قرار نگرفت. مکمل چربی اثیر جیرهو تغییرات وزن بدن تحت ت BCSنداشت. 

درصـد   47و  21و جیره شـاهد بـه ترتیـب     Bنسبت به مکمل  Aشیر گاوهاي دریافت کننده جیره حاوي مکمل  C18:2میزان  بود. Bمکمل چربی 
تواند به عنوان منبـع  می Aدار پیدا کرد. مکمل چربی یره شاهد نسبت به دو جیره دیگر افزایش معنیشیر در ج C14:0افزایش داشت. درصد چربی و 

  چربی در اوایل دوره شیردهی استفاده شود و نتایج مشابهی با نمونه تجاري مرسوم داشت.
  

   .چرب دیاس یمیکلس نمک ر،یش دیتول ر،یش بیترک ،يریش گاو هاي کلیدي:واژه
  

    1 مقدمه
 7درصد از گاوهاي دنیا در قاره آسیا قرار دارند اما فقط  40ود حد

کنند. سطح عملکرد تولیـدي دام در آسـیا   درصد شیر دنیا را تولید می
سال گذشته تغییر چندانی نداشته اسـت. بـه    20پایین بوده و در طی 

توصیه سازمان خوار و بار جهانی مهمترین کـاري کـه در ایـن قـاره     
د بهبود کیفیت و کمیت مواد خوراکی مورد اسـتفاده  بایستی انجام گیر

). از بـین مـواد مغـذي، تـامین انـرژي بـه عنـوان یکـی از         51است (
احتیاجات غذایی در آغاز شیردهی اغلب بسیار مشـکل اسـت. بعـد از    
                                                        

دانشـگاه   ،دانشـکده کشـاورزي   ،گروه علوم دامـی  ،دانشجوي دکتري تغذیه دام-1
  .، ایرانبوعلی سینا همدان

  .، ایراندانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشکده کشاورزي ،دانشیار گروه علوم دامی-2
  )Email: h_aliarabi@yahoo.com         نویسنده مسئول: -(* 
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شود که به علـت کـم   زایش به دلیل تولید شیر نیاز به انرژي زیاد می
منفی شده که این پدیده در  بودن مصرف خوراك تعادل انرژي در دام

ها اغلب گاوهاي شیري به راحتی قابل رویت است. از طرفی دیگر دام
در این زمان جهت جلوگیري از افت تولید از ذخایر بدنی جهت تامین 

کنند و از آنجایی که جیره مصرفی قـادر بـه   کمبود انرژي استفاده می
ن پیدا کرده کـه  تامین کل انرژي مورد نیاز دام نیست، دام کاهش وز

گذارد. عالوه بر غالت، تاثیر منفی بر آمادگی گاو براي تولید مثل می
توانند به عنوان منبع انرژي در جیره مورد استفاده قرار ها نیز میچربی

هاي کلسیمی اسـیدهاي چـرب   گیرند. یکی از این مواد خوراکی نمک
وهـاي  ). مکمل چربی به این دلیـل جهـت تغذیـه در گا   14باشد (می

گیـرد کـه ترکیبـی متـراکم از انـرژي را      شیري مورد استفاده قرار می
داراست. بنابراین این مکمل غالبا در اوایل شـیردهی جهـت افـزایش    
دادن غلظت انرژي قابل متابولیسم و کاهش بسـیج بافـت چربـی در    
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). تحقیقات نشان داده است که افـزودن  7زا کاربرد دارد (گاوهاي تازه
بخشـد و تـداوم   گاوهاي شیرده تولید شیر را بهبود می چربی به جیره

درصدي تولید شیر  10تا  2). افزایش 35دهد (شیردهی را افزایش می
در گاوهاي تغذیه شده با مکمل چربی نسبت به گاوهاي تغذیه شـده  

). اثـر افـزودن انـواع    6با جیره بدون مکمل چربی گزارش شده است (
هاي کلسیمی ه دانه، پیه حیوانی، نمکمختلف منابع چربی از قبیل پنب

-ها و چربـی هاي پسمانده رستوراناسیدهاي چرب بلند زنجیر، روغن
) در طول دوره prilled fat( شده قرصهاي محافظت شده به شکل 

شیردهی مطالعه شده و در اکثر موارد اثر مثبت این منابع بر تولید شیر 
هاي استفاده از مکملهاي ). یکی از محدودیت25مشاهده شده است (

چربی براي نشخوارکنندگان، اثرات منفی بر هضم الیـاف در شـکمبه   
). در برخی از مطالعات، استفاده از منابع چربی غیرمحافظت 31( هست

) و چربی شیر تولیدي 56، 44شده، موجب کاهش قابلیت هضم الیاف (
) شد. برخالف این مطلب نیز برخـی محققـین   22در اوایل شیردهی (

به جیره گاوهاي  شدهمحافظتهاي اند که افزودن چربیگزارش کرده
شیرده منجر به افزایش تولید شیر شده و اثـر منفـی بـر چربـی شـیر      

 شـده  انیب شکمبه ریتخم رییامر عدم تغ ینا یلدل). 40نداشته است (
ــازا. اســت ــیرونی ــه نشــخوارکنندگان از چرب هــاي ، امــروزه در تغذی

بـه   شـده محافظـت . اسـتفاده از چربـی   شودیماستفاده  شدهمحافظت
اي روزانه تأثیري بر هضم شکمبه صورتبهگرم  1000تا  390میزان 

). همچنین، این منابع چربی باعث بهبود بازده تبدیل 47نداشته است (
هـا، افـت   با مصرف این چربی .)13اند (انرژي در گاوهاي شیرده شده

بـاال در اوایـل دوره شـیردهی    وزن بدن در گاوهاي با پتانسیل تولید 
معمول شـامل چربـی    شدهمحافظتهاي ). چربی41یابد (کاهش می

ـ  د،یبافرمالدئشده محافظت  چـرب  يدهایاسـ  شـده،  سـتاله یکر یچرب
چـرب   يدهایاسـ  یمیکلسـ  نمک و شده دروژنهیه يهایچرب ،يدیآم

چرب بلند  يدهایاس یمیکلس نمک) هستند. LCFA-Ca( ریبلند زنج
در شکمبه نسبت به دیگـر منـابع    يکمتر يریپذهیتجز تیلقاب ریزنج

ـ تول زانیم بودن نییپاتوجه به  با). 45دارد ( شدهمحافظتچربی  و  دی
 طیتوجه به شـرا  باو  یچرب مکملبهتر  تیفیک يبرا تقاضا نیهمچن
ـ صـورت گ  نهیزم نیدر ا يشتریمطالعات ب دیکشور با حاضر حال ؛ ردی

طالعـه، بررسـی تـاثیر اسـتفاده از نمـک      بنابراین هدف از انجام این م
و  )Aه شـده در آزمایشـگاه (مکمـل    سـاخت کلسیمی اسیدهاي چـرب  

مقایسه آن با نمک کلسیمی اسیدهاي چرب مرسوم در بـازار و جیـره   
بدون نمک کلسیمی اسیدهاي چرب بر عملکرد گاوهاي هلشتاین در 

 اوایل دوره شیردهی بود.
  

  هامواد و روش
ـ  یمیکلسـ  نمکی از منابع حاضر یک مطالعه در  چـرب  يدهایاس

فرآینـد سـاخت بـه ایـن      در آزمایشگاه تولیـد شـد.   )A یچرب مکمل(
مخلـوط شـد.    هاي کلسـیمی صورت بود که روغن مورد نظر با نمک

سپس به آن آب افزوده و پس از حرارت دادن پیوندهاي مورد نظر بـا  
ـ   ) بررسی شـد. IR )Infraredاستفاده از دستگاه   21ایش در ایـن آزم

(اسـتان   تـوداك  صـنعت  و کشت ازشرکتگاو شیرده هلشتاین  رأس
 نیانگیمو  30 ± 5/8با روزهاي شیردهی  )نیفامن همدان، شهرستان

 7 تکـرار  تعـداد  بـا  گروه 3انتخاب و به  لوگرمیک 573 ± 4/69 یوزن
 رأس 4گاو با یک شکم زایش و  رأس 3(هر گروه  گروه هر دررأس 

هـاي ذیـل را   و جیـره  زایش) تقسـیم شـدند   گاو با بیش از یک شکم
 بدونشاهد ( رهیج -1دریافت کردند:  اشتها در حدو  يانفرادصورت به

 منبع يحاو رهیج -3و  A یچرب منبع يحاو رهیج -2 ،)یچربمکمل 
-مکمـل  ).رانیا تهران، الوند، دانش ایمیک ،شرکت افتیپرش( B یچرب

ها بی بودند. جیرهدرصد چر 88درصد کلسیم و  12هاي چربی حاوي 
) با غلظت یکسان پروتئین بودند و بر TMRمخلوط ( کامالً صورتبه

-) تنظیم شدند. اجزا و ترکیب شیمیایی جیرهNRC )39اساس جداول 
هـا در  آورده شده است. الگوي اسیدهاي چـرب جیـره   1ها در جدول 

  ذکر شده است.  2جدول 
افت وعده غذایی گاوها بعد از شیردوشی نوبت صبح و قبل از دری

شیردهی، توزین و امتیازدهی بدنی شدند.  100و  70، 30در روزهاي 
ویلـدمن و   یدهنمره ستمیازس استفاده با) BCS( یبدنامتیاز وضعیت 

 دسـت  بهسه فرد مجرب  توسط=چاق) 5=الغر تا 1(شماره  همکاران
هـاي غـذایی   . گاوها روزانه سه بار دوشـیده شـدند و جیـره   )55(آمد 

 22:30و  14:30، 05:30هـاي  مصرف آزاد روزانه در ساعت رتصوبه
ـ قبـل از تغذ  بعد، روز در. ها قرار گرفتدر اختیار دام  صـبح  وعـده  هی

  .شد وزن و يآورجمع ماندهیباق
 راسـت  از میمسـتق  يآورجمــع روش به مدفوع از يــریگنمونه

 و خشـک  درآونهـا  . نمونـه گرفـت  انجام هفته در دوبار دام هر روده
. شـدند  مخلوط هم با دام هر یهفتگ يهانمونه سپس و شدند ابیآس

 زمـان  تـا  هـا نمونـه  .شد انجام دوبار هفته هر زین رهیج از يریگنمونه
 ينگهـدار  گـراد یسـانت  درجـه  -20 يدر دما يمواد مغذ يریگاندازه

از طریـق   یمصرف شده مخلوطکامالً  يهارهیجماده خشک  ).2(ندشد
تا رسیدن بـه وزن ثابـت    گرادیسانتدرجه  55اي خشک کردن در دم

گیري شد. میزان خاکستر خوراك و مدفوع از قرار دادن نمونه در اندازه
). 2آمد( به دستساعت  8پس از  گرادیسانتدرجه  500کوره با دماي 

گیـري  انـدازه   AOACچربی و پروتئین خوراك و مدفوع طبق روش 
) از طریق روش NDFنده خنثی (). میزان فیبر نامحلول در شوی4شد(

 يدیاسـ و فیبـر نـامحلول در شـوینده    ) 53ون سوست و همکـاران ( 
)ADF طبق روش (AOAC )4گیري شد.) اندازه  
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  (گرم در صد گرم ماده خشک) هاي آزمایشیاجزا و ترکیب شیمیایی جیره - 1 جدول
Table 1-Ingredients and chemical composition of experimental diets (g/100g DM) 

 رهیج
 اجزا
Ingredients 

Ration  
 شاهد  A یچرب مکمل B یچرب مکمل

Supplement B  Supplement A  Control  
 یونجه 20.44 20.51 20.51

      Alfalfa hay  
 سیالژ ذرت 20.33 20.41 20.41

      Corn silage  
 جو آسیاب شده 17.99 17.04 17.04

      Barley grain, ground  
 ذرت آسیاب شده 16.99 16.04 16.04

      Corn grain, ground  
 کنجاله سویا 13.79 13.84 13.84

      Soy bean meal  
 کنجاله کلزا 6 6.02 6.02
      Canola Meal  

 پودر ماهی 2 2.02 2.02
      Fish powder  

 نمک کلسیمی اسیدهاي چرب 0 2.01 2.01
      1CSFA  

 نمک 0.39 0.38 0.38
      Salt  

 سدیم بیکربنات 0.76 0.76 0.76
      Sodium bicarbonate  

 مکمل معدنی/ویتامینی 0.79 0.79 0.97
      Mineral/Vitamin premix  
 کربنات کلسیم  0.34 0 0

      Calcium carbonate  
 ترکیب شیمیایی(%)      
      Chemical composition (%)  
 الري بر کیلوگرم)انرژي خالص شیردهی(مگا ک 1.64 1.7 1.7
      2(Mcal/kg)LNE  

 پروتئین خام 17.8 17.7 17.5
      Crude protein 
 عصاره اتري 2.4 4.2 4

      Ether Extract  
 خاکستر 7.74 8 8.05

     Ash  
 فیبر نامحلول در شوینده خنثی 30.3 29.9 30
      Neutral Detergent Fiber  

 ه اسیديفیبر نامحلول در شویند 19.4 19.2 19.4
      Acid Detergent Fiber  

   کلسیم 0.5 0.4 0.35
     Calcium  
 فسفر 0.7 0.76 0.8
      Phosphorus  

  نمک کلسیمی اسیدهاي چرب                          1
  NRCمحاسبه شده بر طبق 2

1 Calcium salt of fatty acids      
2 Calculated according NRC (2001) 
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  ها (درصد)ي اسید چرب جیرهالگو-2جدول
Table 2- Fatty acid profile of diets (%) 

  الگوي اسید چرب رهیج
Fatty acid profile  

  
Ration  

 شاهد A یچرب مکمل B یچرب مکمل
Supplement B  Supplement A  Control  

21.59 14.37 17.75 C16:0 
0.46 0.12 0.2 C16:1 
4.44 3.94 2.65 C18:0 

29.92 22.11 21.43 C18:1 
25.5 41.83 32 C18:2 
6.69 8.71 11.3 C18:3 

 سایر   
11.4 8.92 14.67 others 

3به امگا  6نسبت امگا      
3.81 4.80 2.83 n 6: n 3 

 اسیدهاي چرب اشباع 20.15 18.31 26.03
 اسیدهاي چرب غیراشباع 79.85 81.69 73.97

  
ا استفاده از خاکستر نـامحلول در  قابلیت هضم مواد مغذي جیره ب

ـ در پا). 52تعیین شد( هضمرقابلیغمعرف  عنوانبهاسید  ـ قابل انی  تی
 و چرچ يشنهادیبا استفاده از رابطه پ يهضم ماده خشک و مواد مغذ

  .)18(شد محاسبه پوند
گیـري از شـیر   روزانه ثبت و نمونـه  صورتبهحجم شیر تولیدي  

هفتگی انجام شد. نمونه حاصل  ورتصبهتعیین ترکیب شیر  منظوربه
از شیر به دست آمده در سه نوبت شیردوشی در ظروف حاوي قـرص 

 ختـه یر )Broad Spectrum Microtabs II, USAهاي نگهدارنده (
پروتئین، چربی و الکتوز شیر  .انتقال داده شد شگاهیو بالفاصله به آزما

ــکن (  ــتگاه میلکواس ــط دس  Milko-scan 133B,N. FOSSتوس
Electric, Denmark هـاي سـوماتیک (   ) تعیین گردید. تعداد سـلول

SCCـ ن ریشهاي ) نمونه دالوال  یتوسـط دسـتگاه شـمارش سـلول     زی
)DeLaval, Tumba, Swedenو همچنین در پایان  شد يریگ) اندازه

 اسـاس  بـر  ثابت نسبت به گاو هر يدیتول ریش از نمونه کی آزمایش
 نیـی تع يبـرا  و برداشـته  دوشش هوعد هر در شدهه دیدوش ریش مقدار
. شـد ي نگهدار گرادیسانتدرجه  -20 يدما در ریچرب ش دیاسي الگو
 ,GC( يگـاز ی کرومـاتوگراف  دسـتگاه  از استفاده با دچربیاسي الگو

shimadzu, 2014 (  ـ ي و مشـتق سـاز   یدر دو مرحله اسـتخراج چرب
 تـر یلیلیم 2هگزان و -n تریلیلی). پانزده م30و  23، 17گردید( نییتع

 55 يبن مار در سپس. شد اضافه ریش تریلیلیم 20 بهی متانول پتاس
ـ تزري برایی رو فاز از تکان بدون و شد داده قرار گرادیسانت درجه  قی

  .شد برداشته دستگاه به
نمونه خـون بـا اسـتفاده از     100و  70، 45در روزهاي شیردهی  
ها با سماي نمونهآوري و پالهاي ونوجکت هپارینه تحت خال جمعلوله

دقیقـه   15دور در دقیقـه بـه مـدت     3000استفاده از سـانتریفیوژ بـا   
تا  گرادیسانتدرجه  -20هاي پالسما در دماي جداسازي گردید. نمونه

هـا، کلسـترول،   یی نمونهگشا خزمان تجزیه نگهداري شدند. پس از ی
ن) و هاي پارس آزمون (تهـرا گلیسرید و گلوکز با استفاده از کیتتري

ـ ازک اسـتفاده ) بـا  NEFAاسیدهاي چرب غیر اسـتریفیه (  شـرکت   تی
Randox Laboratories Ltd., UK ــا ــمتر يکــالر روش ب  و کی

  .شدندي ریگاندازه مربوطه تیک دستورالعمل براساس
جیره  3تصادفی شامل  کامالًهاي این آزمایش در قالب طرح داده 

اي تکرار شده با استفاده از هاندازه صورتبهتکرار  7و  2 شیزا تعدادو 
؛ امـا  ) تجزیه شـدند 4/9(نسخه  SASافزار آماري نرم MIXEDرویه 

ـ رو از ریچـرب شـ   يدهایهضم و اس تیقابل يهاهداد يبرا  GLM هی
  زیر بود: صورتبهشد. مدل آماري طرح  استفاده

YijkL=µ+Di+Pj+DPij+Wk+DWik+PWjk+DPWijk+Eaij.L+E
bijkL                                                                         )1(  

میانگین صفت مشاهده شده،  µمتغیر وابسته،  ijkLYدر این مدل، 
iD  ،اثر جیرهjP  و  شیزا تعداداثرijDP تعـداد جیـره و   کـنش  هـم  بر 

 بـرهم  jkPWجیره و هفته،  کنش هم بر ikDWاثر هفته،  kW، شیزا
کنش جیره، تعداد زایش و بر هم  ijkDPWه، و هفت شیزا تعدادکنش 
خطاي فرعـی آزمـایش    ijkLEbخطاي اصلی آزمایش و  ij.LEaهفته، 

بود. میانگین کمترین مربعات با اسـتفاده از آزمـون تـوکی کرامـر در     
  مقایسه شدند. 05/0سطح خطاي 

  
  نتایج و بحث

نتایج مربوط به مصرف ماده خشک، تغییرات وزن بدن و  3جدول 
BCS هاي چربی اند که اثر مکملدهد. محققان بیان کردهرا نشان می

). تنوع مشاهده شده به عوامل 38بر ماده خشک مصرفی متغیر است(
مختلفی مانند منبع و شکل چربی، مرحله تولید و میزان ماده خشـک  

 ). 15مصرفی مربوط است(
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 Aدر آزمایش حاضر مصرف ماده خشک در جیره حاوي مکمـل  
تفـاوت نداشـت کـه در     Bبا شاهد و جیره حاوي مکمـل  در مقایسه 

رسـد عـدم تـاثیر    ). به نظـر مـی  24و  16توافق با نتایج گذشته بود (
بر مصرف ماده خشک احتمـاال بـه دلیـل     Bو  Aهاي مصرف مکمل

خنثی بودن مکمل چربی در شکمبه و نداشتن اثرات سوء بـر تخمیـر   
ضم مـواد مغـذي بـین    شکمبه باشد. با توجه به مشابهت در قابلیت ه

رسد دلیل عـدم تغییـر در میـزان    ها در مطالعه حاضر به نظر میجیره
در شکمبه  Aمصرف ماده خشک احتماال به خاطر خنثی بودن مکمل 

) نیز عـدم تغییـر در مصـرف را هنگـام     21پژوهشگران دیگر (  است.
هاي کلسیمی اسیدهاي چرب گزارش کردند. اما عامل آن تغذیه نمک

پایین چربی و عدم ایجاد محدودیت متابولیکی که از طریـق  را سطح 
خون ارزیابی شد دانستند. با توجـه بـه    NEFAعدم تفاوت در سطح 

توان گفت که این سطح از پالسما در مطالعه حاضر می NEFAسطح 
انـد.  محـدودیت متـابولیکی ایجـاد نکـرده     Bو  Aهاي چربـی  مکمل

ت کـاهش در مصـرف مـاده    مخالف با نتایج حاضر، بعضی از مطالعـا 
هـاي کلسـیمی گـزارش    خشک را به دلیل خوش خوراك نبودن نمک

). با توجه به میزان مصرف مـاده خشـک بـین    46و  28،34اند (کرده
-کاهشی در میـزان خـوش   Aها در مطالعه حاضر، مکمل چربی جیره

خوراکی ایجاد نکرد. مطالعات دیگر افزایش ماده خشک مصرفی را به 
) که دلیل این امر 37اند (هاي کلسیمی گزارش کردهنمک دنبال تغذیه

). با توجه 3هاي چربی دانستند (را پایین بودن حرارت افزایشی مکمل
به اینکه مطالعه حاضر در منطقه سردسیر کشور و در فصل پاییز انجام 
شده است، احتماال گرماي حاصل از هضم خوراك تاثیر قابل تـوجهی  

  شته است.بر مصرف ماده خشک ندا
چربی در مطالعه حاضر تـاثیري بـر امتیـاز     هاياستفاده از مکمل
) نتایج مشابهی با افزودن 11کراودر و همکاران (-بدنی نداشت. براون 

مکمل چربی گزارش کردند. محققین دلیل این امر را شیفت انرژي به 
کردنـد  سمت تولید شیر از طریق اسیدهاي چـرب غیراشـباع گـزارش    

ین مطالعه میزان اسیدهاي چرب غیراشباع در مکمل چربی ). در ا26(
A دهی انرژي نسبت به جیره شاهد باالتر است و احتماال باعث جهت

  به سمت تولید شیر شده است.
و عصـاره   NDF ،ADFقابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، 

همسو با  ).4 جدول ،P≤ 05/0( ها قرار نگرفتجیره ریتأثاتري تحت 
) نیز گزارش کردنـد  46و  34العه حاضر، پژوهشگران دیگر( نتایج مط
چرب به دلیل عبور از شکمبه، قابلیت  هاي کلسیمی اسیدهايکه نمک

مکمل چربی عبوري در  دهند.قرار نمی ریتأثهضم مواد مغذي را تحت 
درصد از ماده خشک جیره اثر نامطلوبی بروي تخمیـر   15تا  5سطح 
) قابلیـت هضـم   6بـات و سـاهو (   حـال نیباا ).13اي نداشت (شکمبه

نسبت بـه   شدهمحافظتهاي باالتري از عصاره اتري در تغذیه چربی
 گروه شاهد گزارش کردند. این محققین قابلیت هضـم بـاالي نمـک   

  دانند. کلسیمی اسیدهاي چرب در روده را عامل اصلی آن می

ر هاي کلسیمی اسیدهاي چرب بر تولید شـی تاثیر استفاده از نمک
) که مقدار شیر تولید گاوهاي دریافت کننده جیره 5نشان داد (جدول 

) P≥ 05/0بود (در مقایسه با تیمار شاهد باالتر  Aحاوي مکمل چربی 
کـه در   طـور همـان تفاوت نداشت.  Bاما با جیره حاوي مکمل چربی 

شود تولید شیر پس از گذشت دو هفتـه از شـروع   مشاهده می 1شکل 
داري پیدا مکمل چربی افزایش معنی کنندهافتیدر آزمایش در گاوهاي

چربی بر تولید شـیر در مطالعـات انجـام     کرد. اثرات استفاده از مکمل
مرتبط با سطح و منبع چربـی در   احتماالًده است که شده متناقض بو
 ). نتایج این مطالعـه همسـو بـا نتـایج سـایر     43است (دوره شیردهی 

تولید شیر بیشتر احتماال بـه دلیـل    ) بود.47و  42، 40، 19محققین (
افزایش مصرف انرژي کل از طریق مشارکت دادن مستقیم اسیدهاي 
چرب بلند زنجیر در چربی شـیر اسـت کـه ایـن نظریـه مـورد تاییـد        

رسد مکانیسم دیگـري کـه در   باشد. به نظر می) می42پالمکوئیست (
جویی فهافزایش تولید شیر هنگام تغذیه مکمل چربی دخالت دارد، صر

در مصرف گلوکز است که با ممانعت از سنتز دنووي اسیدهاي چـرب  
در غده پستانی توسط اسیدهاي چرب جیره، احتمـاال از اکسیداسـیون   

هاي احیاکننده بـراي سـنتز چربـی شـیر     واالنگلوکز براي تولید اکی
این گلوکز اضافی ممکن است در سایر فرآینـدهاي  جلوگیري کرده و 

). 48الکتوز شرکت کند و تولید شیر را افزایش دهـد ( شیر مثل سنتز 
باشـد و  نتایج مطالعه حاضر نیز همسو بـا نتـایج ایـن محققـین مـی     

باعـث   Aشـود مکمـل چربـی    مشاهده مـی  5همانطور که در جدول 
شده است. از  Aدار میزان الکتوز در جیره حاوي مکمل افزایش معنی

-چربی، که می ط مکملطرفی تغییر در ترکیب اسید چرب بافتی توس
بندي مواد مغذي تاثیرگذار باشد ممکن اسـت مسـئول   تواند بر تقسیم

  ).26این افزایش تولید باشد (
 01/0درصد چربی شیر در جیره شاهد بیشتر از دو جیره دیگر بود(

≤Pمشاهده شد  ). این افزایش درصد چربی شیر در هفته دوم آزمایش
هـاي غنـی از   ن جیره با مکمل). به طور معمول مکمل نمود2 شکل(

اسیدهاي چرب چند غیراشباع، موجب کاهش در میـزان چربـی شـیر    
توان ). کاهش چربی شیر در مطالعه حاضر را می54و  10،19شود(می

هـاي حـاوي   ناشی از میزان باالي اسیدهاي چند غیراشـباع در جیـره  
رسد کاهش درصد چربی شـیر  دانست. به نظر می Bو  Aهاي مکمل

). در 1کاهش سنتز اسیدهاي چرب در بافت پستان نیز مرتبط است(به 
) علت کاهش چربی شیر بر اثر تغذیـه  16مطالعه کوینارد و همکاران (

هاي کلسـیمی اسـیدهاي چـرب را الگـویی از اسـیدهاي چـرب       نمک
  هاي کلسیمی بیان کردند.نمک

هاي کلسـیمی روغـن   ) هنگام تغذیه نمک49سایر محققین نیز (
کانوال تغییري در درصد چربی شیر مشاهده نکردند که دلیـل   سویا و

آن را میزان استفاده از نمـک کلسـیمی (یـک درصـد مـاده خشـک)       
  اند. گزارش کرده
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 .نسبت به شاهد یمکمل چرب يحاو يهارهیج رد ریش دیتول یهفتگ نیانگیم - 1شکل 

Figure 1- Weekly average of milk production in rations containing fat supplement compared to control. 
  

(%)هاي آزمایشی بر قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذي جیرهاثر جیره -4جدول  
Table4- Effect of experimental diets on DM and nutrients digestibility (%) 

رهیج      شکم زایش  

 مورد
Item 

 Diet  Parity  P value 

 شاهد
 مکمل يحاو

 A یچرب
 مکمل يحاو

 B یچرب
1 شیزا شکم  شکم چند 

شیزا  
رهیج   

 شکم
شیزا  

 شکم
رهیج*شیزا  

Contro
l 

Supplemen
t A 

Supplemen
t B 

Primiparou
s 

Multiparou
s 

SE
M Diet Parity Diet*Parit

y 
          ماده خشک

DM1 66.06 65.33 66.34 66.67 65.15 1.49 0.882
4 

0.391
2 0.8241 

          پروتئین خام

CP2 67.65 66.21 67.38 67.96 66.21 1.38 0.741
1 

0.294
5 0.5631 

نثیشوینده خ فیبر نامحلول در           

NDF3 57.44 55.54 56.31 57.1 55.76 1.56 0.692
2 

0.463
4 0.5724 

شوینده  فیبر نامحلول در
          اسیدي

ADF4 56 54.02 55.09 55.71 54.37 1.54 0.673
4 

0.462
1 0.6343 

          عصاره اتري

EE5 55.02 58.04 59.2 57.93 56.92 1.37 0.118
2 

0.531
2 0.7732 

1Dry Matter 
2Crude Protein 
3Neutral Detergent Fiber 
4Acid Detergent Fiber 
5Ether Extract 

 
بر درصد پروتئین شـیر   Bو  Aهاي حاوي مکمل چربی اثر جیره

) گـزارش  50زاده و همکاران (دار نبود. تقینسبت به جیره شاهد معنی
نمودند که مرحله شیردهی حیوان در رابطه با کـاهش پـروتئین شـیر    
تاثیرگذار است بطوریکه در اوایل شیردهی، مکمل چربـی اثـري روي   
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ها اثیر جیرهپروتئین شیر ندارد. همچنین درصد الکتوز شیر نیز تحت ت
) هماهنگ بود. 5هاي آویال و همکاران (قرار نگرفت. این یافته با داده

گیرد. بیشـتر  الکتوز شیر گاوها غالبا تحت تاثیر جیره غذایی قرار نمی
مطالعات، عدم پاسخ به الکتـوز را هنگـام اسـتفاده از مکمـل چربـی      

ر اسمزي در اند. با توجه به اینکه الکتوز عامل تنظیم فشاگزارش کرده
باشد و از طریق این ماده آب به بافت پسـتان انتشـار   غده پستان می

  ).5ماند (ثابت می %95یابد، غلظت الکتوز تا حدود می
بیشـتر   Aمیزان اسید لینولئیک شیر در جیره حاوي مکمل چربی 

) و از لحاظ عددي بیشتر از جیره حاوي P≥ 05/0از جیره شاهد بود (
) و C14:1اسیدهاي چرب متوسط زنجیر (به جز بود.  Bمکمل چربی 
از  هاي چربـی مکمل هاي حاويدر جیره C4:0و  C8:0کوتاه زنجیر 

دار معنـی  C14:0لحاظ عددي کاهش یافتند. ایـن کـاهش در مـورد    
درصد بیشـتر از   16شیر در جیره شاهد  C8:0). درصد P≥ 05/0بود(

   ).6کننده مکمل چربی بود(جدول گاوهاي دریافت

  

  
  .نسبت به شاهد حاوي مکمل چربی هايجیره در شیر درصد چربی میانگین هفتگی- 2شکل 

Figure 2. Weekly average milk fat percentage in rations containing fat supplement compared to control  
  

  
  .حاوي مکمل چربی نسبت به شاهد هايجیرهدر شیر میزان الکتوز گی میانگین هفت - 3شکل 

Figure 3 - Weekly average of milk lactose in rations containing fat supplement compared to control. 
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هاي آزمایشی بر پروفیل اسید چرب شیر(گرم در صد گرم اسیدهاي چرب)اثر جیره -6جدول  
Table 6- Effect of experimental diets on milk fatty acids profile(g/100g fatty acids) 

رهیج  شیزا شکم     

 مورد
Item 

Diet Parity  P value 
1 شیزا شکم Bیچرب مکمل يحاو Aیچرب مکمل يحاو شاهد شیزا شکم چند  رهیج   شیزا شکم  رهیج*شیزا شکم   

Control Supplement A Supplement B Primiparous Multiparous SEM Diet Parity Diet*Parity 
C4:0 1.9 1.55 1.59 1.73 1.62 0.12 0.1102 0.4607 0.1425 
C6:0 1.87 2.08 1.92 2.05 1.87 0.13 0.4823 0.2344 0.9219 
C8:0 1.63 1.22 1.37 1.41 1.4 0.12 0.1133 0.9825 0.7228 
C10:0 3.01 2.36 2.71 2.63 2.76 0.25 0.2091 0.6412 0.9340 
C12:0 3.46 3.15 3.25 3.33 3.24 0.33 0.8043 0.8223 0.6312 
C14:0 12.81a 9.06b 10.1b 10.47 10.84 0.85 0.0202 0.7143 0.9122 
C14:1 0.41b 0.84a 0.61a 0.69 0.55 0.07 0.0023 0.0822 0.3433 
C16:0 32.97 27.77 29.22 30.03 29.94 1.77 0.1343 0.9614 0.8445 
C16:1 1.38 1.47 1.49 1.46 1.43 0.09 0.6745 0.7543 0.8032 
C18:0 12.75 13.76 13.4 13.4 13.2 0.51 0.3829 0.7291 0.8915 
C18:1 23.6 26.68 26.37 25.84 25.27 0.99 0.0802 0.6222 0.0831 
C18:2 2.82b 5.32a 4.18a 3.79 4.44 0.52 0.0123 0.3129 0.2337 
C18:3 0.28 0.22 0.19 0.22 0.23 0.03 0.1312 0.9102 0.1712 
          سایر

others 1.41 4.52 3.6 2.95 3.21 1.94 0.3363 0.4467 0.7824 
 )0.05P >( باشندیم داریتفاوت معن يمشابه دارا ریوف غربا ح ردیفهر  يهانیانگیم1

 1Means in a row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
  

) هنگام تغذیه مکمل چربی کـاهش  2و  9در مطالعات دیگر نیز (
در اسیدهاي چرب کوتاه و متوسط زنجیر و افزایش در اسیدهاي چرب 

) گزارش کردند که تغذیه 8بلند زنجیر مشاهده شد. برنارد و همکاران (
چربی محافظت شده، اسیدهاي چرب شیر را متناسب با مقدار آنها در 

) تغذیـه  33اران (دهد. در مطالعه کیم و همکمکمل چربی افزایش می
چربی بصورت نمک کلسیمی اسید چرب و سویاي اکسترود شده باعث 
افزایش میزان اسیدهاي چرب غیراشباع شیر شد کـه علـت آن، فـرار    

  اي ذکر گردید. اسیدهاي چرب از بیوهیدروژناسیون شکمبه
اسیدهاي چرب بلند زنجیر شیر از طریق ممانعت از فعالیت آنزیم 

الز یا ممانعت از چسبیدن اسیدهاي چرب کوتاه یا استیل کوآ کربوکسی
گلیسرول باعث کاهش این اسیدهاي  3و  2متوسط زنجیر به موقعیت 

ـ م داریمعنـ  شیافزا). با توجه به 29شوند(چرب شیر می  C18:2 زانی
ـ هاي مکملهاي حاوي در جیره ریش ـ  Bو  Aی چرب نتیجـه   تـوان یم

 ونیدروژناسـ یوهیب ریتأث تحتی به میزان کمی چرب مکملگرفت که 
چرب در غده  هايدیاس يو احتماالً سنتز دنوو است قرارگرفته شکمبه

 داده اهشکـ  الزیآ کربوکسـ  میکو آنـز  لیمهار است قیپستان را از طر
  است.

در غده پستان نشخوارکنندگان، اسیدهاي چرب غیراشباع تک باند 
غیراشباع کردن اسـیدهاي چـرب   از طریق جذب مستقیم یا به وسیله 

دسچوراز افزایش  9توسط آنزیم دلتا  C18:0و  C14:0 ،C16:0اشباع 
در مطالعـه   C14:1بـاالي   رسد نسـبت ). به نظر می21و  7یابند(می

  تواند به علت مکانیسم ذکر شده باشد. حاضر می
گـزارش شـده    7نتایج مربوط به ترکیبات خون گاوها در جـدول  

 Aغلظت کلسترول خون بین جیره حاوي مکمل چربی از نظر  .است.
،) اما با جیره P≥ 05/0داري وجود داشت(و جیره شاهد اختالف معنی

الگوي این افـزایش  د -4 شکلتفاوت نداشت.  Bحاوي مکمل چربی 
دهد. سایر محققین افزایش در غلظت کلسترول پالسما را را نشان می

نشان دادند، که احتماال  هنگام تغذیه مکمل چربی در گاوهاي شیري
در نتیجه افزایش نیاز کلسترول براي هضـم، جـذب و انتقـال مقـدار     

بـا   .)20افزایش یافته اسیدهاي چرب رسیده بـه روده کوچـک اسـت(   
رسـد افـزایش کلسـترول در مطالعـه     توجه به مطالب فوق به نظر می

حاضر نیز به علت عبوري بودن مکمل چربی و در نتیجه آن افـزایش  
  د میزان اسیدهاي چرب به روده باشد.ورو

 NEFAباعـث افـزایش میـزان     Aجیره حـاوي مکمـل چربـی     
جیره شاهد و جیره حاوي مکمل چربـی   پالسما نشد و نتایجی مشابه

B      داشت. با توجه بـه ارتبـاط مسـتقیم متابولیسـمNEFA  و تـري-
، NEFAتیمارهـاي آزمایشـی بـر میـزان      ریتأث) و عدم 36گلیسرید (

گزارش شده است کـه   حال نیا باگلیسرید نیز تغییر نکرد. ريمیزان ت
خون را در دوره انتقال و اوایـل   NEFAتواند غلظت مکمل چربی می

الیت انسولین در پی مکمل). 49شیردهی افزایش دهد ( چربی  يسازفع
از بافت  ي مجدد اسیــد چربرهاساز که منجر بهدر جیره مختل شده 

 ).40شود (میبدن  یچرب
روز پس از زایش انجام شده است  30که مطالعه حاضر نظر به این

افزودن مکمل  ریتأثگلیسرید تحت ، گلوکز و تريNEFAهاي غلظت
در محدوده  NEFAهاي گلوکز و چربی قرار نگرفتند. همچنین غلظت

دهد گاوهـاي مـورد مطالعـه دچـار کتـوز      طبیعی بودند که نشان می
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 نیستند.
تیمارهاي حاوي پودر چربی بر گلوکز  ریتأثت عدم برخی از مطالعا

کیناز خون را ناشی از مهار فعالیت آنزیم فسفوانول پیرووات کربوکسی
 ونـد یپ چنـد  بـا  چـرب ي دهایاس ازی برخدر چرخه گلکونئوژنز توسط 

دانند. با توجـه  ) می27) و ممانعت از اکسیداسیون گلوکز (32( دوگانه
هاي حـاوي مکمـل چربـی در مطالعـه     هبه افزایش تولید شیر در جیر

توان نتیجه گرفت که دلیل عدم تفـاوت در میـزان گلـوکز    حاضر می
  پالسما، شرکت گلوکز اضافی در تولید الکتوز است. 

  

15

20

25

30

35

40

45

45 70 100

m
g/

dl
 ((

یلی
م

گرم
در

سی
د

لیتر

Days in milk
شیردهیروزهاي

a

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

45 70 100

m
m

ol
/l(

یلی
م

مول
در

لیتر
)

Days in milk
شیردهیروزهاي

b

  
. bگلیسرید، . تريa). ▲( B) و جیره حاوي مکمل چربی ( A) جیره حاوي مکمل چربی ♦هاي خونی گاوهاي دریافت کننده جیره شاهد (میانگین فراسنجه - 4شکل 

NEFA ،c ،گلوکز .d.کلسترول .  
Figure 4- Blood parameters average in control (♦), Supplement A () and Supplement B (▲). a. triglyceride b. Non Esterified Fatty 

Acid (NEFA) c. glucose d. cholesterol 
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Introduction1 Cows need a lot of energy to produce milk in early lactation. Due to the low dry matter intake 

in this period, it is necessary to increase diet energy concentration. Therefore, fat supplements are often used to 
increase the concentration of metabolizable energy for reduce mobilization of adipose tissue in fresh cows. Many 
studies shown that adding fat to diet of lactating cows, improves milk production and increases lactation 
persistency. Increasing milk yield by 2 to 10 percent was reported in cows receiving fat supplement compared to 
control. One of the limitations of using fat supplements for ruminant is its negative effects on digestion of fiber. 
In some studies, using of unprotected fat sources reduced digestibility of fibers and milk fat percentage in early 
lactation. In contrast, some researchers have reported that adding protected fats to the diet of lactating cows 
increased milk production and had not negative effect on milk fat. The reason for this was minimum effect of 
protected fat on ruminal fermentation. Usual protected fats include crystalline or prilled fatty acids, 
formaldehyde treated protein encapsulated fatty acids, hydrogenated lipids, fatty acyl amides and calcium salts 
of fatty acids. Calcium salts of fatty acids are lower degradable than other fat sources in rumen. More studies 
should be done because of the low production of calcium salts of fatty acids in Iran and as well as the demand 
for better quality of fat supplements. 

Materials and Methods Twenty one Holstein cows were used under days in milk 30±8.5 with body weight 
573 ± 69.4. The cows were divided into three groups (3primiparous and 4 multiparous) and were offered 
following rations for 100 days period:1- control (without fat supplementation), 2- ration containing fat 
supplement A (laboratory made for this research in Bu-Ali Sina University), 3- ration containing fat supplement 
B (Persia fat, Kimia Danesh Alvand Co, Tehran, Iran). Diets were designed to be iso-nitrogenous. After morning 
milking and before feeding, cows were weighed and body scored in 30, 70 and 100 days in milk. The cows were 
milked three times daily. The TMR was fed at 0530, 1430 and 2230hours daily. Feed intake and milk yield were 
recorded daily and weekly sampling was performed to determine milk, feed and feces compositions. Milk 
samples were analyzed for protein, fat and lactose. Feed and feces samples were analyzed for DM, Ash, CP, 
ether extract and ADF. Digestibility of ration nutrients was determined using acid insoluble ash as an 
indigestible marker. Blood samples were withdrawn on 45, 70 and 100 days in milk. Blood samples then were 
centrifuged at 4 ºC and 3000×g for 15 minutes. Then plasma was analyzed for glucose, cholesterol, triglyceride 
and non-esterified fatty acids. At the end of the experiment milk samples were collected to determine milk fatty 
acids profile. The fatty acids were determined using a direct method for fatty acid methyl ester synthesis using a 
gas chromatograph. Data were analyzed as a completely randomized design using the MIXED procedure of 
SAS.     

Results and Discussion in this study using fat supplements had not effect on BCS. Dry matter intake was not 
affected by diets. Milk production were higher in cows receiving fat supplement A than control while was not 
different compared to fat supplement B. milk production increased significantly after two weeks. During the 
treatment period, control increased milk fat percentage. Milk fat increasing was started in second week of 
experiment. The amount of milk lactose increased due to the milk production increasing in cows receiving fat 
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supplement compared to control. FCM was not different between treatments. In this study, fat supplement A and 
B increased blood cholesterol. Amount of triglyceride increased but was not significant. NEFA and glucose were 
not affected by diets. C14:0, C14:1 and C18:2 were influenced by rations. Percent of C8:0 was higher in control 
than other treatments by 16 percent, it was not significant. Percent of C18:1 was higher in cows receiving fat 
supplement A and B than control, but was not significant. Rations had not affected on nutrients digestibility.  

Conclusion according to the results, fat supplement A can be used as fat source in early lactation. 
 
Key words: Calcium Salt of Fatty Acids, Dairy Cows, Milk production, Milk composition. 
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-لري آبستن هايمیش خونی هايفراسنجه برخی و عملکرد بر مس رهشآهسته قرص تأثیر
  هاآن هايبره بختیاري و

 
  3آرش آذرفر ،2، ایوب عزیزي*2فر، امیر فدایی1پروین نصر چالشتري

  06/01/1399تاریخ دریافت: 
  29/06/1399تاریخ پذیرش: 

  
  

  چکیده
رهش مس، کنندة قرص آهستههاي آبستن دریافتهاي متولد شده از میشهاي خونی برهبرخی از فراسنجه منظور مطالعۀ عملکرد و تعیین تغییراتبه

ضعیت بدنی     بختیاري-رأس میش لري 80 شکم زایش چهارم و نمره و شده براي زایش به دو گروه  5/3الی  3( سیم    40) همزمان  سی تق شدند.   رأ بندي 
شامل:   شاهد و  1تیمارها  سته یافت) گروه در2) گروه  سته روز قبل از تاریخ پیش 60ها بود. میش رهش مسکنندة قرص آه رهش بینی زایمان، قرص آه

قلو ها انجام شد. پس از شروع زایمان، وزن تولد، جنسیت، تکگیري از میشروز پس از زایمان، خون 60و  10مس را دریافت کردند. در روز اول آزمایش، 
سن  گیري از آنخونها ثبت و یا چندقلو بودن بره شد.   60و  10ها در  سرم به    روزگی انجام  سمین  سرولوپال هاي داري در میشطور معنیغلظت مس و 

روز قبل از زایمان) غلظت مس و سرولوپالسمین  60. در روز اول آزمایش ()P>05/0هاي گروه شاهد باالتر بود (کنندة قرص مس نسبت به میشدریافت
هاي برهداري مشــاهده نشــد. پس از زایش تفاوت معنی 10و  60تر بود، اما بین روزهاي پس از زایش پایین 60و  10روز  ها نســبت بهســرم خون میش

سته شده از مادران دریافت متولد  سه با بره کنندة قرص آه شده از میش رهش مس در مقای شیرگیري،   هاي متولد  شاهد، وزن از  افزایش وزن  هاي گروه 
 طور کلی). بهP>05/0تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین باالتري داشتند ( درصد هماتوکریت، رم، غلظت سرولوپالسمین سرم،غلظت مس س روزانه،

سته    شان داد که خوراندن قرص آه شیرگیري بره   رهش مس به میشنتایج ن ستنی، باعث بهبود افزایش وزن روزانه و وزن از ها هاي آنها در اواخر دورة آب
  شد.

  
  .گوسفند، گوگرد، مس بره، سرولوپالسمین، هاي کلیدي:واژه

  
    1  مقدمه

 به مصرفکم معدنی عناصر  مغذي از جمله مواد تأمین براي جنین
سته  مادر ست  واب  عدم تأمین کند.می تأمین جفت طریق از را هاآن و ا

صر  کافی ستنی  معدنی طی عنا صر  این به کمبود منجر آب  جنین در عنا
شد،  در اختالالت نتیجۀ آن بروز که شده  ستم    ر صبی مرکزي،  سی  ع

متولد  نوزادان این، بر . عالوه)13(اسـت   جنین متابولیسـم  و اسـکلتی 
شته  معدنی مواد کمبود که مادرانی از شده   در معدنی مواد ذخایر انددا
ــتعد بیماري و ها کاهش یافتهآن بدن ــی ازهاي مس  مواد کمبود ناش

                                                        
شد        -1 سی ار شنا شجوي کار شگاه       ، گروهدان شاورزي، دان شکده ک علوم دامی، دان

  ، ایرانلرستان، خرم آباد
  ران، ای، خرم آباددانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان ،استادیار گروه علوم دامی -2

ــر معدنی     .)33(هســـتند   اوایل زندگی   در معدنی  مس از جمله عناصـ
ــیاري از پروتئین  کم ــاختار بس ــت که در س ــرف اس هاي دخیل در مص

ساز،    شد،  سوخت و  ستم ایمنی و تولیدمثل وجود دارد و به    ر  عنوانسی
مس . اگر چه  )34(کند  ها ایفاي نقش می  کوفاکتور برخی از متالوآنزیم  

به     ما  طۀ آن جزئی از هموگلوبین نیســـت ا ــ تار     واسـ که در ســـاخ
ست          ضروري ا شکیل هموگلوبین  سمین وجود دارد براي ت  سرولوپال

عالوه بر آن انتقال گروه متیل از متیل تتراهیدروفوالت به طیف       .)22(
هاي ها در چرخۀ متیالســیون توســط آنزیم وســیعی از ماکرومولکول

  ، ایران، خرم آباددانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان ،استاد گروه علوم دامی -3
  ) :rFadayifar.a@lu.ac.iEmail                     نویسنده مسئول: -(* 

DOI: 10.22067/ijasr.v13i2.86149 
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ــته به مس همانند متیونین ــنتتاز و وابس ــتئین -Sس ــیس آدنوزیل هموس
جام می    یدروالز ان یت آنزیم متیونین       16گیرد (ه عال که ف گامی  ). هن

سنتتاز مختل شود، متیالسیون کاهش یافته و متیله شدن میلین مختل 
شی از کمبود مس می     سیب نخاعیِ نا ). مس 16شود ( شده که باعث آ

ــر معدنی محدودکننده براي ــد طبیعی  در اکثر موارد یکی از عناص رش
ود ش جنین و نوزاد است و کمبود آن باعث کاهش رشد و نمو جنین می  

شد، انتقال   )10( شته با  . هنگامی که در جیرة مادر کمبود مس وجود دا
ــد طبیعی کافی نبوده و این امر باعث       مس از مادر به جنین براي رشـ
اختالل در ســیســتم اعصــاب مرکزي، ســیســتم اســکلتی و در نتیجه 

سم بدن می اختالل در  ها این به دو ) که در بره و بزغاله8شود ( متابولی
شکل حاد که در آن حیوانات در بدو  شکل متفاوت بروز می  کند: اول، 

تولد مبتال هستند و دوم، شکل تأخیري که ممکن است پس از گذشت 
ــامل عدم تعادل در برخی از          3 ماه از تولد بروز کند که عالئم آن شـ

است که به صورت فلج آتاکسیک بروز پیدا کرده و در ها ها و بزغالهبره
. این اختالل که )33(شـود  ها میصـورت عدم مداوا منجر به مرگ آن 

ــیا نیز گفته می     ــبی در بره به آن آتاکسـ  ها و شـــود یک اختالل عصـ
هاست، که مشخصۀ آن عدم هماهنگی در حرکت و مرگ و میر    بزغاله

 مناطق دنیا با عناوین متفاوتیهاست که در بسیاري از   باالست، و سال  
  . )33(ازجمله پشت لرزان شناخته شده است 

ـوارض و اختالال    ـ ـکال بالینی و    ناشیت ع ـ  از کمبود مس به اش
شده       بالینی درتحت شور گزارش  سیاري از مناطق ک ست ( ب و  13، 9ا

هاي زیادي در خصـــوص کمبود   ). در مناطق جنوبی ایران گزارش 15
سرم و کبد   24که (طوريبهمس وجود دارد،  ) با بررسی میزان مس در 
هاي ارجاعی به دانشــگاه شــناســی مغز و نخاع در برهو مطالعۀ آســیب

سی منطقه    ستان    شهید چمران اهواز، آتاک ستان خوز اي در مناطقی از ا
تأیید شده است. همچنین، سایر محققین نیز کمبود مس در گوسفندان     

تان       ــ تان خوزسـ ــ ناطق اسـ ند ( برخی از م تایج  30را گزارش داد ). ن
ست که مصرف مواد معدنی کم    پژوهش شین مؤید آن ا مصرف  هاي پی

طور کارآمدي سبب بهبود وضعیت   رهش بههاي آهسته صورت قرص به
، 18، 3، 2، 1شـود ( ها میکننده آنهاي مصـرف عناصـر و عمکلرد دام 

عه     ). 35و  20، 19 ندن قرص  به هر حال مطال ــوص خورا اي در خصـ
رهش مس به میش در اواخر دوره آبستنی و تأثیر آن بر وضعیت ستهآه

باشــد. از ها تا زمان از شــیرگیري موجود نمیهاي آنمس مادر و بره
ــته  شـــیرگیري رهش مس براي خود بره تا زمان از  طرفی قرص آهسـ

سی تأثیر       ضر برر صرف دارد، بنابراین هدف از مطالعۀ حا محدودیت م
ــته ــنجه برخی و عملکردمس بر رهش خوراندن قرص آهس  هايفراس

  بود.  هاآن هاي متولد شده ازبره و آبستن هايمیش خونی
  
  
  

  هامواد و روش
پژوهش حاضـــر در ایســـتگاه تحقیقاتی و آزمایشـــگاه تغذیه دام 
شت        شد. در حدود ه ستان انجام  شگاه لر تکمیلی گروه علوم دامی دان

مان،       بل از زای ته ق با     80هف یاري  یانگین  رأس میش لري بخت م
ضعیت بدنی     32/68 ± 43/3وزنی شکم زایش چهارم و نمرة و الی  3(

ــده براي زایش به دو گ5/3 ــیم  40روه ) همزمان ش ــی تقس بندي رأس
ــدند:  ــاهد و 1ش ــته2) گروه ش رهش ) گروه دریافت کنندة قرص آهس

هاي بینی شــدة زایمان، قرصمس. شــصــت روز قبل از تاریخ پیش 
خوران به ، ایران) مورد نظر توسـط قرص دگر اندیش مهرگان(شـرکت  

طور ها خورانده شـد. نمره وضـعیت بدنی هر گوسـفند به   هر یک از دام
د دهی کامل تعیین ش انه در حالت ایستاده با استفاده از روش نمره  جداگ

که به امتیازدهی نیم نیاز بود، بر اســاس اینکه وضــعیت )، در جایی27(
ــعیت بدنی قرار گرفته، نمره       نمره بدنی حیوان بین کدام دو نمره وضـ

ــد. میش   ــط ارزیاب ثبت ش ــعیت بدنی نیم توس ــروع وض ها قبل از ش
ستفا  گرم میلی 250ده از دو تزریق متوالی پروستاگالندین ( آزمایش، با ا

سدیم   لیتر در میلی ستنول  صر، ایران) با      کلوپرو سازي ن شرکت دارو  ،
له    ــدند (   9فاصـــ ). جهت اطمینان از   17روز براي فحلی همزمان شـ

ــط دام ــرف قرص توس ــاعت بهها به مدت نیمها، میشمص ــورت س ص
ــدند. طول دورة آزمایش ماه قبل  2روز بود ( 150 انفرادي نگهداري ش

تا    مان  مان).      3از زای عد از زای یانگین وزن هر قرص  ماه ب  10±1/0م
گرم مس در میلی 2میانگین نرخ آزادسازي   نیمۀ عمر یکسال با  گرم با

ــورت گروهی در ها در طول دورة آزمایش به   تمامی میش  روز بود. صـ
ــدند و همگی با یک نوع جیرة غذایی بر ــاس یک گله نگهداري ش  اس

ــدند (جدول      )26(جداول احتیاجات غذایی      ). جهت تعیین  1تغذیه شـ
پروتئین خام، چربی خام، خاکســتر، الیاف نامحلول در شــوینده خنثی و 

 Nearســنج بازتابی نزدیک به مادون قرمز (طیفدســتگاه اســیدي از 
infrared reflectance spectroscope،  مدلDA 7250 ــاخت ، س

شد. غلظت عنصر کلسیم، روي، مس و مولیبدن    کشور سوئد) استفاده    
ستگاه جذب اتمی (مدل    ستفاده از د شور     240FS AAبا ا ساخت ک  ،

لیز آناگیري شــد. غلظت گوگرد با اســتفاده از دســتگاه   آمریکا) اندازه
صري  شور ایتالیا) تعیین    TECS 4010مدل( CHNS-Oعن ساخت ک  ،

  شد. 
لو ققلو یا چندو تک ها، جنسیت پس از شروع زایمان، وزن تولد بره 

ید. جهت     بودن آن بت گرد ــی عملکرد ها ث  اطالعات  از ها بره بررسـ
 جهت اما شــد، اســتفاده گروه هر در میش رأس 40تمام  از حاصــل
 مورد قلو و نربرة تک رأس 10از هر گروه  خونی هايفراسنجه  بررسی 
جیره روزگی تا زمان ازشیرگیري با   7ها از سن  بره .گرفت قرار ارزیابی

درصــد  25درصــد کنســانتره آغازین و  75کامالً مخلوط شــده حاوي 
  ).1علوفه به صورت مصرف اختیاري تغذیه شدند (جدول 
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  آنالیز شیمیایی و ترکیبات جیرة پایه. -1جدول 
Table 1- Chemical composition and ingredients of basal diets.  

  )خشک ماده(درصد  ترکیبات  میش  شیرخوار بره
Ingredient (%DM)  

 جو 4.5 10
Barley 

  ذرت 6 32
Corn 

 سبوس گندم 5 10
Wheat bran 

  کنجاله سویا 4.5 19
Soybean meal 

  یونجه خشک 22 20
Alfalfa hay 

  کاه گندم 44 5
Wheat straw 

  سیلوي ذرت 12 -
Corn silage 

  1ویتامینه میش داشتی مخلوط معدنی وپیش 2 -
Mineral and vitamin premix for ewe 

  2مخلوط معدنی و ویتامینه بره شیرخوارپیش - 4
Mineral and vitamin premix for suckling lamb 

 آنالیز شیمیایی    
Chemical composition  

  ماده آلی (درصد ماده خشک) 93.8 91.4
Organic matter (%DM) 

 پروتئین خام (درصد ماده خشک) 9.6 18.1
Crude protein (%DM) 

  عصاره اتري (درصد ماده خشک) 1.72 2.86
Ether extract (%DM) 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد ماده خشک) 53.2 26.0
Neutral detergent fiber (%DM) 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (درصد ماده خشک) 32.0 32.0
Acid detergent fiber (%DM) 

 هاي غیر فیبري (درصد ماده خشک)کربوهیدرات 26.0 44.5
Non-fiber carbohydrates (%DM)  

 خاکستر (درصد ماده خشک) 6.15 8.55
Ash (%DM) 

 کیلوگرم ماده خشک)/انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري 2.18 2.68
Metabolizable Energy (Mcal/Kg DM) 

 کلسیم (درصد ماده خشک) 0.76 0.92
Calcium (%DM) 

 فسفر (درصد ماده خشک) 0.31 0.50
Phosphorus (%DM) 

 گوگرد (درصد ماده خشک) 0.53 0.24
Sulfur (%DM) 

 گرم/کیلوگرم ماده خشک)روي (میلی 23.4 57.4
Zinc (mg/kg DM) 

 گرم/کیلوگرم ماده خشک)مس (میلی 5.79 7.66
Copper (mg/kg DM) 

 گرم/کیلوگرم ماده خشک)مولیبدن (میلی 0.14 0.32
Molybdenum  (mg/kg DM) 

 10گرم روي، میلی 600گرم منگنز، میلی E ،600المللی ویتامینواحد بین D3 ،4000المللی ویتامینواحد بین A ،40000المللی ویتامینواحد بین 200000مخلوط حاوي: هر کیلوگرم از پیش1
  اکسیدان بود.گرم آنتیمیلی 200گرم سدیم و  500گرم منیزیم،  2گرم ید، میلی 10گرم کبالت، میلی 10گرم فسفر،  20گرم کلسیم،  200گرم سلنیوم، میلی

 ،1Bویتامین گرممیلی K، 10 3گرم ویتامینمیلی E،10ویتامین المللیبین واحد D، 800 3ویتامین المللیبین واحد A، 20000ویتامین المللیبین واحد 250000: حاوي مخلوطپیش از کیلوگرم هر2
 گرممیلی 5 روي، گرممیلی 400 منگنز، گرممیلی 12B،  300ویتامین گرممیلی 9B،20/0 ویتامین گرممیلی B ،6 6ویتامین گرممیلی B، 15 5ویتامین گرممیلی 2B ،50ویتامین گرممیلی 25

  بود. اکسیدانآنتی گرممیلی 200 سدیم و گرم 90/3 منیزیم، گرم 2 ید، گرممیلی 10 کبالت، گرممیلی 10 فسفر، گرم 20 کلسیم، گرم 160 سلنیوم،
1Each kilogram of premix contains: 200,000 IU of vitamin A, 40,000 IU of vitamin D3, 4,000 IU of vitamin E, 600 mg of manganese, 600 mg of 
zinc, 10 mg of selenium, 200 g calcium, 20 g phosphorus, 10 mg cobalt, 10 mg iodine, 2 g magnesium, 500 g sodium and 200 mg antioxidants. 
2Each kilogram of premix contains: 250,000 IU of vitamin A, 20,000 IU of vitamin D3, 800 IU of vitamin E, 10 mg of vitamin K3, 10 mg of vitamin 
B1, 25 mg of vitamin B2, 50 mg of vitamin B5, 15 mg of vitamin B6, 6 mg of vitamin B9, 0.20 mg of vitamin B12, 300 mg of manganese, 400 mg 
of zinc, 5 mg of selenium, 160 g of calcium, 20 g of phosphorus, 10 mg of cobalt, 10 mg of iodine, 2 g of magnesium, 3.90 g of sodium and 200 mg 
of antioxidants. 
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هاي متولد شده در زمان تولد و سن سه ماهگی توزین شدند و     بره

ــبه گردید. در روز اول آزمایش قبل  میانگین افزایش وزن روزانه محاس
ندن قرص (  گیري ها خون روز قبل از زایش) از تمامی میش   60از خورا

هاي       ما در روز جام شـــد، ا هایی  پس از زایش از میش 60و  10ان
گیري در ســن ها نیز براي خونهاي آنعمل آمد که برهگیري بهخون

شده بودند. نمونه  60و  10 هاي خون مربوط به هر دام روزگی انتخاب 
ــدند. یک لوله حاوي هپارین       لولۀ مجزا جمع  2در هر روز در  آوري شـ

ــد انعقاد براي           براي ت هیۀ نمونه خون کامل و یک لوله بدون ماده ضـ
آوري شــده بدون ماده ضــد هاي خون جمعاســتخراج ســرم بود. نمونه

، Rotofix 32Aســانتریفوژ (مدل g900 دقیقه در  15انعقاد به مدت 
سرم آن     شدند و  شد. نمونه ساخت آلمان)  سرم جمع ها جدا  آوري هاي 

ــده به ــمین در  منظور تعیین غلظت روش ــرولوپالس ي، مس، آهن و س
ــدند. گراد تا زمان آنالیز نگهدرجه ســانتی -18دماي  از نمونه داري ش

سنجه  شد.   خون کامل براي تعیین فرا ستفاده   غلظت مس هاي خونی ا
سرم بره   ستفاده از   سرم مادر و غلظت روي و مس  شده با ا هاي متولد 

ا ن سرم بهاي مخصوص شرکت بایرکس فارس، میزان غلظت آهکیت
ــرکت پارس آزمون با روش   ــخیص کمی آهن ش ــتفاده از کیت تش اس

ها با هاي آنفتومتریک و میزان سرولوپالسمین سرم خون میش و بره   
استفاده از کیت سرولوپالسمین شرکت بیونیک بر اساس دستورالعمل        

شدند. روش آماده هر کدام از کیت سازي کالیبراتور، کنترل و  ها تعیین 
شرکت    ها بنمونه ستورالعمل  شرح د شد. به  ه  سازنده انجام  ر منظوهاي 
 هاي ســفید، تعدادها (تعداد گلبولهاي خونی برهگیري فراســنجهاندازه

ــد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین) خون گلبول هاي هاي قرمز، درصـ
هاي حاوي هپارین، بالفاصـله  روزگی در لوله 60و  10گرفته شــده در 

هاي خونی با اســتفاده از و شــمارش یاخته به آزمایشــگاه ارســال شــد
سلولی (مدل      شمارش  ستگاه  ساخت آمریکا) انجام  Coulter S8د  ،

  شد. 
  

  هاآنالیز آماري داده
ها و افزایش وزن روزانۀ هاي وزن تولد، وزن از شــیرگیري برهداده

ها با اســتفاده از روش آنالیز واریانس در قالب طرح کامالً تصــادفی بره
شد. همچنین داده تجزیۀ آما صورت میانگین حداقل مربعات  ري  ها به 

شد و میانگین بین تیمارها با آزمون   شد (معادلۀ    Tگزارش  سه  ) 1مقای
بل بین تیمار، جنس بره     لو یا  قو نوع تولد (تک   (نر یا ماده)  اثرات متقا

  ها از مدل حذف شد: دار نبود، بنابراین اثر متقابل آنقلو) معنیچند
)1(                       Y = μ + T + A +B + e 

مدل،     عه،     μکه در این  جام یانگین  مار   iT : م اثر  jA، امiاثر تی
ــیت   eقلو) و قلو یا چند(تک امkاثر نوع تولد  kB(ماده یا نر)،  امjجنسـ

  اثر خطا است.

سنجه  صورت   هاهاي آنها و برهی میشخون هايفرا  هايدادهبه 
  تجزیۀ آماري تصادفی  کامالً طرح زمان و در قالبدر واحد  شده  تکرار
  ) نشان داده شده است:2 معادلۀ( لیذآن در  آماري مدل که شدند

)2(              Y = μ + A + B + AB + e + e 
اثر زمــان  jBام، iاثر تیمــار   iAاثر میــانگین،       µاین مــدل   در

نه        ijABام، j گیريخون مان نمو مار و ز بل تی قا اثر  aijle گیري،اثر مت
صادفی حیوان  ستند.  خطاي باقیمانده bijkleو  ت سه میانگین  ه ا با همقای

ــتفاده از آزمون چند دامنه    ــطح احتمال معنی  اسـ داري اي دانکن با سـ
)05/0P<.انجام شد (  

  
  نتایج و بحث

  هاهاي خونی میشفراسنجه
سرم (جدول       سمین  سرولوپال داري طور معنی) به2غلظت مس و 

ــاهد باالتر بود       هاي دریافت   در میش ــبت به شـ کنندة قرص مس نسـ
)05/0<P .( ) روز قبل از زایش) غلظت مس و  60در روز صفر آزمایش

پس از  60و  10ها نســبت به روز ســرولوپالســمین ســرم خون میش
ما بین روز  P>05/0(تر بود زایش پائین   10پس از زایش و روز  60)، ا

  ده نشد. داري مشاهپس از زایش تفاوت معنی
شخوارکنندگان در حالت طبیعی در دامنۀ     سرم در ن  9غلظت مس 

گرم در لیتر) گزارش شده میلی 95/0تا  55/0مول در لیتر (میکرو 15تا 
ــت ( ــرم در میشطوري) به33اس ــروع که غلظت مس س ها قبل از ش

ــت.  مطابق با نتایج تحقیق حاضــر، آزمایش در دامنۀ طبیعی قرار داش
گرم مس میلی 8و همکاران گزارش کردند که افزودن چراغی مشعوف  

ــتن با جیرة پایه حاوي به جیره میش گرم مس در میلی 51/7هاي آبس
روز پس از زایمان  30روز قبل از زایمان و  45کیلوگرم ماده خشک در 

شد       سما  ست که      )9(سبب افزایش غلظت مس پال شده ا شخص  . م
ــتفاده از ترکیبات خوراکی و تزریقی مس  هاي با کمبود مسدر گله اس

سرمی مس میش    ستان، غلظت  ستن را افزایش  در منطقه خوز هاي آب
  . )31(داد 

ستفاده از ترکیبات خوراکی و تزریقی مس      ضر، ا سو با نتایج حا هم
سمین      در میش سرولوپال سبب افزایش غلظت  هاي دچار کمبود مس، 

شد  سرم در خون آن  گرم پروتئینات مس به میلی 14. افزودن )31(ها 
یه حاوي       جیره بره پا با جیرة  گرم مس در هر میلی 38/7هاي پرواري 

سرم خون را افزایش       سمین  سرولوپال شک نیز غلظت  کیلوگرم ماده خ
صورت  با افزودن مس به )13( . همچنین محققین دیگري نیز)32(داد 

 در غلظت سرولوپالسمین هاي پرواري افزایشآلی و معدنی به جیرة بره
ســرولوپالســمین در پالســما فعالیت   ســرم خون را گزارش کردند. 

شکیل        سهیل انتقال آهن از طریق ت سبب ت سیدازي دارد و   Feفروک
(III) گردد.ترانسفرین می  
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 1هاسرلوپالسمین سرم میشهاي مس و رهش مس بر غلظتاثر استفاده از قرص آهسته -2 جدول

Table 2- The effect of slow-release bolus of copper on serum copper and ceruloplasmin concentrations of ewes1 

  تیمار
Treatment  

  هاي سرممتابولیت
Serum metabolites 

   مس
Copper (mg/l) 

  سرولوپالسمین
Ceruloplasmin (mg/dl)  

      
  شاهد
Control  

b0.70  b9.68  

  قرص مس
Copper bolus  

a0.83  a11.80  

SEM  0.03  0.40  
  روز  

Day  
  روز قبل از زایش 60

60 days before lambing  
b0.63  b9.38  

  زایشروز پس از  10
10 days after lambing  

a0.81  a12.02  

  روز پس از زایش 60
60 days after lambing  

a0.83  a11.45  

SEM  0.04  0.40  
P-value   
  تیمار
Treatment  0.01  0.03  
  روز 
Day  0.02  <0.01  

  روز ×تیمار 
Treatment × Day  0.20  0.09  

a,b باشندیم داریتفاوت معن يمشابه دارا ریبا حروف غ ستونهر  يهانیانگیم )P< 0.05( 
a,b Means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
، گیردسازي از طریق سرولوپالسمین انجام می   نقش مس در خون

اي، برداشــت آن از زیرا ســرولوپالســمین در جذب آهن از مخاط روده
ــنتز هم  بافت ــنتز هموگلوبین به جاي بیوس ــتفاده از آهن در س ها و اس

عث تسهیل اتصال آهن به   ). همچنین سرولوپالسمین با  33نقش دارد (
ــت از طریق  اي فریتین میپروتئین ذخیره ــود و همچنین ممکن اس ش

ــیدانی هاي آزاد در دفاع آنتیآوري آهن آزاد و حذف رادیکال  جمع اکسـ
  ). 33نقش داشته باشد (

  
  عملکرد رشد 

شیرگیري از حداقل مربعات وزن تولد، وزن نتایج مربوط به میانگین
شده در جدول  روزانه برهو افزایش وزن  شده     3هاي متولد  شان داده  ن

مارها قرار              تأثیر تی حت  لد ت عات وزن تو قل مرب یانگین حدا ــت. م اسـ
ما میانگین حداقل مربعات وزن از      P<05/0نگرفت (  ــیرگیري و )، ا شـ

نه در بره  ــده  افزایش وزن روزا یافت    هاي متولد شـ کنندة  از مادران در
ــتهقرص ــبت به هاي آهس ــده از تیمار برهرهش مس نس هاي متولد ش

). میانگین حداقل مربعات وزن تولد، وزن P>05/0شــاهد بیشــتر بود (
سیت و نوع زایش    از شیرگیري و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر اثر جن

  قرار نگرفتند.
گرم مکمل مس میلی 10افزودن تحقیق حاضــر،نتایج همســو با 

به جیرة پایه حاوي صورت سولفات مس در هر کیلوگرم ماده خشک    به
گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشـک، باعث بهبود افزایش  میلی 38/7

ــد (    نه در بزهاي کشـــمیري شـ  19). همچنین، افزودن 37وزن روزا
صورت کلرید مس به جیرة    میلی شک به  گرم مس در کیلوگرم ماده خ

ــک، باعث    میلی 72/4پایه حاوي     گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشـ
  ).36بزهاي کشمیري شد ( بهبود عملکرد
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 رهش مسکنندة قرص آهستههاي متولد شده از مادران دریافتبره شیرگیري و افزایش وزن روزانهوزن تولد، وزن از -3جدول 

Table 3- Birth weight, weaning weight, and average daily gain in lambs born to mothers receiving slow-release bolus of copper.  
 تیمار
Treatment  

 وزن تولد
Birth weight (Kg)  

  وزن از شیرگیري
Weaning weight (Kg)  

  افزایش وزن روزانه
Daily weight gain (Kg)   

  شاهد
Control  5.31  b23.2  b0.20  

  قرص مس
Copper bolus  5.22  a27.6  a0.25  

SEM  0.15  1.32  0.01  
  جنسیت
Gender  

  نر
Male  5.25  26.0  0.23  

  ماده     
Female  

 5.12  25.6  0.22  
SEM  0.16  1.42  0.01  
  نوع زایش
Type of birth 

  تک قلو
Singleton  5.21  26.1  0.23  
  دوقلو
Twin  4.90  24.1  0.21  
SEM  0.20  1.72  0.01  

value-P  

Treatment  0.10  0.03 0.02 
Gender  0.63  0.74 0.69 
Type of Birth  0.18  0.84 0.96 

a,b باشد.درصد می 05/0در سطح احتمال ها دار بین میانگیندهندة اختالف آماري معنیوجود حروف متفاوت در هر ستون، نشان 
a,b Means in a column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشک میلی 10در پژوهشی افزودن 

ماده  میلی 2/8حاوي   هاي پرواري به جیره بره  گرم مس در کیلوگرم 
). در تحقیقی دیگر، 14ها داشــت (خشــک اثر مطلوبی بر عملکرد آن

ي هاي پروارگرم سولفات مس به جیره غذایی گوساله  میلی 30افزودن 
ــد (      نه شـ باعث بهبود افزایش وزن روزا ). بر خالف 11با کمبود مس 

گرم مس به جیرة میلی 8نتایج تحقیق حاضـــر، در پژوهشـــی افزودن 
گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشـــک،  میلی 51/7غذایی مادر حاوي    

بل از زایمان و    45 ها  روز پس از زایمان اثري بر عملکرد بره  30روز ق
ــن ی  ــت ( در سـ ــت یکی از دالیل 9ک ماهگی نداشـ )، که ممکن اسـ

ضر با مطالعه فوق مربوط به زمان وزن  شی  کاختالف نتایج تحقیق حا
ــده، اختالف در غلظــت مس جیره پــایــه یـا  بره هــاي متولــد شــ

ست  شد. هاي مس جیرهآنتاگونی صر کم  اي با ژه مصرف به وی کمبود عنا
ــم پروتئین می      ــود و با ایجاد  روي و مس باعث تحریک کاتابولیسـ  شـ

سنتز پروتئین را محدود می     سیدنوکلئیک، بیو سم ا ند کتفاوت در متابولی
سازي و رشد را تحت تأثیر قرار می   ). به هر حال 6دهد (و در نتیجه باز

یدي      کمبود مس می ــیر تول کاهش شـ تاج را از طریق  ند عملکرد ن توا
  ).33(توسط مادر و افزایش ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر قرار دهد 

  
  هاهاي خونی برهفراسنجه

نتایج مربوط به غلظت مس، روي، آهن و ســرولوپالســمین ســرم 
رهش هاي متولد شــده از مادران دریافت کنندة قرص آهســتهخون بره

سمین       4مس، در جدول  سرولوپال ست. غلظت مس، آهن،  شده ا ارائه 
صد هماتوکریت، تعداد گلبول     هاي قرمز و غلظت هموگلوبینسرم، در

ــده از مادران دریافتداري در برهطور معنیخون به کنندة هاي متولد ش
سته  شتر بود (    قرص آه شاهد بی سبت به گروه  ). P>05/0رهش مس ن

ــفید بره  تعداد گلبول  ــده از مادران دریافت هاي سـ  کنندةهاي متولد شـ
داري رهش مس نســـبت به تیمار شـــاهد تفاوت معنیقرص آهســـته

سرم و درصد هماتوکریت، سرولوپالسمین  غلظت مس، روي و نداشت.
ــده هاي قرمز و غلظت هموگلوبین خون برهتعداد گلبول هاي متولد شـ

ــرم و تحت تأثیر روزهاي نمونه برداري قرار نگرفتند، اما غلظت آهن س
ــن طور معنیهاي ســـفید خون به   تعداد گلبول  روزگی  60داري در سـ

  .)P>05/0(روزگی بیشتر بود  10نسبت به سن 
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گرم مس میلی 8اي افزودن مسو با نتایج تحقیق حاضر، در مطالعه  
سبب افزایش معنی   به جیرة میش ستن  سما  هاي آب دار غلظت مس پال

مشخص شده است    ). 9روزگی شد (  20هاي متولد شده در سن   در بره
بات خوراکی و تزریقی مس در گله دچار کمبود      که   فاده از ترکی ــت اسـ

 .)31(دهد هاي آبستن را افزایش می مس، غلظت سرمی مس در میش 
گرم مس به جیرة غذایی بزهاي کشـــمیري غلظت میلی 10با افزودن 

افزودن  در بررسی دیگري نیز). 37ها افزایش یافت (مس پالسماي آن
به میلی 15 ــورت مسگرم مس  غذایی بره   -صـ به جیره  هاي  لیزین 

گرم مس در ماده خشک جیره، افزایش غلظت میلی 6/5پرواري حاوي 
ــد (  ــما گزارش شـ گرم مس به جیرة  میلی 10). افزودن 15مس پالسـ

ساله  گرم مس در کیلوگرم ماده میلی 2/8هاي پرواري حاوي غذایی گو
شک، سبب افزایش غلظت مس پالسماي آن     شد ( خ که ). زمانی22ها 

فه    ظت مس علو گاه کمتر از       غل لب چرا غا گرم در هر میلی 3هاي 
کیلوگرم ماده خشک باشد عالئم کمبود مس در دام کامالً مشهود شده 

حیوان را  گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشکمیلی 5تا  3و در غلظت 
ــطوح در معرض کمبود قرار داده و هر  در گرممیلی 5 از باالتر  سـ

شک ب  کیلوگرم س  اینکه مگر راي دام کافی بوده،ماده خ هاي تآنتاگونی
یه   غذ بب ت ــ یۀ   کمبود اي مس سـ ند (  مس ثانو مهمترین  ).29شـــو

ــت اي مس، غلظت باالي مولیبدن، گوگرد و روي هاي تغذیهآنتاگونیس
ــت ( ــکیل تیومولیبدات 33در جیرة غذایی اسـ ). مولیبدن از طریق تشـ

طریق تحریک مس، گوگرد از طریق تشــکیل ســولفید مس و روي از 
). 33ند (کندر جذب مس اختالل ایجاد می متالوتیونینســنتز پروتئین 

بت کنندة نس اي در گوسفندهاي دریافت سطح قابل تحملِ گوگرد جیره 
درصـــد ماده خشـــک جیره و در گوســـفندان  3/0باالي کنســـانتره، 

درصد ماده خشک جیره گزارش    5/0کنندة سطح باالي علوفه،  دریافت
فراهمی مس را از طریق تشکیل رسوب   . گوگرد زیست )25(شده است   

سولفید مس کاهش داده و از این طریق سبب کاهش سطح مس خون 
. در پژوهش حاضــر پس از آنالیز جیرة غذایی مشــخص )33(شــود می

درصد گوگرد است و ممکن است کمبود  53/0شد که جیرة پایه حاوي 
این اطالعات نشان   مس مشاهده شده مربوط به همین موضوع باشد.     

شخوارکنندگان،    می صرف مس در ن دهد که در هنگام ارزیابی میزان م
سیار حائز اهمیت است. در آزمایش    در نظر گرفتن میزان گوگرد جیره ب

هاي متولد شده از مادران گروه شاهد حاضر، غلظت مس سرم خون بره
ــه با بره ــده از مادران دریافتدر مقایس مس  کننده قرصهاي متولد ش

با عالئم      ها، در روز رأس از آن 3کمتر بود و  لد  یه پس از تو هاي اول
  فلجی به ویژه در پاهاي عقبی، عدم تعادل و تلوتلو خوردن تلف شدند. 

با افزودن          حاضـــر،  تایج  با ن طابق  به جیرة  میلی 8م گرم مس 
هاي متولد هاي آبســـتن، تغییري در غلظت روي پالســـماي برهمیش

 6/8). همچنین، افزودن مس به جیرة پایه حاوي 9(شده مشاهده نشد    
ــک اثر معنی میلی داري بر غلظت  گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشـ

افزودن  در بررسی دیگري نیز ).4هاي پرواري نداشت (روي پالسما بره

هاي پرواري اثر لیزین به جیرة بره-صـــورت مسگرم مس بهمیلی 15
). در تحقیقات دیگري 15شــت (داري بر غلظت روي پالســما ندامعنی

سما  نیز افزودن مس به جیره پایه، تغییر معنی داري در غلظت روي پال
غلظت باالي مس در جیره غذایی سبب تحریک   .)13و10ایجاد نکرد (

روده به  هاي انتروسیت سنتز متالوتیونین شده و این پروتئین در سلول    
  .)33(شود ا میهعلت میل ترکیبی شدید به روي و مس مانع جذب آن

شخص گردید که موش     ضر، م سو با نتایج تحقیق حا  هاي تازههم
شده و دچار کمبود مس، از غلظت آهن پایین  سماي  متولد  تري در پال

ند   ــم    )28(خود برخوردار بود کانیسـ نه   که م هاي مختلفی در این زمی
ست. کمبود مس می    شده ا سیداز را  گزارش  تواند عملکرد آنزیم فرواک

). 5و انتقال آهن از طریق جفت به جنین را محدود کند (       کاهش داده 
ــده از مادران دچار کمبود مس، انتقال آهن در       در موش هاي متولد شـ

هاي انتروسیت کاهش یافته و این امر سبب کاهش غلظت آهن   سلول 
سما می  سمین در حیوانات با    )28(شود  پال سرولوپال . کاهش فعالیت 

نایی ح   ماالً توا فاژها و ذخایر        کمبود مس، احت مل و نقل آهن از ماکرو
کبدي را مختل کرده، و از این طریق سبب کاهش غلظت آهن پالسما 

  . )28(شود می
ضر،   ستفاده از ترکیبات خوراکی و تزریقی مس  در تأیید نتایج حا ا

سمین      در میش سرولوپال سبب افزایش غلظت  هاي دچار کمبود مس، 
ــد  ــرم خون شـ پروتئینات مس به جیرة  گرممیلی 14افزودن  .)31(سـ

گرم مس در هر کیلوگرم میلی 38/7هاي پرواري (جیره پایه حاوي     بره
  ). 32ماده خشک) سبب افزایش غلظت سرولوپالسمین سرم خون شد (

سو با  ضر  نتایج تحقیق هم  ةگرم مس به جیرمیلی 20، افزودن حا
گرم مس در کیلوگرم ماده خشـــک)  میلی 6/8(حاوي   ي پرواريها بره
ــ ــد هماتوکریت  ببس ــدافزایش درص ــد   .)7( ش ــی، درص در گزارش

یت در میش    ماتوکر فت (        ه یا کاهش  چار کمبود مس،  ).  23هاي د
مبود مس در موش ســبب کاهش درصــد هماتوکریت شــد همچنین ک

با         21( ــد هماتوکریت را مرتبط  یل کاهش درصـ که این محققین دل  (
عداد گلبول    ند. ممکن    کاهش ت اســـت  هاي قرمز خون گزارش کرد

افزایش درصــد هماتوکریت در تحقیق حاضــر نیز انعکاســی از افزایش 
  هاي قرمز خون باشد. تعداد گلبول

ــر، افزودن   ــو با نتایج تحقیق حاض گرم مس به جیرة میلی 8همس
ــتن، باعث افزایش تعداد گلبولمیش  هايهاي قرمز خون برههاي آبس

گرم میلی 20فزودن در تحقیق دیگري نیز ا ).9ها شد (متولد شده از آن
به جیرة بره  حاوي   مس  گرم مس در کیلوگرم میلی 6/8هاي پرواري (

ــک)، باعث افزایش تعداد گلبول      ).7هاي قرمز خون گردید (  ماده خشـ
ــبب کاهش تعداد       ــت که کمبود مس در موش سـ ــده اسـ عنوان شـ

سمین، براي    21شود ( هاي قرمز میگلبول سرولوپال ). مس موجود در 
د و انتقال آن به مغز اســتخوان ضــروري اســت. در   جذب آهن از کب

یابد و آهن در گردش خون صورت کمبود مس، آهن در کبد تجمع می 
ــتخوان کاهش می  یابد، در نتیجه کمبود مس باعث کاهش       و مغز اسـ



  201      ... هايمیش خونی هايفراسنجه برخی و عملکرد بر مس رهشآهسته قرص تأثیرنصر چالشتري و همکاران، 

  ).12شود (سازي میکارآیی خون
ــر، غلظت هموگلوبین خون بره همســو با نتایج تحقیق  هايحاض

ــده از میش ــتنی که روزانه همتولد ش گرم مس دریافت میلی 8اي آبس
گرم مسِ آلی میلی 20همچنین، افزودن  ).9کردند، افزایش یافت (   می

ــبب افزایش غلظت هموگلوبین و معدنی به جیرة بره   هاي پرواري،  سـ
دنبال آن هموگلوبین هاي قرمز و بهافزایش غلظت گلبول). 7خون شد (

رهش دریافت کنندة قرص آهســـتههاي متولد شـــده از مادران در بره
ــیدانی مس به  تواند مرتبط با نقش آنتی  مس،  می ــطۀ آنزی اکسـ م واسـ

ــموتاز  ــید دیس ــوپراکس هاي قرمز و هموگلوبین در حفاظت از گلبول س
  ).33خون باشد (

  

  نتیجه گیري کلی
ــته  ــان داد که خوراندن قرص آهس ــر نش رهش نتایج تحقیق حاض

ی سبب بهبود وضعیت مس در مادر و   مس به مادر در اواخر دورة آبستن 
  ها شد. هاي آنافزایش عملکرد بره

  
  سپاسگزاري

ــتان به  ــگاه لرس ــگاه مرکزي دانش ــنل محترم آزمایش خاطر از پرس
ندازه  همکاري  ــوص ا ــنجه هاي الزم در خصـ هاي خونی  گیري فراسـ

  آید.تحقیق حاضر تشکر و قدردانی به عمل می
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Introduction 1  The provision of nutrients during the late gestation not only affects maternal status and 

reproductive performance, but also affects prenatal and postnatal litter growth and offspring’s health. Although 
trace elements are needed by the body in small amounts, they are essential nutrients for several metabolic functions 
such as growth, development, reproduction, and immunity. Copper (Cu) is often one of the most limiting trace 
elements for the fetus and neonate for normal development and copper play a major etiologic role in decrease of 
fetal growth and development. Deficiency of copper impairs fetal growth and causes serious consequences and 
can cause death. When intakes of Cu are deficient, maternal transfer of Cu to the fetus is insufficient for normal 
development, and abnormalities to the central nervous system, skeleton, and metabolism result. In ruminants, 
newborn animals are dependent on their dams for transferring nutrients via the placenta and mammary glands. To 
our knowledge, little information is available on the effects of maternal supplementation of copper via intra-
ruminal administration of slow-release bolus at the late gestation on the copper status of ewes and their lambs. 
Because the slow-release ruminal bolus cannot be used in the newborn lambs until weaning, this study aimed to 
determine the effects of maternal supplementation of copper via intra-ruminal administration of slow-release 
boluses at the late gestation (8 weeks prepartum) on performance and some blood metabolites of ewes and their 
lambs until weaning.  

Materials and Methods To evaluate the performance and changes in some blood parameters of lambs born 
from ewes receiving slow-release boluses of copper, 80 Lori-Bakhtiari ewes (The fourth pregnancy with a body 
condition score 3 to 3.5) were divided into two groups of 40 heads each in a completely randomized design. 
Treatments were 1) control ewes and 2) ewes received slow-release boluses of copper, 60 days prepartum. After 
parturition, birth weight, sex, and the birth status of lambs (singlet or twin) were recorded. Lambs were weighed 
at birth and weaning at age 90 days. On the first day, days 10 and 60 postpartum, blood samples were taken from 
the ewes, while the blood samples of their lambs were taken at age 10 and 60 days. Serum samples were used to 
determine copper and ceruloplasmin concentrations in the ewes and their lambs, while iron, zinc, hematocrit, red 
blood and white cells, and hemoglobin were only determined in the born lambs. 

Results and Discussion The serum concentration of copper in the ewes were within the normal physiological 
range of 0.55 to 0.95 mg/l. Serum copper and ceruloplasmin concentrations of ewes at the first day of experiment 
were lower compared to days 10 and 60 postpartum (P<0.05), but similar between days 60 and 10 postpartum 
(P>0.05). Lambs born from ewes receiving slow-release bolus of copper had higher weaning weight, average daily 
weight gain, copper and ceruloplasmin concentrations, hematocrit percentage, red and white blood cell counts, and 
hemoglobin concentration compared to those born from control ewes (P<0.05). The serum concentration of 
ceruloplasmin was higher in lambs born from ewes receiving two boluses than those born from ewes receiving 
only one bolus (P<0.05). Ceruloplasmin concentration is also a reliable indicator of copper deficiency as it carries 
between 60-95 percent of serum copper, and changes in serum copper concentration usually parallel the 
ceruloplasmin concentration in the blood. Lambs born from ewes in the control group had lower serum copper 
concentrations, and 3 lambs in this group showed the symptoms of paralysis, especially in their hind legs, 
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imbalances, dog sitting, and lost appetite. Adequate maternal intake of Cu is essential for development of the 
central nervous system (CNS) of the embryonic lamb. Consequences of Cu deficiency during intrauterine life may 
include gross brain lesions, with affected lambs born dead or dying shortly after birth.   

Conclusion Overall, serum copper concentrations of ewes were in the normal range, but lambs born from ewes 
received slow-release copper bolus had greater weaning weight, average daily weight gain, serum copper and 
ceruloplasmin concentrations, hematocrit percentage, hemoglobin concentration, and red blood cell count 
compared to those born from control ewes. In conclusion, the results of the present study showed that lambs were 
benefited from copper supplementation of their dams via intra-ruminal administration of slow-release boluse of 
copper in the late gestation.  

 
Keywords: Ceruloplasmin, Copper, Lamb, Sheep, Sulfur. 
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ه هاي تجزیآوري شده توسط باکترياي کاه گندم و سرشاخه نیشکر عملبررسی ارزش تغذیه
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 چکیده

سلولز هاي تجزیه کننده لیگنین و لیگنوآوري شده توسط باکترياي کاه گندم و سرشاخه نیشکر عملهدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارزش تغذیه
، سه ایزوله باکتریایی با  16S rDNAتوالی  ) بود. بدین منظور، ابتدا بر اساس آنالیز .Zeuzera pyrina Lجدا شده از دستگاه گوارش الرو کرم خراط (  

سه (    قابلیت تجزیه شامل انتروباکتر کلوا سلولز  سکویري (   Enterobacter cloacaeکنندگی لیگنین و لیگنو ستافیلوکوکوس ا  Staphylococcus)، ا
sciuriباکتریوم () و گونه برويBrevibacterium sp.ر کدام از دو ســوبســتراي کاه گندم و ) از دســتگاه گوارش این کرم جداســازي شــد. ســپس ه

سط هر کدام از ایزوله سرشاخه نیشکر به     سه آن طور مجزا تو شدند.      4ها (هاي مذکور یا مخلوط هر  سترا) فرآوري  سوب در هر دو  تیمار آزمایشی براي هر 
شک، پروتئین خام، گوارش        شدن ماده خ شترین میزان ناپدید  سترا، بی شک و انرژي قا سوب سم در تیمار حاوي مخلوط باکتری پذیري ماده خ ایی بل متابولی

شاهد به دست آمد. بیشترین حجم و پتانسیل تولید گاز (     روده سوبستراها توسط مخلوط باکتریایی    آوري ) پس از عملbي کرم خراط و کمترین در تیمار 
شاهد به دست آمد. در هر دو سوبسترا، بیشترین غ       روده ستات به       ي کرم خراط در مقایسه با تیمار  ستات، نسبت ا شکمبه، ا سیدهاي چرب فرار  لظت کل ا

ست آمد. در کل، نتایج           شاهد به د سه با تیمار  شده با مخلوط باکتریایی در مقای سیون تیمار تلقیح  سط انکوبا ین پژوهش اپروپیونات و غلظت آمونیاك تو
شان داد که عمل  سط باکتري      ن شکر تو شاخه نی سر سبب بهبود ارزش غذایی    دههاي مجزاي روآوري کاه گندم و  صوص مخلوط آنها  ي کرم خراط، به خ

  عنوان خوراك دام شد.پسماندهاي مذکور از طریق افزایش قابلیت هضم ماده خشک و غلظت اسیدهاي چرب فرار شکمبه جهت استفاده به
 

 اي، تولید گاز، کرم خراط، لیگنوسلولز، نشخوارکنندگانارزش تغذیههاي کلیدي: واژه
  
   1 مقدمه

شـرایط اقلیمی نامسـاعد موجب کمبود خوراك دام در بسـیاري از    
آوري نقاط جهان شده است. در راستاي جبران کمبودهاي مزبور، عمل   

ستفاده  سلولزي به و ا ضرورت  ي بهینه از مواد لیگنو عنوان خوراك دام 
سر       15و  14دارد ( سرا سلولزي در  ساالنه حجم زیادي از مواد لیگنو  .(

ید می   ــامل کاه غالت و     گرجهان تول دد. بخش زیادي از این مواد شـ
ست که به  سیاري از  بقایاي زراعی ا عنوان منابع عمده خوراك دام در ب
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گیرد، اما ارزش  کشــورهاي جهان از جمله ایران مورد اســتفاده قرار می
). مقادیر پروتئین خام، 23و  1غذایی این مواد خوراکی بسیار کم است (

ل متابولیســم مواد مذکور اندك اســت و   عناصــر معدنی و انرژي قاب 
ــیل تولید    ــت که پتانس ــخوراکی کمی نیز دارند. این در حالی اس خوش

زا هاي بالقوه انرژيانرژي نسبتاً زیادي دارند، زیرا عمدتاً از کربوهیدرات
هاي فراوري مناســب با هدف اند. بنابراین، کاربرد روشتشــکیل شــده

ــتفاده از محتواي ک ها ســـبب افزایش ربوهیدراتی آنافزایش بازده اسـ
ــخوارکنندگان خواهد گردید. از جمله این   ارزش غذایی آن  ها براي نشـ
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ــیمیایی،     توان روشها، می روش ــیمیایی، فیزیکوشـ هاي فیزیکی، شـ
  ). 7اکسیداسیون آبکافت و زیستی را نام برد (

هاي فرآوري زیستی به کار رفته تاکنون براي تجزیه لیگنین  روش
ــتهنتایج متفا ــت که روش  1اند (وتی در پی داش ــده اس ــخص ش ). مش

با دیگر روش    ــه  قایسـ ــتی در م غذایی مواد   فرآوري زیسـ ها ارزش 
سبب آلودگی کمتري      شتري افزایش داده،  لیگنوسلولزي را به میزان بی
براي دام، انسـان و محیط زیسـت شـده و در نهایت قیمت تمام شـده     

ــه ،کل ). در7ها ارزانتر خواهد بود (آن ــته س ــامل موجودات از دس  ش
 بآ و خاكموجود در  يهاسمیکروارگانیم از یبعض پوساننده، يهاقارچ

شرات   و ستند  نیگنیل بیولوژیکی هیتجز به قادربرخی ح ). 16و  8( ه
ــح آنزیم  ها و باکتري  یاخته  ها، تک  قارچ  ي هاي تجزیه کننده   ها با ترشـ

و نیز  خوارکنندگاندیواره سلولی امکان استفاده از مواد خشبی براي نش   
خوار با کنند. حشــرات چوبهاي حشــرات را فراهم میبعضــی از گروه

ــط میکروب  کمک آنزیم  یدي توسـ قادر به   هاي روده هاي تول اي خود 
ــم  تجزیه  ــتند. میکروارگانیسـ ــلولزي هسـ هاي مذکور   ي مواد لیگنوسـ

از  کنند که قادر به جدا کردن لیگنین     هایی تولید می  ها و آنزیم پروتئین
جزیه ســلولز را براي تلیگنوســلولز بوده و به این ترتیب ســلولز و همی

ــترس میکروب  ــتر در دس ــدن و ایجاد انرژي بیش ــکمبه قرار ش هاي ش
ند ( می تاکنون پژوهش 33ده جداســــازي        ).  باره  ندکی در هاي ا

ــلولز از رودههاي تجزیه کنندهباکتري ــرات ي حي لیگنین و لیگنوس ش
که   چوب ته  ــورت گرف باکتري    خوار صـ با  هاي روده  بیشـــتر مرتبط 

اي ) در مطالعه1382هاي مختلف بوده است. برجی و همکاران (موریانه
ده از ي لیگنین، جدا شبقایاي زراعی را توسط سه باکتري تجزیه کننده  

نه     یا یه    دســـتگاه گوارش مور غذ اي ها، فرآوري نموده و بهبود ارزش ت
ر پژوهشـی سـه باکتري تجزیه   بقایاي مذکور را گزارش کردند. اخیراً د

نده  ــیلوس لیپنیفورمیس،     کن باسـ مل  ــا ي لیگنوســـلولز و لیگنین شـ
ها آکروباکتریوم اینترمدیوم و میکروباکتریوم پاالدیکوال از روده موریانه      

شدند (       سایی  شنا سازي و به روش مولکولی  هاي مذکور ). ایزوله7جدا
ا داشتند، اخه خرمتأثیر اندکی بر کاهش میزان لیگنین کاه گندم و سرش

ــلولزي مذکور   ــم مواد مغذي مواد لیگنوس ــبب بهبود قابلیت هض اما س
صورت        ست که در عمده تحقیقات  ضروري ا شدند. ذکر این نکته نیز 

له      ته اثر ایزو ــ گذشـ ته در  به     گرف یایی  باکتر طور مجزا بر تجزیه  هاي 
)، این در 8و  7لیگنوســلولز و لیگنین مورد بررســی قرار گرفته اســت (

الی اســت که تجزیه مواد لیگنوســلولزي نیازمند مجموعه کاملی از  ح
سلولوالیتیک و لیگنوالیتیک می آنزیم شد که در تحقیق هاي  ضر   با حا

شده   هاي جداسازي ي لیگنوسلولز توسط مخلوطی از باکتري  اثر تجزیه
  نیز مورد بررسی قرار گرفت.
فات .Zeuzera pyrina Lدر ایران، کرم خراط ( مهم  ) یکی از آ

شره چوب     ست. الرو این ح سیاري از گیاهان ا شاخه و  ب خوار بوده و به 
نه  نه  150هاي بیش از  ت ته گو له می ي درختی و بو ند ( اي حم ). 3ک

 تریناي پوســـاننده به عنوان اصـــلیهاي ســـفید و قهوهتاکنون قارچ

ــم  گانیسـ نده   میکروار ــدههاي تجزیه کن ند و د ي لیگنین معرفی شـ ر ا
ستفا زمینه صورت گرفته و آنچه که  ده از باکتريي ا ها تحقیقات کمی 

ــده نیز در مورد باکتري   هایی بوده که از محیط (مواد در حال    انجام شـ
ــده  ــیدگی) جدا ش ــده از  اند. در رابطه با باکتريپوس ــتخراج ش هاي اس

ــرات و به ــتگاه گوارش حش ــیار ناچیز دس ویژه کرم خراط تحقیقات بس
ــی  می ــد. اخیراً در پژوهش گونه  30اي با بررســی میکروفلور رودهباش

ــه              ــد کــه انتروبــاکتریــاســ ــره، مشـــخص شــ مختلف این حشـ
)Enterobacteriaceae  ) باسیالسه ،(Bacillaceae   و سودوموناسه (
)Pseudomonadaceae     ترین گونــه ــ ــودومونــاس  ) بیشـ هــا و سـ
)Pseudomonas   ) لوس ی ــ ــتــافیلوکوکوس       Bacillus)، بــاسـ )، اسـ
)Staphylococcus با ها  ) و انتروکوکوسEnterobacterکتر ()، انترو
)Enterococcusــترین جنس ند (  ) بیشـ لب      36ها بود طا با توجه م  .(

الذکر، هدف از انجام پژوهش حاضــر جداســازي و شــناســایی     فوق
ــتگاه گوارش کننده هاي تجزیهباکتري ــلولز از دس ي لیگنین و لیگنوس

سی اثر آن  سنجه الرو کرم خراط و برر ید گاز و تخمیر هاي تولها بر فرا
  تنی کاه گندم و سرشاخه نیشکر بود. برون

  
  هامواد و روش

  آوري حشرات جمع
سال    ضر طی  شگاه  1397-98هاي پژوهش حا تغذیه دام  در آزمای

 شناسی و ایستگاه دامپروري دانشگاه لرستان     تکمیلی، آزمایشگاه حشره  
راط هاي خصـورت گرفت. تعداد مورد نیاز از الروهاي سـن سـوم کرم   

شهرستان سامان واقع در  يآلوده باغات گردو هايسرشاخهچوبخوار از 
الرو سن سوم این شد.  آوريشهرکرد جمع یشمال شرق يلومتریک 22

سارت   شره خ سبت به الروهاي     ح سی به آن ن ستر زایی زیادي دارد و د
هاي ســطحی و باشــد، زیرا بیشــتر در بخشســایر ســنین آســانتر می
شاخه گیاهان و درخ    سایی       سر شنا شخیص و  سپس، ت تان وجود دارد. 

هاي موجود انجام شد. در  شناسی و روش  آنها توسط متخصصان حشره    
ــازي باکتري، تعداد کافی از الروهاي کرم خراط به          هر مرحله جداسـ

  شد.آزمایشگاه منتقل، و دستگاه گوارش آنها جداسازي 
  

ــایی باکتریهاي تجزیه کننده لیگنین و   ــناس ــازي و ش جداس
  نوسلولزلیگ

باکتري   به  ــازي  جداسـ ــده و     منظور  له شـ کامالً  ها، از مخلوط 
ي کامل الرو کرم خراط در زیر میکروســکوپ نوري ي رودههموژنیزه
ها توســط یک شــد. پس از جدا کردن روده کامل از بدن، آناســتفاده 

شت     ستریل در محیط ک  Sterile Basalمحلول نمکهاي پایه (لوپ ا
Media; SBM  ــدند.  ) کامالً له و مخلوط می هاي در تمام آزمایش  شـ

ــازي ایزوله   یا  M9 )Media 9 ،(SBMها از محلول مربوط به جداسـ
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TB )Terrific Broth ( به عنوان محلول پایه که داراي امالح معدنی
ــد (    ــتند، اســـتفاده شـ ). در این تحقیق از روش انتخاب براي  16هسـ

سازي باکتري  ستفاده   ي مهاي تجزیه کنندهجدا سلولزي ا شد  واد لیگنو
ــت 8( ــت محتواي روده روي محیط کش ). منظور از روش انتخاب کش

صی بود که فقط باکتري  شته   خا هاي با قابلیت مورد نظر امکان رشد دا
ند. مخلوط هموژنیزه    ــ ماي     باشـ با د تدا در آون  جه   39ي روده اب در

ــانتی ــاعت در محیط کشــت مایع  48گراد به مدت س حاوي  SBMس
ــیمیایی همراه با لیگنین کرافت به عنوان تنها منبع کربن کنم هاي ش

ــدند (  ــت داده شـ ــپس، میزان 7و انرژي کشـ میکرولیتر از  100). سـ
هاي هاي کشــت مایع حاوي باکتري برداشــته، و بر روي محیطمحیط

هاي کشت  کشت جامد مشابه اما حاوي آگار گسترش داده شد. محیط    
به مدت       ــده  ــا 48جامد تلقیح شـ با دماي    سـ درجه   39عت در آون 

شدند. کلنی سانتی  شد و     گراد انکوبه  سازي  شد یافته مجدداً جدا هاي ر
حاوي مواد لیگنینی و        بر روي محیط یل  ــتر مد اسـ جا ــت  هاي کشـ

ــامل   ــلولزي کاه گندم،     3لیگنوســـلولزي مورد نظر (شـ ماده لیگنوسـ
ان وعنها) بههاي حاصل از آن سرشاخه نیشکر و تراشه چوب و لیگنین    

هایی که به خوبی رشــد منبع کربن و انرژي کشــت داده شــدند. ایزوله
شده انتخابی در نظر گرفته   عنوان گونهکردند به سازي  دند. ش هاي جدا

هاي نهایی بر اسـاس چندین  پس از حصـول اطمینان از خلوص ایزوله 
). از پرایمرهاي 4ها، اقدام به استخراج ژنوم گردید (بار کشت متوالی آن

ستفاده شد   جهت تکثیر ژنوم باکتري 1می ارائه شده در جدول  عمو ها ا
شامل یک مخلوط  PCR). مواد شیمیایی مورد استفاده براي انجام 18(

میکرولیتر بافر  5/2میکرولیتري بود که محتواي آن شــامل  25نهایی 
PCR  با غلظتX1 ،4/0   شت هر کدام با میکرولیتر پرایمر رفت و برگ

ظت   با     5/0در لیتر،  پیکومول 10غل یدي  میکرولیتر مخلوط نوکلئوت
ظت   ید منیزیم   5/1میلی موالر،  2/0غل میلی موالر،  3میکرولیتر کلر

میکرولیتر  4/17میکرولیتر ژنوم و  2میکرولیتر آنزیم تگ پلیمراز،   3/0
  بود. miliQآب 

  
  اي پلیمرازشده براي انجام واکنش زنجیره توالی پرایمرهاي استفاده -1جدول 

mer sequences used for conducting polymerase chain reaction (PCR)Pri -Table 1 
5′ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG  20 bases 16sF  

5′ACGGCTACCTTGTTACGACT 3′  20 bases  16sR  
 

ــده براي واکنش     ارائه   2در جدول   PCRبرنامه دمایی تنظیم شـ
تشخیص  نهایی حاصل شده براي    PCRاز محصول  ). 37شده است (  

ساس روش  ي نهایی برباکتریها ستفاده   16S rDNAیابی ژن توالی ا ا

شرکت بیوتکنولوژي بایونیر کره جنوبی ( شد و نمونه   Bioneerها به 
, South KoreaBiotechnology Company, Seoul ارســـال (

 شدند.  
  

  PCRبرنامه دمایی تنظیم شده براي واکنش  -2 لجدو
Table 2- Thermal program used for polymerase chain reaction (PCR)  

  دما
C)oTemprature (  

  زمان
Time (s)  

  واکنش مرحله
Reaction step  

  سیکل تعداد
Cycle number  

 دناتوره شدن اولیه  300  95
Initial denaturation  

  سیکل 1
1 cycle  

  دناتوره شدن  30  94
Denaturation  40 سیکل  

40 cycles 
  

  اتصال  30  62
Annealing  

 گسترش  120  72
Extension  

  گسترش نهایی  600  72
Final extension  

 سیکل 1
1 cycle  

  
ــکر با   عمل ــاخه نیش ــرش ــلولز کاه گندم و س آوري لیگنوس

  هاي جدا شدهایزوله
ــه آن  ــده یا مخلوط هر س ــازي ش ــه ایزوله جداس ها براي از هر س

استفاده  M9فرآوري کاه گندم و سرشاخه نیشکر در محیط کشت مایع 
گردید. محتواي ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در 

ــوینده خنثی (  ، 5/95) و لیگنین در کاه گندم اولیه به ترتیب      NDFشـ

ــاخه    15/8و  5/71، 87/3، 2/90 ــرش ــد و ترکیبات مذکور در س درص
درصـد بود. براي   5/12و  1/68، 12/5، 8/91، 8/36نیشـکر به ترتیب  

سترا تعداد     سوب شامل     4لیتري ( 1ارلن مایر  8هر  شی   -1تیمار آزمای
جنس  -3استافیلوکوکوس اسکویري،  -2انتروباکتر کلواسه،  فرآوري با 

ــه ایزوله  -4باکتریوم و  بروي تکرار) در  2هر تیمار در   ،مخلوط هر سـ
مایر میزان          خل هر ارلن  به دا بدین منظور،  ــد.  ته شـ  500نظر گرف
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درصد سوبستراي لیگنوسلولزي  5/2و  M9لیتر محیط کشت مایع میلی
ــد ( 5/12(معادل  ــتریل 7گرم) قرار داده ش ها در کردن ارلن). عمل اس
گراد صورت گرفت، پس از خنک شدن، به هر   درجه سانتی  121دماي 

شت باکتریایی تازه که از قبل به مدت  میلی 1ارلن میزان  لیتر محیط ک
ــده بود، تلقیح   24 ــت ش ــت نوترینت براث کش ــاعت در محیط کش س

ــپس درب ارلن ــترا)  16(در کل  هاگردید. س ــوبس ارلن براي هر دو س
شده    سته  شیکردار به مدت  و در داخل بن ب  39روز در دماي  10ماري 

سیون، محتواي هر      شدند. پس از پایان انکوبا سانتی گراد انکوبه  درجه 
صــاف گردید و بقایاي   1توســط کاغذ صــافی واتمن شــماره     ارلن
ــده در آون با دماي   جمع ــانتی  60آوري شـ  48گراد به مدت   درجه سـ

ســت آمده براي هر تیمار ســاعت خشــک شــدند. بقایاي خشــک به د
  ).7اي آنها مورد بررسی قرار گرفت (آزمایشی جهت تعیین ارزش تغذیه

  
  هاتعیین ترکیب شیمیایی نمونه

ــک نمونه         ــدن ماده خشـ پدید شـ نا تدا میزان  هاي کاه گندم و    اب
سیون در      شاخه خرما از اختالف بین وزن اولیه و وزن پس از انکوبا سر

ها هاي باکتریایی تعیین شد. سپس آن  محیط کشت مایع توسط ایزوله  
شدند. محتواي پروتئین خام   آسیاب  متريمیلی 1 آسیاب با الک  توسط 
). میزان لیگنین خام نیز توسط 2تعیین شد (  AOACها با روش نمونه

  .)28( روش استاندارد محاسبه شد
  

  آوري شدهآزمون تولید گاز روي سوبستراهاي عمل
گاز از دو رأس گاو بومی خشـــک و غیر   جهت انجام آزمون تولید    

شده به     ستوالگذاري  ستن فی شد.     آب ستفاده  شکمبه ا عنوان دهنده مایع 
  گاوهاي مذکور ابتدا حداقل به مدت دو هفته با یک جیره غذایی حاوي

تغذیه شدند. سپس قبل از    کنسانتره  درصد  5/31 و علوفه درصد  5/68
ست به د    صبح، با قرار دادن د شکمبه از طریق  خوراکدهی وعده  اخل 

شد.  آوريهاي مختلف شکمبه جمعفیستوال محتویات شکمبه از بخش
شی دام  جیره صد  30 ها حاويآزمای صد  5/23 گندم، کاه در  سیالژ  در
 درصــد 20بلغور ذرت،  درصــد 10 خشــک، یونجه درصــد 15 ذرت،

 درصد 25/0 کلسیم، کربنات درصد 5/0 اوره، درصد 5/0 گندم، سبوس
بود.  خشک  ماده حسب  بر نمک درصد  25/0 و ویتامینه و معدنی مواد

اي گاو خشک فرموله  جیره مذکور که بر اساس جداول احتیاجات تغذیه 
ها تغذیه شد  شده بود، دو بار در روز و در حد احتیاجات نگهداري به دام 

ــی  24( ــم جیره آزمایش ). محتواي پروتئین خام و انرژي قابل متابولیس
ــده به گاوها        ــد و  5/11به ترتیب   تغذیه شـ مگاکالري در    2/2درصـ

شکمبه در یک فالسک عایق که      شک بود. محتویات  کیلوگرم ماده خ
سید کربن بی    سط گاز دي اک شده بود، در دماي  از قبل تو  39هوازي 

سانتی  شگاه منتقل گردید. محتویات قبل از    درجه  سریعاً به آزمای گراد 
ــیله تزریق به داخل ویال ــی به وسـ چهار الیه پارچه پنیر هاي آزمایشـ

ــري (  ــه س ــاف گردید. آزمون تولید گاز در س ــورت Runص ) مجزا ص
 گرفت.

ندم و          کاه گ هاي  ــترا ــوبسـ کدام از سـ گاز روي هر  ید  آزمون تول
شکر عمل     شاخه نی شده  سر شی و   4(آوري  تکرار در هر  10تیمار آزمای

 نمونه کامالً گرممیلی 250 انجام شـــد. براي این منظور مقدار) تیمار
ــده با اندازه ذرات یک میلی  ــیاب ش ــک آس ویال  هر داخل متر بهخش

 رارق هاي تولید گازلیتري براي تعیین فراســنجهمیلی 100اي شــیشــه
  ماريبن در دادن قرار با آن دماي قبل از که ویال هر سپس، . شد  داده

سیده  گرادسانتی درجه 39 به صاف   شکمبه  مایع لیترمیلی 5 با بود، ر
  به نیز ویال ). سه 20گردید ( تلقیح مصنوعی  بزاق لیترمیلی 20 شده و 
ــکمبه مایع فقط حاوي( بالنک عنوان ــنوعی بزاق و ش  نظر در) مص
با تزریق گاز دي اکســید کربن به داخل هر ویال، از بی . شــد گرفته

توســط  هاویال درب هوازي بودن آنها اطمینان حاصــل شــد. ســپس
سته      صوص ب ستگاه پرس مخ  39 حدود دماي با ماريبن در و شد  د

شار . شدند  انکوبه گرادسانتی  درجه س  هاویال در تولیدي گاز ف  طتو
، 72 ،48 ،36 ،24 ،16 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 هايزمان در فشارسنج   دستگاه 

 سپس بر اساس  . شد  گیرياندازه انکوباسیون  از پس ساعت  120و  96
شار به  ست آمده تبدیل به  معادالت مربوطه مقادیر ف شد ( د ). 32حجم 

  ):26استفاده گردید ( 1از رابطه  گاز تولید هايپارامترهاي تعیین براي
  )1                                                      ()ct-e –P = b(1        

ثابت  c ،)لیترمیلی( قابل تخمیر بخش از تولیدي گاز b که در آن
 حســب بر انکوباســیون زمان t ســاعت)، لیتر در(میلی گاز تولید نرخ

  .باشدمی نظر مورد زمان در) لیترمیلی( تولیدي گاز حجم P و ساعت
پذیري ماده هاي تخمیر شــامل گوارشمنظور تعیین فراســنجهبه

ــک ( ــم،    IVDMDخشـ   ، غلظت نیتروژن pH)، انرژي قابل متابولیسـ
ــده،   ــیدهاي چرب فرار تولید شـ ــاعت  24 از پس آمونیاکی و اسـ سـ

سیون    سپس . گردید ثبت ویال هر تولیدي گاز حجم )، ابتدا35(انکوبا
سیله  هاآن pH و گردیده باز هاویال درب ستگاه  به و   مدل( متر pH د
با  ویال هر محتواي. گردید ثبت) سوئیس  Metrohm شرکت  ؛744

g2000× گراد سانتریفیوژدر دماي چهار درجه سانتی دقیقه 20 مدت به  
  .)Varifuge 3.2RS, Heraeus Instruments, Germanyگردید ( 

 اختالف ) ازIVDMD( خشــک ماده ايشــکمبه پذیريگوارش مقدار
ستراي   وزن سیون و طبق رابطه   از پس بقایا وزن و اولیه سوب  2انکوبا

 گردید: محاسبه
 IVDMD (%) = ( وزن سوبستراي    -وزن بقایا پس از انکوباسیون  
(اولیه   وزن سوبستراي اولیه / × 100                      )         2( 

هاي آزمایشــی بر ) خوراكMEمتابولیســم ( قابل انرژي محتواي
  ):21شد ( زده ) تخمین3اساس معادله زیر (رابطه 

ME (MJ/kg DM) = 2.20 + 0.136 GAS + 0.057 CP + 
0.0029 CP2                                                        (3)  

 خالص گاز مقدار GAS متابولیســم؛ قابل انرژي MEآن  در که
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سترا    گرممیلی 200 براي تولیدي سیون     24پس از  سوب ساعت انکوبا
ــورت به خام پروتئین مقدار CP) و 12(   ماده گرم 100 در گرم صـ

  باشد. خشک می
-بر اســاس روش فنل شــکمبه مایع آمونیاکی نیتروژن غلظت

یت  ندازه  هیپوکلرا نه  ). براي این منظور،9(شــــد  گیريا   هاي نمو
سید  لیترمیلی یک با سریعاً ) لیترمیلی 5( سوپرناتانت   2/0دریک کلری ا

تا زمان آنالیز  گرادســانتی درجه -20 دماي در و شــده مخلوط نرمال
  . شدند نگهداري

غلظت اســـیدهاي چرب فرار شـــامل کل اســـیدهاي چرب فرار، 
نات، بوتیرات، ایزوبوتی     تات، پروپیو ــ رات، والرات و ایزووالرات در اسـ

ساعت انکوباسیون با استفاده     24ها پس از محتویات انکوبه شده ویال 
فی گــازي         گرا تو کرومــا تگــاه  ــ  ,Shimadzu GC-14 B( از دسـ

Shimadzu, Tokyo, Japan (اندازه) سازي ). نحوه آماده11گیري شد
ریفیوژ ســانتلیتر مایع شــکمبه ها به این صــورت بود که هر میلینمونه

لیتر میلی 25/0شـده قبل از تزریق به داخل دسـتگاه گروماتوگرافی، با   
 20درصــد اورتوفســفریک اســید و  20از یک محلول اســیدي حاوي 

تاندارد داخلی مخلوط     -2مول در لیتر میلی اتیل بوتیرات به عنوان اســـ
ــد. دماي  نده  یقتزر شـ ــتون وکن ــخ ، سـ ــتگاه    یصتشـ نده دسـ ده

ــ  270و  172، 270یب  رتبه ت کروماتوگرافی   از بود.  گرادانتیدرجه سـ
ستفاده شد  ستگاه  دگاز ناقل در عنوان هلیوم به شخ  ا ده آن دهن یصو ت

شعله یونی  از نو ستگاه در     يدما بود.ع   110 شروع کار برابر ستون د
دقیقه در این  2گراد بود، به طوري که در ابتدا به مدت ي ســانتیدرجه

شته   سپس    دما نگه دا  200 دماي آن به حدود یقهدق 5به مدت شده، 
ده استفا مورد. ستون افزایش یافت یقهدق 1 به مدت گرادانتیس يدرجه

 Alltech Capillaryمتر بود ( 30به طول و  یینهاز نوع مودســـتگاه 
Column, ECTM 1000, length 30 meters, inside diameter 

0.53 mm, film thickness 1 micron.ظت   ) بود یک از  غل هر 
اسیدهاي چرب فرار از تقسیم سطح زیر پیک آن اسید چرب بر سطح       

مول در زیر پیک مجموع اسـیدهاي چرب محاسـبه و به صـورت میلی   
  لیتر بیان شد.

  با هاگاز و تخمیر نمونه تولید به مربوط هايداده واریانس تجزیه
ستفاده  ستفاده  SAS  )30افزار آماريتوسط نرم  مختلط و رویه از ا ) با ا

 :) صورت گرفت4از مدل آماري زیر (رابطه 
Yijk= µ + Ti + Rj + eijk                                             (4)  

شاهده  رکورد ترتیب به ijke و ijkY، µ، iT، jR مدل این که در  م
شی   تیمار اثر کل، میانگین شده،   اثر و امjام، اثر دوره آزمایش iآزمای

شی  ايخط ستفاده از رویه مختلط این بود که اثر ران  . بود آزمای دلیل ا
سه    در مدل به شد. مقای صادفی در نظر گرفته   انگینمی عنوان یک اثر ت

ست آمده داده ستفاده  با هاي به د  در و دانکن ايدامنه چند آزمون از ا
  .شد انجام درصد 5 داريمعنی سطح
  

  نتایج و بحث
ــان داد که ایزوله 16S rDNAتعیین توالی  هاي نهایی تجزیه نش

ــه  کننــده  ــامــل انتروبــاکتر کلواســ ــلولز شــ ي لیگنین و لیگنوسـ
)Enterobacter cloacae              یري کو کوس اســـ کو لو ی ف )، اســـتــا
)Staphylococcus sciuri  ــروي ــه ب ــون ــوم    ) و گ ــری ــت ــاک ب
)Brevibacterium sp.  بودند. نتایج مربوط به تغییر ترکیب شیمیایی (

ــنجه  ــم و تخمیر نمونه   هاي ت و فراسـ ید گاز، هضـ هاي کاه گندم و    ول
هاي روده کرم خراط در آوري شــده با باکتريســرشــاخه نیشــکر عمل

  نشان داده شده است.  3جدول 
در هر دو ســوبســترا، حداکثر میزان ناپدید شــدن ماده خشــک در 
ــده با مخلوط باکتریایی روده کرم خراط (مخلوطی از   تیمار فرآوري شـ

ــه ایزوله)  ــد  هر س ــاهده ش ــاهد مش ــط تیمار ش و کمترین میزان توس
)05/0<P        ــده با با پروتئین خام، در کاه گندم فرواري شـ ). در ارتباط 

مخلوط باکتریایی بیشـــترین میزان به دســـت آمد و کمترین میزان را 
صاص داد (   شاهد به خود اخت سترا یعنی   P>05/0تیمار  سوب ). در دیگر 

شترین میزان پروتئی      شکر، بی شاخه نی ش سر ده با ن خام در تیمار انکوبه 
مد (        به دســـت آ یایی  باکتر ند آن اختالف  P>05/0مخلوط  )، هرچ

سه،  انتروباکتر کلوهاي مجزا یعنی داري با فرآوري با دیگر ایزولهمعنی ا
ندم، باکتریوم نداشت. در کاه گ استافیلوکوکوس اسکویري و گونه بروي  

و تیمار  یمار شـــاهدبیشـــترین و کمترین میزان لیگنین به ترتیب در ت
. هرچند در )P>05/0(انکوبه شــده با مخلوط باکتریایی مشــاهده شــد 

شی از نظر لیگنین وجود       شکر اختالفی بین تیمارهاي آزمای سرشاخه نی
نداشــت. فرآوري کاه گندم با مخلوط باکتریایی روده کرم خراط ســبب 

دار قابلیت هضــم ماده خشــک و انرژي قابل متابولیســم افزایش معنی
. هرچند، در سرشاخه   )P>05/0(ها در مقایسه با تیمار شاهد شد    نمونه

شــکر مخلوط باکتریایی کرم خراط قابلیت هضــم ماده خشــک را    نی
نرژي قــابــل          )P>05/0(افزایش داد    ، امــا اختالفی از نظر میزان ا

متابولیسـم بین تیمارها وجود نداشـت. در هر دو سـوبسـترا، بیشـترین      
ضریب     سیل تولید گاز ( شده با مخلوط  bمیزان پتان ) در تیمار فرآوري 

ــت آمد      ، هرچند آن اختالفی با تیمارهاي    )P>05/0(باکتریایی به دسـ
) در هر cهاي مجزا نداشت. نرخ تولید گاز (ضریب   تلقیح شده با ایزوله 

     دو سوبسترا تحت تآثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت. 
گاز           1نمودار  ید  ــی بر تول مایشـ هاي آز مار به اثر تی تایج مربوط  ن

ــان می   لوژیکی کاه گندم   آوري بیوعمل  دهد.  تجمعی کاه گندم را نشـ
ساعت انکوباسیون نداشت. هرچند که     24تأثیري بر تولید گاز در زمان 
ــه آنفرآوري کاه گندم با باکتري ــبب هاي مجزا یا مخلوط هر س ها س

یدي در زمان    گاز تول گاز    120و  96، 72، 48هاي  افزایش حجم  (کل 
تولیدي) ســاعت پس از انکوباســیون در مقایســه با تیمار شــاهد شــد  

)05/0<P    ــترین میزان این پارامترها حین عمل آوري کاه با   )، اما بیشـ
ــت آمد که تفاوتی با تیمار تلقیح    تیمار حاوي مخلوط باکتریایی به دسـ
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  شده با ایزوله استافیلوکوکوس اسکویري نداشت.
  

  
  

هاي تريآوري شده با باکلیتر) آزمایشگاهی کاه گندم و سرشاخه نیشکر عملهاي تولید گاز (میلی) و فراسنجهتغییر ترکیب شیمیایی و  هضم (درصد ماده خشک -3جدول 
  1ي کرم خراطروده

Table 3- Changing chemical composition and digestion (DM basis) and in vitro gas production (IVGP; ml) parameters of wheat 
1bacteria L. gut Zeuzera pyrinastraw (WS) treated with  

  تیمارها
Treatments 

  وزن کاهش
Weight loss  

  امخ پروتئین
CP 

  لیگنین
Lignin 

 شدن ناپدید
  خشک ماده

IVDMD 

قابل  انرژي
   یسممتابول

ME (MJ/kg 
DM) 

 پتانسیل
  گاز تولید
b 

  زگا تولید نرخ
c 

  گندم کاه
WS 

       

  کاه گندم (کنترل)
WS (control) 

b2.47 b3.73 a8.12 b34.5 b5.93 b46.3 0.038 

  کاه گندم+ انتروباکتر کلواسه
WS + E. cloacae 

b4.47 b4.44 ab7.96 ab36.4 ab6.06 ab52.6 0.041 

  استافیلوکوکوس اسکویري +گندم کاه
WS + S. sciuri 

b4.81 b4.68 bc7.56 ab37.3 ab6.10 a54.9 0.044 

  باکتریومبروي+گندم کاه
WS + Brevibacterium sp. 

b4.08 b4.55 ab7.92 b35.1 ab6.05 ab52.2 0.041 

  مخلوط باکتریایی +گندم کاه
WS + bacterial mixture 

a8.20 a5.90 c7.40 a39.5 a6.22 a58.4 0.048 

  خطاي استاندارد میانگین
SEM 

0.739 0.534 0.152 0.971 0.058 2.03 0.002 

  دارياحتمال معنی
P-value 

<0.01 0.03 0.04 0.03 0.05 0.02 0.11 

  نیشکر سرشاخه
ST        

  سرشاخه نیشکر (کنترل)
ST (control) 

d1.78 b5.03 12.4 b31.3 5.64 b42.1 0.036 

  کلواسه انتروباکتر+ سرشاخه
ST + E. cloacae 

b4.56 ab6.29 11.9 ab33.4 5.76 a50.4 0.039 

  استافیلوکوکوس اسکویري +سرشاخه
ST + S. sciuri 

b4.78 a6.55 11.7 ab34.3 5.84 a50.8 0.042 

  باکتریومبروي+سرشاخه
ST + Brevibacterium sp. 

c3.14 ab6.04 11.8 b32.1 5.84 a49.5 0.040 

  مخلوط باکتریایی +سرشاخه
ST + bacterial mixture 

a6.29 a7.29 11.8 a36.2 6.05 a53.8 0.044 

  خطاي استاندارد میانگین
SEM 

0.277 0.432 0.277 0.912 0.098 1.28 0.004 

  دارياحتمال معنی
P-value 

<0.01 0.04 0.09 0.02 0.10 <0.01 0.34 
 .)P 0.05 >(  باشندیم داریتفاوت معن يمشابه دارا ریبا حروف غ ستونهر  يهانیانگیم1

0.05). < column with different superscripts differ significantly (Pa Means in 1 
 

ــاس نتایج نمودار   ــیون   ، در زمان 2بر اسـ  72و  24هاي انکوباسـ
ساعته سرشاخه نیشکر، بیشترین میزان تولید گاز در تیمار فرآوري شده 
با مخلوط باکتریایی به دســـت آمد که با ســـایر تیمارهاي بیولوژیکی      

فاوت معنی     هد ت ــا مار شـ ــان داد (دیگر و نیز تی ). P>05/0داري نشـ
شترین میزان تولید گاز در زمان   ساعت و نیز کل گاز تولیدي در   48بی

ــت آمد   ــایر تیمارها به دس ــبت به س تیمار حاوي مخلوط باکتریایی نس
)05/0<P ــتافیلوکوکوس ــده با اس )، هر چند که آن با تیمار فرآوري ش

شت. حداکثر میزان تولید گاز در زمان    سکویري تفاوتی ندا ساعت   96ا
 در تیمار تلقیح شده با مخلوط باکتریایی در مقایسه با تیمار   انکوباسیون 

شد (     صل  شده با  P>05/0شاهد حا )، هرچند آن با تیمارهاي فرآوري 
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 داري نداشت.  تفاوت معنیباکتریوم انتروباکتر کلواســه، اســتافیلوکوکوس اســکویري و گونه بروي
 

 
  ي کرم خراطهاي رودهآوري شده با باکتريگاز آزمایشگاهی کاه گندم عملتولید  -1 شکل

Figure 1- In vitro cumulative gas production of wheat straw treated with Zeuzera pyrina L. gut bacteria during time of incubation 
 

 
  ي کرم خراطهاي رودهآوري شده با باکتريتولید گاز آزمایشگاهی سرشاخه نیشکر عمل -2شکل 

Figure 2- In vitro cumulative gas production of sugarcane tops treated with Zeuzera pyrina L. gut bacteria during time of incubation 
 

ــترین    4ه در جدول طوري کهمان ــت، بیش ــده اس ــان داده ش نش
غلظت کل اسیدهاي چرب فرار شکمبه با انکوباسیون کاه گندم توسط     

باکتري  مد (   هاي روده مخلوط  ــت آ به دسـ )، P>05/0ي کرم خراط 
ــکویري   ــتافیلوکوکوس اس ــده با اس هرچند آن تفاوتی با تیمار تلقیح ش

ــتات به پر   ــتات و نســبت اس ــترین غلظت اس ــت. بیش ت با وپیونانداش
ــه با تیمار    ــط مخلوط باکتریایی در مقایس ــیون کاه گندم توس انکوباس

)، هرچند آن اختالف قابل توجهی با تیمار P>05/0شاهد مشاهده شد (
تلقیح شــده با ایزوله اســتافیلوکوکوس اســکویري نداشــت. همچنین،  
شکمبه با فرآوري کاه گندم     شترین میزان غلظت نیتروژن آمونیاکی  بی

سط م  شی        تو سایر تیمارهاي آزمای شد که با  صل  خلوط باکتریایی حا
ــان داد (   بل توجهی نشـ ــایر   P>05/0اختالف قا ). هرچند، غلظت سـ

شامل پروپیونات، بوتیرات، ایزوبوتیرات، والرات و     سیدهاي چرب فرار  ا
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  شکمبه تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت.    pHایزو والرات و 
 

  1ي کرم خراطهاي رودهآوري شده با باکتريکاه گندم عمل pHلیتر) و گرم در دسیمول در لیتر) و نیتروژن آمونیاکی (میلیغلظت اسیدهاي چرب فرار (میلی -4جدول  
N (mg/dl) and pH of wheat straw (WS) treated with -Concentration of volatile fatty acids (VFA; mmol/l) and ammonia -Table 4

1L. gut bacteria Zeuzera pyrina 

  تیمارها
Treatments 

کل اسیدهاي 
  چرب فرار
Total 
VFA 

  استات
Acetate 

(A) 

  پروپیونات
Propionate 

(P) 

  بوتیرات
Butyrate 

 

  ایزوبوتیرات
Iso- 

butryrate 

  والرات
Valerate 

  ایزووالرات
Iso-

valerate 

نسبت 
استات به 
  پروپیونات

A:P 

pH 
نیتروژن 
  آمونیاکی
NH3-N 

  کاه گندم (کنترل)
WS (control) 

b31.9 c21.8 7.17 3.20 0.31 0.35 0.59 b3.05 6.23 b11.6 

  کاه گندم+ انتروباکتر کلواسه
WS + E. cloacae 

b33.1 bc23.1 7.33 3.43 0.33 0.37 0.65 b3.15 6.17 b12.1 

کاه گندم+ استافیلوکوکوس 
  اسکویري
WS + S. sciuri 

ab33.7 ab24.7 7.33 3.83 0.35 0.42 0.64 ab3.39 6.18 b12.5 

  باکتریومکاه گندم+ بروي
WS + Brevibacterium 

b32.7 abc24.3 7.47 3.63 0.35 0.36 0.62 ab3.34 6.16 b12.3 

  کاه گندم+ مخلوط باکتریایی
WS + bacterial 
mixture 

a36.7 a26.8 7.43 4.30 0.34 0.41 0.67 a3.59 6.08 a13.5 

  خطاي استاندارد میانگین
SEM 

0.97 0.86 0.52 0.27 0.034 0.035 0.039 0.10 0.03
5 0.305 

  دارياحتمال معنی
P-value 

0.04 0.02 0.75 0.11 0.56 0.64 0.59 0.04 0.11 0.02 

 
  .(P< 0.05) باشندمی دارمعنی تفاوت داراي مشابه غیر حروف با ستون هر هايمیانگین1

1Means in a column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
  

ــنجه ــکر (جدول   در مبحث فراس ــاخه نیش ــرش )، 5هاي تخمیر س
سیدهاي چرب فرار به ترتیب در تیمار     شترین و کمترین میزان کل ا بی

)، P>05/0تلقیح شده با مخلوط باکتریایی و تیمار شاهد مشاهده شد (    
باکتر کلواســـه و             با انترو هاي فرآوري شـــده  مار با تی ند آن  هرچ
استافیلوکوکوس اسکویري تفاوتی نشان نداد. غلظت اسید چرب استات 

ــد ــترین میزان بود که با در تیمار فرآوري ش ه با مخلوط باکتریایی بیش
شت       سایر تیمارهاي بیولوژیکی اختالف قابل توجهی دا شاهد و  تیمار 

)05/0<P همچنین، بیشــترین میزان نســبت اســتات به پروپیونات و .(
شکمبه در تیمار حاوي مخلوط باکتریایی و کمترین   نیتروژن آمونیاکی 

ــاهد به دســ میزان آن ــایر P>05/0ت آمد (ها در تیمار ش ). هرچند س
  فراسنجه هاي تخمیر تحت تأثیر نوع ایزوله تلقیحی قرار نگرفت.    

سط       سلولزي تو سماندهاي لیگنو در ارتباط با فراوري بیولوژیکی پ
صورت گرفته      باکتري شرات مطالعات اندکی  شده از روده ح هاي جدا 

ریایی ي باکتهااست و عمده تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با ایزوله  
جدا شـده از باکتریهاي محیط در حال پوسـیدگی بوده اسـت. پژوهش    

هاي جدا شده از روده  اي است که در آن از باکتري حاضر اولین مطالعه 
یت تجزیه      قابل با  به  کرم خراط  ــلولز،  ندگی لیگنین و لیگنوسـ عنوان کن

اي مواد لیگنوســـلولزي به  عوامل بیولوژیکی جهت بهبود ارزش تغذیه    
ــتفاده شــده اســت. باید اذعان نمود که در این   ع نوان خوراك دام اس

ــتراي مورد     ــوبسـ عه اثرات مطلوب فرآوري بیولوژیکی هر دو سـ مطال
شاخه خرما با هر کدام از باکتري    سر هاي جدا  آزمون یعنی کاه گندم و 

شــده شــامل انتروباکتر کلواســه، اســتافیلوکوکوس اســکویري و گونه  
وص تیمار حاوي مخلوط هر ســه ایزوله در  باکتریوم، و به خصــ بروي

شد. این         شاهده  شاهد (فاقد هرگونه ماده تلقیحی) م سه با تیمار  مقای
ــان می زادي هاي دروندهد که در کرم خراط، عالوه بر آنزیمنتایج نش

ــط میکروفلور   ــلولز توسـ ــره، عمل تجزیه لیگنین و لیگنوسـ خود حشـ
اپدید شــدن ماده خشــک و شــود. افزایش نها نیز انجام میاي آنروده

کاهش میزان لیگنین در تیمارهاي باکتریایی به خصــوص تیمار حاوي 
شان    مخلوط باکتریایی روده ي کرم خراط در مقایسـه با تیمار شـاهد ن

یایی و تجزیه      باکتر ــد  ــط دهنده رشـ ــلولز توسـ ي لیگنین و لیگنوسـ
ــت. مطابق با این نتایج، برجی (      ایزوله  ) گزارش 1382هاي مذکور اسـ

هفته توسط سه باکتري جدا شده     6کرد که فرآوري کاه گندم به مدت 
سه با         شتري در مقای شک بی شدن ماده خ سبب ناپدید  از روده موریانه 

  ).8تیمار شاهد شد (
ــیوس    ــک در ایزوله باس ــدن ماده خش در مطالعه مذکور ناپدید ش

سایر ایزوله     شتر از  سفریکوس بی ه عها بود.  باید بیان نمود که در مطالا
حاضــر میزان ناپدید شــدن ماده خشــک در هر دو ســوبســترا کمتر از 

شده با فرآوري کاه گندم با باکتري  انه ي موریهاي رودهمقادیر گزارش 
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تایج مطالعه برجی و همکاران           7بود ( با ن ــه  قابل مقایسـ )، و از طرفی 
) که دلیل آن احتماالً به نوع سوبسترا و میکروارگانیسم    8) بود (1382(

  اده شده مرتبط باشد.استف
  

  1ي کرم خراطهاي رودهآوري شده با باکتريسرشاخه نیشکر عمل pHلیتر) و گرم در دسیمول در لیتر) و نیتروژن آمونیاکی (میلیغلظت اسیدهاي چرب فرار (میلی -5جدول 
N (mg/dl) and pH of sugarcane tops (ST) treated with -Concentration of volatile fatty acids (VFA; mmol/l) and ammonia -Table 5

1Zeuzera pyrina L. gut bacteria 

  تیمارها
Treatments 

کل اسیدهاي چرب 
  فرار

Total VFA 

  استات
Acetate 

(A) 

  پروپیونات
Propionate 

(P) 

  بوتیرات
Butyrate 

  ایزوبوتیرات
Iso-

butyrate 

  والرات
Valerate 

  ایزووالرات
Iso-

valerate 

نسبت 
استات به 
  پروپیونات

A:P 

pH 

نیتروژن 
  آمونیاکی

-3NH
N 

  سرشاخه نیشکر (کنترل)
ST (control) 

b29.9 c20.6 6.63 2.87 0.28 0.30 0.52 b3.11 6.28 b12.4 

  سرشاخه+انتروباکتر کلواسه
ST + E. cloacae 

ab32.1 bc22.1 7.13 3.11 0.31 0.34 0.58 b3.12 6.19 ab13.1 

سرشاخه+استافیلوکوکوس 
  اسکویري
ST + S. sciuri 

ab32.7 b23.7 7.20 3.50 0.34 0.36 0.59 ab3.41 6.22 ab13.4 

  باکتریومسرشاخه+بروي
ST + Brevibacterium 

b31.7 b23.3 7.37 3.51 0.32 0.33 0.56 ab3.26 6.18 ab13.3 

  سرشاخه+مخلوط باکتریایی
ST + bacterial 
mixture 

a35.1 a26.1 7.30 3.97 0.33 0.35 0.58 a3.53 6.13 a14.5 

  خطاي استاندارد میانگین
SEM 

0.91 0.69 0.64 0.46 0.022 0.041 0.045 0.102 0.06
9 0.438 

  دارياحتمال معنی
P-value 

0.03 <0.01 0.76 0.53 0.43 0.87 0.82 0.03 0.21 0.04 
  )P< 0.05(  باشندمی دارمعنی تفاوت داراي مشابه غیر حروف با ستون هر هاينمیانگی1

1Means in a column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
  

پذیري ماده خشک و به تبع انرژي قابل متابولیسم   افزایش گوارش
شده در       ستراها احتماالً به دلیل تغییرات ایجاد  سوب با تلقیح باکتریایی 

ــیمیایی آن   کاهش میزان لیگنین و افزایش میزان   ترکیب شـ ها یعنی 
پروتئین خام حین فرآوري بوده است. سست شدن ساختار لیگنوسلولز        

 ها برايبه تبع آزاد شــدن میزان بیشــتر کربوهیدراتآوري و طی عمل
ــم ــم  میکروارگانیس ــکمبه احتماالً از دیگر دالیل افزایش هض هاي ش

 ). 29و  25سوبستراهاي لیگنوسلولزي بوده است (
) 2و 1هاي مختلف انکوباســیون (نمودار افزایش تولید گاز در زمان

 شــکر توســطبا فرآوري بیولوژیکی هر دوي کاه گندم و ســرشــاخه نی
ــده از رودهایزوله ــان دهنده هاي جدا ش ي کرم خراط در وهله اول نش

سب این ایزوله   شت مایع بوده     رشد منا ستراها در محیط ک سوب ها روي 
) و یا سست 3ها (جدول است و احتماالً سبب کاهش میزان لیگنین آن
ه به سـلولز بوده اسـت ک  کردن پیوندهاي بین لیگنین با سـلولز و همی 

اند ن بیشتري توسط مخلوط میکروبی شکمبه تجزیه و تخمیر شده میزا
یگنین مواد خوراکی بــا                      7( بطــه معکوس بین محتواي ل ). زیرا را

ــده  پذیري آنگوارش ــتگاه گوارش نشــخوارکنندگان ثابت ش ها در دس
ست (  سی آنزیم   34ا ستر هاي هیدرولیتیک میکروبی به ). براي بهبود د

ــلولز و همی ــلولز براي افزایس ــلولزي، س ش ارزش غذایی مواد لیگنوس

هاي آن ضــروري اســت  تجزیه پیوندهاي بین لیگنین و کربوهیدرات
). افزایش غلظت استات و نسبت استات به پروپیونات در تیمارهاي   31(

هاي فرآوري شــده احتماالً به دلیل دســترســی بیشــتر به کربوهیدرات
شان  خوبی ن هاي شکمبه بوده است، زیرا به  ساختمانی توسط میکروب  

داده شــده اســت که تخمیر ســوبســتراهاي فیبري در شــکمبه ســبب 
تات می        ــ ند اسـ ید ترکیبات لیپوژنیک مان ــود (افزایش تول ). این 19شـ

شده مطابق با نتایج         ستراهاي فراوري  سوب ستات در  افزایش غلظت ا
ست که گاز زمانی          شده ا شخص  ست، زیرا م شگاهی ا تولید گاز آزمای

سوب   تولید می ستات و بوتیرات تخمیر     شود که  شده به ا ستراي انکوبه 
). افزایش محتواي پروتئینی سوبستراهاي فراوري شده توسط     13شود ( 

) 3ي کرم خراط در مقایســه با تیمار شــاهد (جدول  هاي رودهباکتري
احتماالً دیگر دلیل بهبود هضم و تخمیر و تولید بیشتر اسیدهاي چرب    

ست. ز   فرار آن شکمبه بوده ا یرا احتماالً مخلوط توده باکتریایی و ها در 
هاي کرم خراط هاي داخل و خارج سلولی مترشحه توسط باکتريآنزیم

هاي عنوان منبع پروتئین براي میکروبروي سوبستراها باقی مانده و به
شده     ستفاده  ) 1382( همکاران و برجی پژوهش ). نتایج7اند (شکمبه ا

 42 افزایش ســبب موریانه ودهر هايباکتري با گندم کاه فرآوري که
  تایید )،8شد (  شاهد  تیمار با مقایسه  در سوبسترا   خام پروتئین درصدي 
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ــر مطالعه نتایج کننده ــت حاض افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی . اس
) با انکوباسیون سوبستراهاي فرآوري شده تأیید     5و  4شکمبه (جداول  

ضر فرآوري بیولوژیکی هر دو       ست. در مطالعه حا ضر ا کننده نتایج حا
سوبستراي مورد آزمون توسط تیمار حاوي مخلوط هر سه باکتري کرم    

جزا نشان داد. علت  هاي متري در مقایسه با ایزوله خراط اثرات مطلوب
ــط تنوع      ــلولز توسـ آن احتماالً به خاطر تجزیه بهتر لیگنین و لیگنوسـ

ــتري از آنزیم ــحه از این باکتريبیش ــت. در هر هاي مترش ها بوده اس
سط مجموعه          سترا تو سوب ستم میکروبی، معموالً تجزیه  سی اي از اکو

صورت می آنزیم  دگیرد که این نکته در مورها و یک کمپلکس آنزیمی 
  مطالعه حاضر نیز صادق است.      

ــر، برجی و همکاران (       تایج پژوهش حاضـ با ن با  1382در تطابق   (
شده از دستگاه گوارش   فرآوري کاه گندم و کاه جو با باکتري هاي جدا 

نه   یا باکتریوم         مور ــه، آکرو باکتر کلواسـ گانژ (انترو کانتوترمس وا نا هاي آ
و  6، 3مایع به مدت  آنتروپی و باسیلوس اسفریکوس) در محیط کشت   

پذیري ماده خشک و ماده آلی آن را در مقایسه با تیمار هفته، گوارش 9
). همچنین، در مطالعه دیگري، ســـه باکتري با 8شـــاهد افزایش داد (

ــیلوس           باسـ مل  ــا ــلولز شـ ندگی لیگنین و لیگنوسـ یه کن یت تجز قابل
وال از کاینترمدیوم و میکروباکتریوم پاالدی    لیچنیفورمیس، آکروباکتریوم 

). پس از 7هاي میکروســروترمس دایورســوس جدا شــد (روده موریانه
ــاخه خرما با ایزوله  ــرشـ  6هاي مذکور به مدت فرآوري کاه گندم و سـ

یایی آن        ــیم یب شـ ندکی روي ترک تأثیر ا ته،  ما    هف ــان داد، ا ها نشـ
تنی افزایش یافت. در مطالعه پذیري مواد مغذي در شرایط برونگوارش

تنی کاه )، انکوباسـیون برون 1396یزي و همکاران (دیگري توسـط عز 
هاي باکتریایی جدا شده  گندم و سرشاخه خرماي فرآوري شده با ایزوله   

شگاهی     6از روده موریانه به مدت  سبب افزایش تولید گاز آزمای هفته، 
ــکمبه  ــدن ش ــرایط  و ناپدید ش ــتاین در ش اي مواد مغذي در گاو هلش

مار     برون با تی ــه  ــیلوس      تنی در مقایسـ باسـ ــد، و ایزوله  ــاهد شـ شـ
سبت به دیگر ایزوله  ستراها را ب   لیچنیفورمیس ن سوب ه ها ارزش غذایی 

ــتري افزایش داد ( ). در پژوهش دیگري نیز با فرآوري کاه 6میزان بیش
ــان داد که ارزش غذایی و  ــدفی پلوروتوس فلوریدا نش گندم با قارچ ص

د به طوري قابلیت هضـــم مواد مغذي آن در مقایســـه با تیمار شـــاه
پذیري درصدي گوارش 11).  افزایش 12داري افزایش نشان داد (معنی

قارچی پلوروتوس          نه  با گو ــط فرآوري  ندم توسـ کاه گ ــک  ماده خشـ
). هرچند، بر خالف نتایج مطالعه 38اوستراتوس نیز گزارش شده است (

شاتی عمل    ضر، در آزمای سلولزي تأثیري  حا آوري بیولوژیکی مواد لیگنو
ــی  اي آنتغذیه بر ارزش ــت. به عنوان مثال، در پژوهش ــته اس ها نداش

سترا با قارچ    سوب ضم مواد    فرآوري  ساننده تأثیري بر قابلیت ه هاي پو
). همچنین، در مورد دیگري فرآوري با 10مغذي آن نداشـــته اســـت (

). 22قارچ اثر بازدارندگی بر قابلیت هضم مواد مغذي نشان داده است (   
ــاخه اخیراً در پژوهشــی کاه ــرش ش مدت زمان فرآوري کاه گندم و س

هفته، تأثیري  3هاي جدا شــده از روده موریانه به خرما توســط باکتري
شگاهی       ضم آزمای سیدهاي چرب فرار، قابلیت ه بر تولید گاز، غلظت ا
سه با      شوینده خنثی کاه گندم در مقای شک و الیاف نامحلول در  ماده خ

صفات مذکور در     شته، اما  شاهد ندا شاخه خرما کاهش یافت    تیمار  سر
شده در مطالعات مختلف در بحث فرآوري   5( شاهده  ). این اختالفات م

بیولوژیکی مواد لیگنوســـلولزي احتماالً به دلیل تفاوت در نوع عامل        
تفاده، ها، نوع سوبستراي مورد اسکنندگی آنبیولوژیکی و قابلیت تجزیه

ــتفاده (جامد یا مایع) و مد ــت مورد اس ت زمان فرآوري نوع محیط کش
  سوبسترا باشد که منجر به حصول نتایج مختلفی شده است.       

  
  گیرينتیجه

ــه ایزوله باکتریایی با قابلیت تجزیه  ــر س نندگی کدر پژوهش حاض
لیگنین و لیگنوســلولز شــامل انتروباکتر کلواســه، اســتافیلوکوکوس    

از  16S rDNAباکتریوم بر اساس تعیین توالی  اسکویري و گونه بروي 
شدند. فرآوري کاه گندم و        روده سایی  شنا سازي و  ي کرم خراط جدا

ــط    ــلولزي توس ــتراي لیگنوس ــاخه نیشــکر به عنوان دو ســوبس ســرش
شک، افزایش      باکتري شدن ماده خ سبب افزایش ناپدید  هاي مذکور، 

به تبع،        ــده و  خام شـ کاهش میزان لیگنین  خام و  محتواي پروتئین 
ــرایط برونذایی آنپذیري ماده خشــک و ارزش غگوارش تنی ها در ش

ی باکتریای افزایش یافت. همچنین، تیمار حاوي مخلوط هر ســه ایزوله
  بهترین عملکرد را بر صفات مذکور نشان داد. 
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Introduction1: There is a shortage of animal feed and water resources in many countries around the world. 

Numerous agricultural by-products are produced annually in all countries, thus their proper use is often a useful 
means of overcoming this problem. Large proportions of these materials are important feeds for ruminant animals 
and can be used as a potentially significant source of energy. However, the use of these materials as ruminant feed 
is limited because of their complex structure, low protein and high lignin content. Different physical and chemical 
methods have been used to increase the nutritive value of such by-products. Although these methods have 
advantages, they are costly, relatively ineffective and environmentally unfriendly and require the application of 
technology. Recently, biological processing of lignocellulosic biomass has been considered as an alternative 
approach. Three groups of organisms are able to biodegrade lignin namely, white rot fungi, some soil microbes 
and termites. In recent years, increased attention has been given to the role of bacteria in lignin degradation in 
agricultural by-products. Insects that utilize wood as a food source are beetles, cockroaches and termites. Termites 
are especially well known for their ability to break down the lignin barrier and digest carbohydrate polymers. 
Researcher has isolated 3 bacterial species from the Anacanthotermes vagans termite gut, including Bacillus sp., 
Enterobacter sp., and Ochrobacterium sp. These bacteria could grow on different media containing lignin and 
lignocellulosic materials prepared from water extracted wheat straw and sawdust as a sole source of carbon and 
energy. In another study three bacteria include Bacillus licheniformis, Ochrobactrum intermedium and 
Microbacterium paludicola were isolated by culturing the gut contents of the termite Microcerotermes diversus 
on different media containing lignin and lignocellulose as a sole source of carbon and energy. Isolates could 
partially change the chemical composition of the wheat straw and date leaves, while nutrient digestibility 
increased. However, Zeuzera pyrina L. is also another insect which degrade lignocellulose. Larval tunnels in the 
wood and girdling burrows under the bark are visible at the ends of broken stems. Numerous partly broken 
branches with dead brown foliage hanging in tree crowns are characteristic of heavy infestations. In our 
knowledge, little work has been done on the isolation of lignin and lignocellulose-degrading bacteria from gut of 
Zeuzera pyrina. Therefore, the aim of the present study was to isolate and identify symbiotic lignocellulosic 
degrading bacteria from the Zeuzera pyrina L. gut, and to investigate their effects on the nutritive value of wheat 
straw and sugarcane tops as ruminant feed. 

Material and Methods: This experiment was conducted in animal house and laboratories of Lorestan 
University. Two Lori cows (about five years old) with permanent rumen fistula were used as rumen liquor donor 
in present study. A two-week diet adaptation period was followed by collection of the rumen contents from each 
cow before the morning feeding. The aim of the present study was investigate nutritive value of wheat straw (WS) 
and sugarcane tops (ST) treated with bacteria isolated from gut of Zeuzera pyrina. For this purpose, first, based on 
16S rDNA sequence analysis, 3 bacteria including Enterobacter cloacae, Staphylococcus sciuri and 
Brevibacterium sp., with lignin and lignocellulose-degrading potential were isolated from gut of this insect. 
Thereafter, each of WS or ST were processed with these isolated individually or with mix of them (totally 4 
treatment group for each substrate) in liquid medium. Chemical composition, in vitro gas production (IVGP) and 
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fermentation parameters of these two processed by-product were determined compared to control treatment. 
Results and Discussion: Results showed that highest amount of dry matter (DM) loss, crude protein, in vitro 

DM digestibility and metabolizable energy was observed in both substrates (i.e., WS and ST) treated with bacterial 
mixture of Zeuzera pyrina compared to control. Highest volume of IVGP and potential of GP (b) were observed 
after processing by bacterial mixture of Zeuzera pyrina compared to control treatment (P>0.05). Highest volatile 
fatty acid (VFA) concentration, acetate, acetate to propionate ratio and ammonia-N concentration were observed 
in substrates inoculated with bacterial mixture in comparison with control treatment (P<0.05).  

Conclusion: In this experiment, we isolated three bacteria including Enterobacter cloacae, Staphylococcus 
sciuri and Brevibacterium sp., with lignin and lignocellulose-degrading potential from the gut of Zeuzera pyrina. 
Processing WS and ST with these individual bacteria, especially media containing their mixture improved their 
nutritive value as ruminant feed via increasing DM digestibility and VFA production.                    

 
Keywords: Gas production, Lignocellulose, Nutritive value, Ruminants, Zeuzera pyrina 
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  پژوهشی -مقاله علمی

 رخیب و اسپرم خصوصیات کیفی چرب، اسیدهاي ترکیب جیره بر دانه کتان در مکمل تأثیر
  کردي قوچ در خونی پارامترهاي

 
 4محسن دانش مسگران ،3، عباس پرهام2، پژمان میر شکرایی*2، امیر هوشنگ فالح راد1سعید فیروزه

  25/03/1399تاریخ دریافت: 
  28/07/1399تاریخ پذیرش: 

 
  چکیده

 جنسی و بهبود کیفیت هايتواند در سنتز هورمونمیباشد، که می) با خاصیت آنتی اکسیدانی باال 3(امگا کتان منبع غنی از اسید آلفا لینولنیکدانه 
کند. میي مختلف نقش داشته باشد. مطالعه حاضر اثرات دانه کتان بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی پارامترهاي خونی را بررسی هااسپرم در گونه

راس قوچ نژاد کردي انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد دریافت کننده  15هفته اجرا گردید  12در این تحقیق که در مدت 
 درصد دانه بود. نتایج نشان داد که غلظت اسپرم، 10درصد دانه کتان و گروه سوم محتوي جیره پایه و  5و گروه دوم که شامل جیره پایه و  ره پایهجی

 باعث کتان دانه ).P<0.05( بود بیشتر هاگروه سایر با مقایسه در درصد دانه کتان 10تیمار  در پالسما غشاي عملکرد و کل تحرك زنده، اسپرم نسبت
 12و در پایان هفته  درصد دانه کتان 10پس از دریافت  طبیعی غیر هاياسپرم درصد حال، این با. )P<0.01( شد نرمال آکروزوم با اسپرم درصد افزایش

 تستوسترون غلظت اما اثري نداشت بیضه قطر بر کتان مکمل دانه که داد نشان نتایج .(P<0.05) یافت کاهش مربوطه يهاگروه سایر با مقایسه در
 آنزیم فعالیتاثر افزودن مکمل دانه کتان، اثر زمان و اثر متقابل آنها بر  ).P <0.05( داد گروه شاهد افزایش به درصد نسبت 10 گروه در را پالسما

 DHA=Docosahexaenoicئیک (دوکوزاهگزاانو DHAدرصد کتان موجب افزایش معنی داري اسید چرب  10جیره  دارنبود. معنی پراکسیداز گلوتاتیون
acid) در چربی اسپرم شد (P<0.05 .(نیز نسبت اسیدهاي چرب اشباع به اسیدهاي چرب با چند  و یافته افزایش نسبت اسیدهاي چرب امگا سه به شش

 هايدرصد دانه کتان به جیره پایه قوچ 10نتایج نشان داد که افزودن  .(P<0.05)یافت  کاهش هاسایر گروه با مقایسه درصد در 10گروه  در باند مضاعف
  نهایت بهبود باروري آنها گردد.  ازریابی اسپرم و در هايتواند سبب بهبود کمی و کیفی شاخصمیکردي در خارج از فصل تولید مثل 

  
  .کردي قوچ ،کتان دانه،  3 امگا ، چرب اسید ، اسپرم :کلیدي کلمات

  
   1  مقدمه

 ، ســن ، نژاد مانند عامل چندین که تحقیقات نشــان داده اســت
سپرم  کیفیت بر اي تغذیه مدیریت و فصل   آن بر بعت به و شده  تولید ا

مده      ).3(گذارد  می تأثیر  ها قوچ باروري  هاي چرب بخش ع ید ــ اسـ
هاي اســپرماتوزوا نه ســلولگیرد و در میهاي جانوري را در بر ســلول

شد بلکه در کلیه رخدادهایی که منجر به باروري  میتنها منبع انرژي  با
ــود دخالت دارد (  می یافته  36شـ ــان  ها ).   هاي دهد که چربی  مینشـ

ــپرماتوزوا در اعمالی مانند تحرك، قابلیت زنده مانی و بلوغ اهمیت  اسـ
                                                        

صی      -1 ص شجوي دکتراي تخ شگاه       گروه علوم پایه،، دان شکی، دان شکده دامپز دان
 فردوسی مشهد 

 دانشگاه فردوسی مشهددانشیار، گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی،  -2
 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار، گروه علوم پایه،-3

سبت اسیدهاي چرب غیر   شباع (  دارند همچنین ن ) ممکن است  UFAا
شد (            شته با شاء نقش دا سیالیت غ صیات فیزیکی مانند  صو ). 2در خ

اســپرم اکثر پســتانداران مانند انســان، گاو، میمون و قوچ داراي ســهم 
باشد. پستانداران قادر به می) DHA( باالیی از دوکوزاهگزاانوئیک اسید 

سیدهاي چرب    ض      n-3ساخت ا سیدهاي چرب  ستند لذا این ا روري نی
ید از طریق جیره تامین گردد (    ــیدهاي چرب    11با ). پس از تامین اسـ

ــتانداران قادر  ALAکوتاه زنجیر  ــند میاز طریق جیره غذایی، پس باش
ــیدهاي چرب بلند زنجیر      ALAرا در بدن خود از   EPAو  DHAاسـ

  ). 17( طی مراحل دي سچوراز و طویل سازي سنتز کنند

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد استاد، گروه علوم دامی، - 4
  )Email: umfallah@um.ac.ir                       نویسنده مسئول: -(*

DOI: 10.22067/ijasr.v13i3.87332 
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 n-3 گیاهی منابع مهمترین از یکی )،flax seed( کتان یا دانه

PUFA  90 حاوي کتان دانه روغن). 31( اسـت٪ PUFA  که اسـت 
منبع  عنوانبه ). دانه کتان 26( است  لینولنیک -α اسید  آن ٪50 حدود
تواند کیفیت اسپرم را بهبود بخشد و اسپرم را بر علیه شرایط می 3امگا 

 مانی محافظت کنداســترس با حفظ یکپارچگی غشــاء و قدرت زنده   
شان  17( سبب بهبود تحرك  می  DHAدهد که می) مطالعات ن تواند 

ستوسترون در خون گوسفند و بز گردد و دانه        سپرم و افزایش سطح ت ا
  ).10( است DHAکتان یک منبع مناسب از 

ر این ، دهابا توجه به تاثیرات تغذیه و فصل بر راندمان باروري قوچ
شباع (امگا    اثر دانه کتان ب تحقیق سید چرب غیر ا ) با 3ه عنوان منبع ا

 ي کمی و کیفی اسپرم قوچ هاخاصیت آنتی اکسیدانی بر روي شاخص   
سیداز  ورهاي آنتی یکی از فاکت عنوانبه و تغییرات آنزیم گلوتاتیون پراک

اکســیدانی در فرایند اســترس اکســیداتیو در خارج از فصــل تولید مثل 
  مورد بررسی قرار گرفته است.

  
  هامواد و روش

ماه در مرکز اصــالح نژاد گوســفند کردي   2این مطالعه به مدت 
واقع در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی انجام گرفت. در این       

ساله و میانگین   5-3راس قوچ نژاد کردي با میانگین سنی   15تحقیق 
 3کیلوگرم انتخاب شــده و بصــورت کامالً تصــادفی در  65±5/2وزن 

ــدند. گروهگروه با   يهاجایگاه جداگانه مطابق جیره طرح نگهداري شـ
ــان دریافت         ــی جیره پایه با انرژي و پروتئین یکسـ ردند  کمیآزمایشـ

مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک و پروتئین  45/2(انرژي متابولیسمی 
  درصد ماده خشک).  1/12خام 

  

 هاترکیب شیمیایی جیرهاجزاء و  -1جدول 
Table 1- Ingredient and chemical composition of the experimental diets 

	اجزاء 	
Ingredients (%)   

  پایه جیره
Basal diet 

  کتان دانه %5+  پایه جیره
Basal diet + 5% flaxseed 

  کتان دامه%10+پایه جیره
Basal diet + 10% flaxseed 

  یونجه
Alfalfa  17.3 17.3 17.3 

 ذرت سیالژ
Corn silage 27.2 27.2 27.2 

 کاه گندم
Wheat straw  12.5 12.5 12.5 

 جو
barley 

23 18 13 

 گندم سبوس
Wheat bran 13 13 13 

 کلزا کنجاله
Canola meal 5 5 5 

  کتان دانه
flaxseed  0 5 10 

  1مکمل دامی
Premix 1 1 1 

  نمک
salt 

1 1 1 

  هااجزاي شیمیایی جیره
Chemical composition    

 وگرمکیل در مگاکالري( متابولیسمی انرژي
  )خشک ماده

Metabolizable energy (Mcal/ 
Kg DM(  

2.36 2.36 2.36 

  (%)خام پروتیئن
Crud protein  (%)  12.2 12.2 12.2 

هزار میلی  3هزار واحد بین المللی، آهن،  E  ،250هزار واحد بین المللی، ویتامبن  D3  ،100هزار واحد بین المللی، ویتامین  A 500ترکیب مکل دامی در کیلوگرم: ویتامین - 1
  هزار میلی گرم 60هزار میلی گرم، سدیم،  180هزار میلی گرم، کلسیم،  90میلی گرم، فسفر،  100، کبالت ،میلی گرمهزار  3میلی گرم، روي  هزار 2گرم، منگنز، 

per kilogram: Vitamin A 500 thousand international units, Vitamin D3, 100 thousand international Composition of animal meat 1

units, Vitamin E, 250 thousand international units, Iron, 3 thousand mg, Manganese, 2 thousand mg, Zinc 3 thousand, Cobalt, 100 
Mg, phosphorus, 90 thousand mg, calcium, 180 thousand mg, sodium, 60 thousand mg  
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  ترکیب اسیدهاي چرب دانه کتان جیره ( درصدي از چربی در ترکیب چربی کل جیره) -2 جدول
Table 2- Fatty acids composition of the flaxseed diet (as the proportion of the total fat in the diet)  

  درصد
% 

  چرب اسید
Fatty acids  

  C14:0 اسید میرستیک 0.08
Myristic (C14:0)  

  C16:0 پالمتیک اسید 6.3
Palmitic acid (C16:0)  

  C18:0 استئاریک اسید 4.19
Stearic acid (C18:0)  

  C18:1اولئیک اسید 26.08
Oleic acid( C18:01)  

  C18:2 لینئولئیک اسید 13.7
Linoleic acid (C18:2)  

  C18:3 لینولنیک اسیدآلفا 44.64
α-Linolenic acid (C18:3)  

  
ــاس جدول احتیاجات غذایی (  ) NRC 1985جیره حیوانات بر اسـ

شده بود. جیره  شامل هاتنظیم  ) گروه کنترل جیره پایه بدون 1ي طرح 
سوم جیره پایه +  %5) جیره پایه + 2دانه کتان   %10دانه کتان و گروه 

بطور آزاد به آب دسـترسـی داشـتند. جیره به     هاکتان و همه گروه دانه
ــورت مخلوط کامل و    ــاعات    2صـ در اختیار   17و  8بار در روز در سـ

ــیمیایی اجزاي  1( گرفت. جدولمیحیوانات قرار  ــد و ترکیب ش ) درص
سیدهاي چرب جیره و دانه کتان  2موجود درجیره و جدول ( ) پروفایل ا

  دهد.میرا نشان 
  

  ع آوري منی و ارزیابی آنجم
ــتگاه الکترواجاکوالتوردر ابتدا ، پایان هفته  ــیله دس نمونه منی بوس

ــد. نمونه هااز تمامی قوچ 12و پایان هفته 1 ــله به  هاگرفته ش بالفاص
ــگاه منتقل و در بن ماري       ها درجه قرارگرفت. همه نمونه     37آزمایشـ

روزوم مورد براي غلظت،تحرك،درصــد مرده و زنده بودن و غشــاي آک
ــایتومتر پس از  ــپرم به کمک الم هموس ارزیابی قرارگرفتند. غلظت اس

سی تحرك     1:200( %2رقیق کردن با ائوزین  شد. براي برر سبه  ) محا
ــتم     ــیسـ ــپرم از سـ  CASA   )test sperm 2.1 videotestاسـ
st.petersburg Russia   ــامل یک ــتم ش ــیس ــد. این س ــتفاده ش ) اس

) و model LX400. Lambomed incمیکروسـکوپ فازکنتراسـت (  
 SDC-313B, Samsung Techwin co., Gyeongیک دوربین ( 

korea( ــد. می مل  حرکتی يها ویژگی باشـ ــا  velocity)VCL شـ
(curvilinear  ،میانگین ســرعت در مســیر منحنیVSL )straight-
line velocity،میانگین ســرعت حرکتی اســپرم در مســیر مســتقیم (  

VAP)average path velocity   سپرم در میانگین سرعت ا ) میانگین 
ــعــی،  ــر واق ــی ــودن حــرکــت،   )LIN ) linearity مســ خــطــی ب

STR)straightness  ،ستقیم بودن صد م  amplitude of( ALH ) در
lateral head displacement ،ــپرم ــر اس ــانات جانبی س  ) دامنه نوس

BCF )beat-cross frequency     سپرم که با سرا سانات    ) فرکانس نو
ــتفا ــپرم انجام CASA افزار نرم از دهاس ــد. قبل از ارزیابی اس با  هاش

سبت   سپرم به   25ن میکرولیتر مایع رقیق کننده براي  975میکرولیتر ا
ــت آوردن غلظت حدود     اســـپرم در هر میلی لیتر رقیق  25×610بدسـ

سپس نمونه    37میلی لیتري در بن ماري  5/1در میکروتیوب  هاشدند. 
شد. براي هر ارزیابی   شده    5درجه نگهداري  سپرم رقیق  میکرولیتر از ا

 ,.leja products B. Vمیکرون ( 20را در اســپرم چمبر لجا با عمق 
Nieuw-Vennep  1000قرار داده و فیلد میکروســکوپی براي حداقل 

ــد. پارامترهاي تحرك      نالیز شـ ــپرم آ ــیله نرم افزار  اسـ  CASAبوسـ
)Computer-assisted sperm analysis.مورد ارزیابی قرار گرفت (  

درصــد زنده و مرده بودن اســپرم و مورفولوژي آن به کمک رنگ 
ــی حداقل  -آمیزي ائوزین ــده   200نیگروزین با بررس ــپرم رقیق ش اس

بوسیله میکروسکوپ نوري ارزیابی شد. آکروزوم از طریق رنگ آمیزي    
diffQuik   ــل به ــه چشــمی متص ــکوپ نوري س و به کمک میکروس

ــپرم برروي هر الم با  100دوربین و کامپیوتر انجام شـــد. حداقل      اسـ
  )27مورد ارزیابی قرار گرفتند. ( 100بزرگنمایی 

براي تعیین یکپارچگی غشــاء اســپرم آزمون تورم هیپواســمزي   
)HOS test    تدا ــد. اب جام شـ با   20) ان رولیتر میک 200میکرولیتر منی 

ــمزي  ــمول ( 100محلول هیپواسـ گرم  46گرم فروکتوز و 9میلی اسـ
دقیقه در انکوباتور  60سـیترات سـدیم در یک لیتر آب مقطر) به مدت   

میکرولیتر از مخلوط  100درجه ســـانتی گراد قرار گرفت. ســـپس  37
برروي الم گرم قرار داده شد و پس از المل گذاري در زیر میکروسکوپ 

ــپرم در  200رار گرفتند که حداقل     مورد ارزیابی ق  ــی   5اسـ فیلد بررسـ
  ).21با دم متورم و گرد ثبت شدند ( هاگردید. درصد اسپرم

  
  جداکردن چربی اسپرم و آنالیز آن

مونــه    نی     هــاين کی                 2م م ن لول  ح م بر  برا جم  ح بــار بــا 
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حاوي  هاي) شستشو شد. سپس لوله      DPBS)(sigma.aldrichدالبکو(
سپرم به مدت   شدند. ایجاد دو فاز در     g×250 دقیقه با 20ا سانتریفیوژ 

میکرولیتر  10لوله به ازاء هر نیم گرم فاز پایینی در هر لوله آزمایش ،       
 %0,9میلی لیتر محلول نمک طعام  2) و 1:2محلول کلروفورم:متانول ( 

ــد (  ــافه شـ ــپس هرکدام از لوله ها به مدت     18اضـ دقیقه در  10). سـ
یله کردن از محلول متانول:هگزان   ورتکس قرار گرفت. براي ترانس مت 

ترانس متیله شده به منظور تعیین   هاي) استفاده شد. اسپرم   2:1( نسبت 
شکده علوم        شیمی دان شگاه بخش بیو سیدهاي چرب به آزمای ترکیب ا
پزشـکی منتقل شـد. اسـیدهاي چرب بوسـیله دسـتگاه کروماتوگرافی      

ــاخت کمپانی    GC 1000گازي (مدل    گیري  ایتالیا) اندازه    DANIسـ
ستون کاپیالري     با ماهیت قطبی از   EC-1000شد. دراین تحقیق از 

به طول    ــه  ــیشـ که   0,32متر و قطر داخلی  30جنس شـ میلی متر 
سمت       25/0ضخامت فازیالن آن   شد. دماي ق ستفاده  میکرومتر بود ا

شعله اي با           250تزریق  سیون  ساز یونیزا شکار  سانتی گراد ، آ درجه 
س    درجه  200یون هوا بود و برنامه دمایی به سوخت هیدروژن و اکسیدا

سیده و تا پایان باقی   شده و زمان     هايماند. محنیمیر سم  مربوطه ر
ید چرب          ــ به اسـ با منحنی مربوط  ید چرب  ــ به هراسـ بازداري مربوط 
استاندارد مقایسه گردید و نوع و میزان اسیدهاي چرب موجود در نمونه 

  ها مشخص شد.
  

یداز و هورمون     بررســی میزان آنزیم  تاتیون پراکســ گلو
  تستسترون در خون

ــپرم از طریق ورید  هاينمونه  خون در همزمان با نمونه گیري اسـ
ــدند. پس از انتقال به  هايگردن گرفته و درون لوله  هپارینه ریخته شـ

دقیقه سانتریفیوژ شدند.  10به مدت  و g×1096 آزمایشگاه نمونه ها در
نگهداري شد. رسوب    -20یز در یخچال پالسماي جداشده تا زمان آنال  

ــما    ها گلبول ــازي پالسـ ــرم    4الی  3ي قرمز پس از جداسـ با سـ بار 
فیزیولوژي شسته و جهت لیزه شدن به آنها آب مقطر سرد اضافه و به      

ــت میدقیقه در هواي اتاق نگداري  20-10مدت  ــدند. پس از گذش ش
ول رفتند. محلدیگردر ســانتریفیوژ قرارگ  دقیقه 10زمان مذکور مجدداً 

نیم میلی لیتر تقســیم شــدند.  هايشــفاف رویی بدســت آمده در حجم
با  ) و29فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکســیداز به روش پالیجا و ولنتین ( 

) اندازه گیري شــد. فعالیت Ransel,Randox,UKي تجاري (هاکیت
شد. هموگلوبین از طریق    سنجش  آنزیمی در واحد گرم در هموگلوبین 

ید. میزان      روش ا یانوهموگلوبین تعیین گرد ــ ندارد سـ تا ــ  هورمون سـ
ــترون ــتفاده با خون نیز تســتس   پارس( RIA تجاري يهاکیت از اس

  .شد گیري اندازه) تهران آزمون،
  

  آماري تحلیل
 قرار تحلیل و تجزیه مورد SAS 9.2 توســط نرم افزار  ها داده

 Shapiro-Wilk آزمون از استفاده  با ها داده بودن نرمال). 35( گرفت
  در شده  گیري اندازه هايداده. شد  انجام UNIVARIATE روش و

 برداري نمونه زمان آن در که MIXED روش از استفاده  با زمان طول
ستفاده  مورد REPEATED عبارت در   تحلیل و تجزیه ، گرفت قرار ا
  تهگرف نظر در تصادفی عامل یک عنوان به معادله مدل در حیوان و شد
 ینا در آزمایش ابتداي در شده  گیري اندازه پارامتر هر اولیه مقدار. شد 

 دهش  درج آنها به مربوط پارامتر براي متغیر متغیرهاي عنوان به مدل
)  SEM( میانگین اســتاندارد خطاي و میانگین عنوان به نتایج. اســت

  گینمیان از متغیره چند مقایسه براي توکی آزمون از. است شده گزارش
  .شد اعالم P >05/0 در آماري اختالف و شد استفاده
  
  و بحث نتایج

  ي منیهاویژگی
سیدهاي  شباع  چرب ا شده  ا صیات    بر زیادي تأثیر ن صو  یتکیف خ

سپرم   سپرم ا کیفیت بهبود براي تالش در. دارند مختلف هايگونه در ا
 12 یط و شده  تهیه کتان دانه مختلف مقادیر با جیره پایه یک ، قوچ
  .مورد استفاده قرار گرفت آزمایشی دوره از هفته

ستوس   پالسمایی  غلظت ، بیضه  محیط بر کتان دانه مکمل   ترونت
 P. (است  شده  داده نشان )3( جدول در پراکسیدها  گلوتاتیون فعالیت و

آنزیم  فعالیت   بر آنها  و اثر متقابل   و طول زمان  ، اثر جیره). 0.05>
سیداز  ضر  مطالعه نتایج .معنی دار نبود گلوتاتیون پراک ش  حا  که داد انن

  ضــهبی بر قطر تاثیري دانه کتان با همراه جیره پایه با هاقوچ تغذیه
  ردهک دریافت کتان بذر روغن که گاوهایی در ، مقابل در. است  نداشته 

سکروتوم  قطر در افزایش ، اند شد   ا  توانمی را تفاوت این). 30(دیده 
صلی  مثل اختالف بین گونه ها و تولید به سفندان  در ف س  گو  داد. بتن

ــتفاده از     نه کتان اثر معنی داري بر    10در این مطالعه اسـ ــد دا درصـ
سطح  شابه       افزایش  شت و این م سترون دا ستو سین  هورمون ت  نظر ح

ستفاده از روغن این دانه    20شاه و همکاران (  ست که اعالم کردند ا ) ا
  ودشمیموجب افزایش سطح تستوسترون سرم در بوفالوي نیلی 

ــان ما نتایج  ، غذایی جیره به دانه کتان ٪10 افزودن که داد نش
سپرم  غلظت  غلظت افزایش این. دهدمی افزایش هفته 12 از بعد را ا
سپرم  سترون   سطح  افزایش با زمان مرور به ا ستو سو  ت ست  هم  نای. ا
ــت که گزارش      نزدیکی هماهنگی  در ها  یافته   با مطالعه دیگري اسـ

سپرماتوژنز  افزایش باعث N-3 PUFA غذایی کرده، رژیم  طریق از ا
  ).3شود (می بیضه-هیپوفیز-هیپوتاالموس محور

سپرم  کیفی صفات  در کتان افزودن دانه اثر  )4( جدول در قوچ ا
ل، ک تحرك ، زنده اسپرم  نسبت  ، اسپرم  غلظت. است  شده  داده نشان 

شاي  عملکرد يهاشاخص  سما  غ صد دانه   10جیره حاوي  در پال در
سه  در کتان صد  5 هايگروه با مقای صد   و در  > P( بود باالتر صفر در
  النرم آکروزوم با اسپرم  درصد  افزایش باعث کتان دانه مکمل ).0.05
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صد  همچنین و شود می سپرم  در صد   10گروه  در طبیعی هاي غیرا در
 P( است  یافته کاهش مربوطه هايگروه سایر  با مقایسه  در دانه کتان

<0.05.(  
استفاده از روغن این   ) نیز اعالم کردند20( همکارانحسین شاه و   

 .شود یمتستوسترون سرم در بوفالوي نیلی     دانه موجب افزایش سطح 
 و کتان دانه از ٪10 کردن اضافه  بین داري معنی ارتباط این، بر عالوه

صیات    اکثر صو سپرم  خ س  جمله از که مورد ارزیابی قرار گرفتند ا  پرما
شاي  عملکرد ، کل تحرك ، زنده  عدب آکروزوم وضعیت  و پالسمایی  غ

  )،30( رن گاو در قبلی هايیافته که با هفته تغذیه با آن دیده شد  12 از
  باالتر اسپرم  ماندن زنده و بود. تحرك سازگار  )28( خرگوش و) 22( بز

صد دانه کتان  10 گروهاي که در شاهده  در  غلظت که با شود، می م
ست که می  DHA جمله از ها PUFA از باالتري تواند موجب همراه ا
 شده  ادهد توضیح  که قبال پالسمایی  غشاي  سیالیت  و پذیري انعطاف

  به n-3 چرب اســیدهاي تبدیل که اســت شــده مشــخص. بود گردد
DHA سپرم  حرکت و فالژال عملکرد در مهمی نقش . )19( دارد ها ا

 عنوانبه  کتان نیز اعالم کردند که دانه     )24همایون خان و همکاران (   
تواند سـبب اثرات مثبتی در پارامترهاي تحرك اسـپرم   می 3منبع امگا 

در گاو نر بشود که این درصد تحرك بیشتر شاید ناشی از ترکیب اسید       
ــید چرب دانه کتان اســت باشــد.     ــپرم که تحت تاثیراس چرب دم اس

شترین تاثیر     شان داد که بی سیدهاي چرب دم   PUFAsمطالعات ن در ا
ــپرم ــت  اس ــلی تحرك اس ــدمیکه عامل اص ). جعفراوقلی و  28( باش

برروي  3) اعالم کردند احتماالً تاثیرات بیشــتر منابع امگا21همکاران (
باشــد. مطالعات میهاي ضــعیف و یا خارج از فصــل تولید مثل اســپرم

ــپرم     ــان دادند که این افزایش تعداد اسـ زنده   هاي دیگر همچنین نشـ
) . 28 و10باشد ( PUFAsتواند ناشی از مهار اپاپتوز بوسیله فعالیت  می

تواند ســبب افزایش ســطح می DHAســایر محققین نیز اعالم کردند 
تستوسترون سرم و تحرك اسپرم در انسان، خوك، بز و گوسفند گردد       

  ).27و  10، 9باشد (می DHAو دانه کتان یک منبع غنی از 
 از پیش فاکتورهاي مهم براي کیفیتیکپارچگی غشاء اسپرم یکی 

سپرم و انجام واکنش آکروزومی جهت لقاح و باروري   . در )7( باشد میا
شاء اکروزوم در تیمار   صد دانه کتان   10این مطالعه مورفولوژي و غ در

به طور معنی داري نسبت به گروه کنترل بهبود یافته بود که این یافته  
) برروي اسپرم قوچ، غالمی 21ان (با تحقیقاتی که جعفراوقلی و همکار

بر روي  )1) براســپرم گاوهولشــتین و ادل و همکاران (16و همکاران (
ــتر از روغن ماهی ــپرم بوفالو که پیش ــتفاده  3منبع امگا عنوانبه اس اس

سموتیک (     کرده بودند مطابقت ست هیپوا شت. ت شان  HOSTدا ) که ن
ن داد و نتایج نشا  باشد انجام شد  میدهنده یکپارچگی کل غشاء اسپرم   

درصــد موجب بهبود کیفیت غشــاء  10و  5دانه کتان در هر دوســطح 
شاهد       سبت به تیمار  سپرم ن شاید    میا شود که این افزایش کیفیت را 

ــت که با تحقیقات دیگر        PUFAsبتوان به   موجود دردانه کتان دانسـ
  )).28( موریکاوي و همکاران ؛)22( همخوانی دارد(کارگر و همکاران

مار  بل   اثر و طول زمان  ، تی قا مار  طول زمان  مت  بر تأثیري  و تی
LIN ، STR ، ALH و VCL  شت  این با). 5 جدول ؛ P> 0.05( ندا

سه  در درصد دانه کتان  10 گروه در VSL و BCF ، حال   گروه با مقای
 داري معنی متقابل تأثیر). P <0.05( بود یافته بهبود شاهد  و درصد  5
شاهده  VAP براي و تیمار طول زمان از   کتان دانه مکمل که ، شد  م
 10 در باالتر VAP اما گذاردنمی تأثیر VAP بر آزمایش اول هفته در

 دانه از هفته 12 از پس شاهد  و درصد  5 هايگروه با مقایسه  در درصد 
 اسیدهاي  ترکیب در کتان دانه مکمل . تأثیر)P <0.05( شد  ثبت کتان
  کتان دانه مکمل. است  شده  داده نشان ) 6( جدول در قوچ اسپرم  چرب

 و EPA ولئیک،لین اولئیک، استئاریک، پالمیتیک، میریستیک، درصد  بر
DPA شت،  تأثیر سبت  و DHA میزان اما نگذا  n -3: n-6 PUFA ن

).  P <0.05( گرفت قرار تیمارها تأثیر تحت SFA: PUFA ونســبت
سبت   DHA افزایش باعث کتان جیره حاوي دانه گنجاندن  :n-3و ن

n-6 PUFA سبت  کاهش و صد  10گروه  در SFA: PUFA ن  در در
  و تیمار طول زمان متقابل اثر). P <0.05( ها شد سایر گروه  با مقایسه 

سبت   و DHA ، n-3: n-6 در شان  SFA:PUFAن   پایان در که داد ن
 ، حال این با. ندارد  وجود ها دار ها معن رها تاث  شها آزما  اول هفته 

DHA نسبت  و PUFA  n-3: n-6 نسبت  و باالتر SFA: PUFA در 
 P( ودب تر پایین تیمارها سایر  با مقایسه  در کتان دانه درصد  10 تیمار

<0.05(. 
ست که امگا     شواهد حاکی از آن ا ضد     3برخی از  صیت  داراي خا

). گلوتاتیون پر اکسیداز  4باشد ( میالتهابی و کاهش استرس اکسیداتیو   
آنتی اکسیدانی مهمی است که هیدروژن پراکسیداز را در      هاياز آنزیم

شده کاتالیز    ضور گلوتاتیون احیاء  ). در این تحقیق میزان 33کند (میح
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که     

تان ن   نه ک عث افزایش این      میافزودن دا با به طور معنی داري  ند  توا
د رفت اسیمیدر مطالعه حاضر، همانطور که انتظار  آنزیم در خون بشود. 

درصد دانه کتان نسبت به سایر تیمارها  10در گروه تیمار  DHAچرب 
صمدیان و      شابه نتیجه اي بود که  شان داد که م افزایش معنی داري ن

کاران (  کاران ( 34هم ماهی   21) و جعفراوقلی و هم تاثیر روغن   ) از 
 ي چرب اسپرم بدست آورده بودند. اسیدها بر 3منبع امگا عنوانبه
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کاران   Fairدر پژوهش  مل      ها که در آن قوچ ) 14(و هم با مک

ــده بودند، اختالف معنی داري در میزان       DHAروغن ماهی تغذیه شـ
شد اما بیان کردند که غلظت     شاهده ن سپرم  EPAم افزایش یافته  هاا

سید        صل آزمایش و یا میزان ا شاید به دلیل ف ست این اختالف یافته  ا
کمی  PUFAجیره باشد. نسبت اسیدهاي چرب اشباع به      3چرب امگا 

درصــد معنی  10و  5دو ســطح  کاهش یافته بود اما این تفاوت در هر
  دار نبود.

  
  
  

  گیري کلینتیجه
صد دانه کتان به جیره   10کرد که افزودن  گیريتوان نتیجهمی در

ــل تولید مثل  ــبب بهبود کیفیتمیقوچ کردي در خارج از فص  تواند س
ر تواند تحت تاثیمیاســپرم گردد. همچنین ترکیب اســید چرب اســپرم 

چربی جیره قرار گیرد. اما تحقیقات بیشــتري نیاز اســت تا بتوان اثرات 
ــکال دانه کتان دیگر ــی کرد مانند روغن اش همچنین  .و پودر را بررس

ــنهاد  ــل تولید مثل و با مقادیر دیگر نیز مطالعات میپیش ــود در فص ش
 مشابهی انجام گیرد.
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Introduction1      Reproductive performance of domestic animals has a great impact on the profitability of the 
farms. It has been shown that several factors such as breed, age, season and nutritional management affect the 
quality of the produced semen and consequently fertility of rams. Among various nutritional factors influencing 
semen quality, fat has a great impact on both quantity and quality of produced spermatozoa so that its value is 
correlated with cell membrane fluidity, potent intracellular signal transduction molecules, and susceptibility to 
oxidative damage. It has been postulated that by participating in sperm plasma membrane fatty acids (FA), the 
ingested fat can change the ratio of polyunsaturated to saturated fatty acids (PUFA: SFA) and thereby improve 
several aspects of sperm quality. Also, lipids comprise a wide-range class of molecules that not only is served as 
a source of energy but also play a crucial role in the structure and function of spermatozoa. Dietary n 3 PUFA 
supplementation has also shown to improve semen quality parameters in rams. Flaxseed oil contains up to 90% 
PUFAs, of which about 50% is α-linolenic acid. Several studies conducted during past decades indicate that dietary 
flaxseed supplementation improves sperm parameters of different species such as bovine, goat and rabbit. 

Materials and Methods Fifteen mature 3-5 years old Kurdish ram weighing 65±2.5 kg (mean ±SE) were 
randomly allocated into three groups during 12 weeks of the experimental period. Animals were individually fed 
a standard basal diet supplemented with different levels of flaxseed. Treatment included FLS-0 (basal diet; 
control), FLS-5 (basal diet containing 5% flaxseed) and FLS-10 (basal diet containing 10% flaxseed. Blood and 
fresh semen samples were collected at weeks 1 and 12 of the experiment. The collected samples were examined 
for sperm concentrations, sperm motility, viability, acrosome integrity, host test and fatty acids profiles. The testis 
circumference was measured with flexible cloth tape. The largest circumference of the testes and both scrotum 
was measured after pushing the testes firmly into the scrotum. To measure plasma concentrations of glutathione 
peroxidase and testosterone, blood samples were collected from the jugular vein of all the rams at the beginning 
and after 1 and 12 weeks of feeding experimental diet. 

Results and Discussion Flaxseed supplementation did not affect testicles circumference, however, 
supplementation of flaxseed increased plasma concentrations of testosterone in (10% flaxseed) FLS-10 group 
compared to (5% flaxseed) FLS-0 (P<0.05). Treatment, time and their interaction did not affect glutathione 
peroxidase (GPX) activity. Semen concentration, proportion of live sperm, total motility and plasma membrane 
functionality was higher in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 groups (P<0.05). Flaxseed supplementation 
tended to increase percentage of sperm with normal acrosome (P<0. 01); however, percentage of abnormal was 
decreased in FLS-10 compared to the other corresponding groups (P<0.05). Treatment, time and interaction effect 
of treatment × time did not affect LIN, STR, ALH and VCL (P>0.05). However, BCF and VSL were improved in 
FLS-10 group as compared to the FLS-5 and FLS-0 group (P<0.05). A significant interactive effect of treatment 
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× time was noted for VAP, where flaxseed supplementation did not affect VAP at first week of the experiment but 
higher VAP was recorded in FLS-10 compared to FLS-0 and FLS-0 groups after 12 weeks of flaxseed feeding 
(P<0.05). Flaxseed supplementation did not affect percentage of myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic, EPA 
and DPA, but the proportion of DHA, and the ratio of n-3:n-6 PUFA and SFA:PUFA was affected by the treatments 
(P<0.05). Dietary inclusion of flaxseed increased proportion of DHA and n-3: n-6 PUFA ratio and decreased SFA: 
PUFA ratio in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 (P<0.05). The interactive effect of treatment × time on DHA, 
n-3: n-6 and SFA: PUFA ratio revealed that there was no significant effect between treatment after first week of 
the experiment; however, proportion of DHA and n-3: n-6 PUFA ratio was higher and SFA: PUFA ratio was lower 
in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 (P<0.05). the significant correlations between addition of 10% flaxseed 
and most of the evaluated semen characteristics including live sperm, total motility, plasma membrane 
functionality, and acrosome status following 12 weeks of treatment feeding was in agreement with previous 
findings in male goat and rabbit. Other fatty acids concentrations, such as, linoleic acid, and docosahexaenoic acid 
(DHA) was improved by dietary flaxseed supplementation.  

Conclusion It can be concluded that adding 10% flaxseed to the Kurdish ram diet out of the breeding season 
can improve sperm quality. Sperm fatty acid composition can also be affected by dietary fat. But more research is 
needed to look at the effects of other flaxseed products, such as oil and powder. It is recommended that similar 
studies be conducted during the breeding season and with other amounts of flaxseed. 
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  پژوهشی -مقاله علمی
شناسی و ریخت بررسی ترکیبات ضایعات تقطیري گندم و اثر سطوح مختلف آن بر عملکرد

  هاي آغازین و رشدهاي گوشتی در دورهژژنوم در جوجه
 

 4علی رضا حسابی نامقی ،3امیر آذرلی ،2زینب نوري ،*1حشمت سپهري
  31/04/1397تاریخ دریافت: 
  21/11/1398تاریخ پذیرش: 

  
  چکیده 

 هاي گوشتی، دو آزمایش مجزا انجام شد. درشناسی روده جوجهبررسی اثر تغذیه سطوح مختلف ضایعات تقطیري گندم بر عملکرد و ریخت به منظور 
سویه راس    450هر آزمایش تعداد  شتی مخلوط یک روزه  صادفی با   308 -قطعه جوجه گو تکرار در هر گروه (هر تکرار  6گروه و  5در قالب طرح کامالً ت

 21روزگی از ابتداي دوره تا  42تا  22هاي انتخابی براي ســن  هاي آغازین و رشــد مورد آزمایش قرار گرفتند. جوجه قطعه جوجه) درطی دوره 15داراي 
، 6، 3روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند، سطوح صفر،   21تا  1ها از سن  روزگی با جیره فاقد ضایعات تقطیري گندم تغذیه شدند. در آزمایش اول که جوجه  

صدي و در آزمایش دوم که از   12و  9 صفر،     42تا  22در سطوح  شد.         20و  15، 10، 5روزگی ادامه یافت،  ستفاده  ضایعات تقطیري گندم ا صدي از  در
کل به ترتیب خام، لیزین، متیونین، کلســیم و فســفرخام، فیبرخام، چربیمطابق نتایج حاصــل از تجزیه شــیمیایی ضــایعات تقطیري گندم، مقادیر پروتئین

هاي مختلف آزمایشی  روزگی) بین گروه 21تا  1میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره پرورش (درصد بود.   93/0و  26/0، 53/0، 57/0، 4، 5/8، 5/30
و  74/846صـــد و شـــاهد (در 3هاي حاوي طوري که بیشـــترین میانگین افزایش وزن کل به ترتیب مربوط به گروه). به/05(دار بود داراي تفاوت معنی

سطح    گرم) بود. همچنین جوجه 31/847 شده با  صرف خوراك کمتري (      12هاي تغذیه  ضایعات تقطیري گندم م صد  سایر    59/1136در سبت به  گرم) ن
شتند (   گروه شاهد دا سنین  . >P)05/0ها و گروه  شدن دوره عادت  45تا  38روزگی و  37تا  30در  ضایعات   7ده پذیري (پرنروزگی، با توجه به طی  روز 

ضایعات تقطیري گندم (        سطوح باالتر  صرف  ست)، م صرف کرده ا شتري در جوجه    20و  15تقطیري گندم م صد) باعث وزن بی شده با این  در هاي تغذیه 
ضریب تبدیل غذایی در جوجه   . >P)05/0( سطوح نمود  صرف خوراك و  ضایعات تقطیري گندم در بازه     م سطوح مختلف  شده با   هاي زمانیهاي تغذیه 

اشت و با شناسی ژژنوم ندداري بر صفات ریختداري ایجاد نکرد. افزایش سطح ضایعات تقطیري گندم در هر دو آزمایش، نتایج معنی مختلف تفاوت معنی
ضایعات تقطیري گندم، ارتفاع پرز   سطح  ها، بهتریآزمایشها در ژژنوم افزایش یافت. مطابق نتایج حاصل از این  ها کاهش و طول کریپتافزایش سطح  ن 

روزگی  45تا  22درصد و در بازه زمانی  3روزگی،  21تا  1هاي گوشتی در بازه زمانی کنجاله سویاي جوجه-جایگزینی ضایعات تقطیري گندم بر پایه ذرت
  درصد بود. 20

  شناسی ژژنوم، عملکرد، ضایعات تقطیري گندم جوجه، ریخت واژگان کلیدي:
  

  1مقدمه 
سویا    صلی جیره غذایی طیور از قبیل ذرت و کنجاله  کمبود منابع ا

فاده از خوراك     ــت ها، ضـــرورت اسـ مت آن هاي  در ایران و افزایش قی
  ساکاریدهايهاي غنی از پلیدهد. جیرهتر را نشان میجایگزین و ارزان

روي محتویات دســتگاه گوارش و اي باعث افزایش گرانغیرنشــاســته
                                                        

  استادیار، گروه کشاورزي، دانشگاه پیام نور، ایران-1
س   -2 شنا شگا    یدانش آموخته کار شد دان شگاه پیام    ار شاورزي، دان ه پیام نور، گروه ک

 نور، ایران.
س   -3 شنا شگاه پیام        یدانش آموخته کار شاورزي، دان شگاه پیام نور، گروه ک شد دان ار

 نور، ایران

). تفاله خشــک دانه  2شــوند ( هاي آن میعدم تعادل جمعیت باکتري
ــده ــده همراه با مواد حل ش ــول DDGS( 1گندم تقطیر ش ) یک محص

ــته از دانه  فرعی در تولید اتانول می ــاس ــد. در طی تولید الکل، نش باش
ــده و به الکل و دي ــید کربن تبدیل میگرفته ش ــود. با تجزاکس یه ش

 مانند که تحتنشــاســته به الکل، مابقی مواد مغذي در دانه باقی می 

ستادیار -4 سان       ا شاورزي و منابع طبیعی خرا شی، مرکز تحقیقات و آموزش ک پژوه
  .رضوي، سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزي مشهد، ایران
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ست. تحقیقات بر ارزش غذایی   عنوان بقایاي تخمیر غالت نام گرفته ا
شده از     شک غالت تقطیر  شده و همواره     50تفاله خ سال پیش آغاز 

ست (    شته ا سم باال، پروتئین  ). محتوي انرژي قابل متاب25ادامه دا ولی
هضــم، تفاله خشــک گندم تقطیر شــده را  خام متوســط و فســفر قابل
). 23و19ارزش و ارزان قیمت نموده است ( تبدیل به یک ماده غذایی با
ــت (  DDGS ايفرآیند تولید بر ارزش تغذیه     ) و حرارت 4تأثیرگذار اسـ

ــ تواند به عنوان یک عامل تعیینمی ــم اس دهاي یکننده در قابلیت هض
هایی در در جیره طیور ســودمندي DDGSآمینه باشــد. اســتفاده از  

شد گونه  شان داد که مربوط به عوامل  عملکرد و ر هاي مختلف طیور ن
ست (   شد موجود در آن ا سطح  می DDGS). 11محرك ر  10تواند در 

صد در جیره مرغ تخم  20تا  رغ مگذار بدون تأثیر منفی بر تولید تخمدر
). همچنین این محققین گزارش 8همراه با مکمل لیزین استفاده شود (  

درصد جایگزین پروتئین جیره  30تواند در حدود می DDGSکردند که 
ــریع و با درجه حرارت باال  هاي تخممرغ ــک کردن س ــود. خش گذار ش

سیدهاي آمینه و پروتئین می    سیب به ا ). 7ود (ش باعث از بین رفتن و آ
به عنوان تنها منبع پروتئینی DDGS زیابی کیفیت پروتئینبه منظور ار

ــیدهاي آمینه تریپتوفان و  جیره در تغذیه جوجه ــد، اس هاي در حال رش
ید        به عنوان دومین و ســـومین اســـ عد از لیزین،  نه  آرژنین، ب آمی

هایی در داراي محدودیت DDGSمحدودکننده گزارش شــدند، اگرچه 
بوســیله  DDGSســت، کیفیت پروتئین رابطه با تریپتوفان و آرژنین ا

  ). 13رود (مکمل لیزین به مقدار زیادي باال می
هاي در جیره NSPهاي هیدرولیز کننده اي آنزیمدر جریان مطالعه   

ــدند و تأثیر مثبتی بر عملکرد مرغ     DDGSحاوي   ــتفاده شـ هاي  اسـ
شتند ( تخم شد که از    20گذار دا شان داده   8تا  5). در تحقیقی دیگر ن

ص  شتی و بوقلمون،  در جیره آغازین جوجه DDGSد در تا  12هاي گو
صد در جیره  15 شد و پایانی جوجه در شتی، بوقلمون و  هاي ر هاي گو

تأثیر منفی بر عملکرد می      هاي تخم مرغ نه  بدون هیچگو  توانگذار 
فاده نمود (  ــت کان       16اسـ ــی ام مایش، بررسـ جام این آز هدف از ان  .(

بازه زمانی     جه هاي جو در جیره DDGSجایگزینی   ــتی در  هاي گوشـ
روزگی و بررســی اثرات ســطوح مختلف ضــایعات    22-42و  21-1

ــیات ریخت  ــوص ــی ژژنوم در  تقطیري گندم بر عملکرد و خص ــناس ش
  باشد.هاي آغازین و پایانی میدوره

  
  ها مواد و روش

  گیري ترکیبات شیمیایی ضایعات تقطیري گندماندازه
ــروع آزمایش، به منظور     تعیین مقدار مواد مغذي موجود   قبل از شـ

صادفی از آن نمونه    ضایعات تقطیري گندم، به طور ت مل گیري به عدر 
آمینه به آزمایشگاه مؤسسه مطالعاتی    ها براي آنالیز اسیدهاي آمد. نمونه

ام، خمنتقل شــدند. همچنین درصــد پروتئین گســترپرتو بشــاش دانش
  ). 1ري شدند (گیخام، کلسیم و فسفر اندازهخام، فیبرچربی
  

  ها در آزمایش اول و دومحیوانات و جیره
ــتی واقع در     این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی پرورش جوجه گوشـ
ستان خراسان رضوي       مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي و منابع طبیعی ا

قطعه جوجه گوشـتی یک روزه   450انجام شـد. در آزمایش اول، تعداد  
تکرار در  6گروه و 5تصادفی با  در قالب طرح کامالً  308 –سویه راس 

روزگی  21تا   1قطعه جوجه) از ســـن    15هر گروه (هر تکرار داراي 
) شـاهد (جیره پایه بدون  1آزمایشـی شـامل:    هاياسـتفاده شـد. گروه  

ــایعات تقطیري گندم)،    ــتفاده از ضـ ــایعات  %3) جیره حاوي 2اسـ ضـ
ــایعات تقطیري گندم،    %6) جیره حاوي  3تقطیري گندم،   ) جیره 4ضـ

ــایعات  %12) جیره حاوي 5 و ضـــایعات تقطیري گندم %9حاوي  ضـ
ویا جاله س هاي آزمایشی بر اساس ذرت و کن  تقطیري گندم بودند. جیره

ــط  با توجه به نیازمندي ــده توس ــیه ش )، براي NRC )1994هاي توص
صله از      مراحل مختلف پرورش جوجه ساس نتایج حا شتی بر ا هاي گو

ــایعات تقطیري گندم با کمک نرم        نالیز نمونه ضـ ســـی نویافزار جیرهآ
WUFFDA     به طوري که جیره حاظ انرژي و    تنظیم گردیدند  به ل ها 

). مدیریت پرورش بر اســاس دســتورالعمل 12د (پروتئین یکســان بودن
غذایی  هايدهنده جیره). اجزاي تشـکیل 15موسـسـه راس اجرا شـد (   

ــی مختلف براي دوره (  گروه  1روزگی) در جدول   21تا   1هاي آزمایشـ
  است. گزارش شده 

روزگی با جیره   21تا   1ها از  آزمایش دوم: در این آزمایش، جوجه   
ضایعات تقطیري گند  سپس   فاقد  شدند.   21قطعه جوجه  450م تغذیه 

با میانگین وزن مشابه از میان گله تجاري که در   308 روزه سویه راس 
مزرعه تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي 
ــدند. این آزمایش در قالب یک   ــهد پرورش یافته بودند، انتخاب ش مش

با    ــادفی  قطعه جوجه در هر    15 تکرار و 6گروه و  5طرح کامالً تصـ
ــامل:  هايگروهتکرار انجام گرفت.  ــاهد (جیره پایه 1آزمایشــی ش ) ش

ضایعات تقطیري گندم)،     ستفاده از  ضایعات   %5) جیره حاوي 2بدون ا
ــایعات تقطیري گندم،    %10) جیره حاوي 3تقطیري گندم،   ) جیره 4ضـ

ــایعات تقطیري گندم %15حاوي  ــایعات  %20) جیره حاوي 5 و ض ض
هاي آزمایشی بر اساس ذرت و کنجاله سویا    ري گندم بودند. جیرهتقطی

)، بر اساس  NRC )1994هاي توصیه شده توسط    با توجه به نیازمندي
ست آمده و با کمک نرم  سی  افزار جیرهآنالیز بد تنظیم  WUFFDAنوی

مدیریت پرورش مطابق راهنماي مدیریت راس             یه مراحل  ید. کل گرد
  ). 15اجرا شد ( 2007
 

  هاي آزمایشروش
  عملکرد 

بدن،             نده و وزن  ما باقی با توزین مقدار خوراك  ته  یان هر هف پا در 
مصــرف خوراك، افزایش وزن و ضــریب تبدیل غذایی محاســبه شــد. 

ها، ابتدا روز مرغ هر واحد آزمایشــی مطابق براي تصــحیح شــاخص 
  فرمول زیر محاسبه گردید. 
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  روزگی) 21تا  1هاي آزمایشی (اجزاي خوراك و ترکیب شیمیایی جیره -1ل جدو
Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (1 to 21 days) 

  5گروه
Fifth 

treatment  

  4گروه
fourth 

treatment  

  3گروه
Third 

treatment  

  2گروه
Second 

treatment  

  (شاهد) 1 گروه
First treatment 

(control)  
  (درصد) متشکله اجزاء

Components (%)  

  ذرت  58.5 57.6 56.7 55.2 52.8
Corn 

  کنجاله سویا 35.2 33.1 31.2 29.7  29
Soybean meal  

 ضایعات تقطیري گندم  - 3 6 9 12
DDGS  

 کربنات کلسیم 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36
Calcium carbonate  

  سویا روغن 1.7 1.55 1.37 1.32 1.43
Soybean oil  

1.81 1.81 1.8 1.81 1.8 
 کلسیم فسفاتدي

Di-calcium 
phosphate  

 نمک طعام 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Salt  

 ترئونین-ال 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13
L-Threonine,99  

 متیونین-دي ال 0.21 0.21 0.24 0.21 0.2
DL-Methionine,98  

  لیزین هیدروکلراید-ال 0.22 0.26 0.29 0.31 0.3
L-Lysine HCl,78  

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3  
  مکمل مواد معدنی1

1Mineral supplement  
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

 مکمل ویتامینه2
2Vitamin supplement  

     Calculated analysis 
  ترکیبات محاسبه شده

2950 2950 2950 2950 2950 

 انرژي قابل متابولیسم 
 (کیلوکالري در کیلوگرم)
Metabolisable energy      

 )kcal/kg(  

21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 
 پروتئین خام (درصد)
Crude protein 

 (%)  

 درصد)( یمکلس 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Calcium (%)  

0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
 دسترس (درصد)فسفر قابل

Available P 
 (%)  

  متیونین (درصد) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Methionine (%) 

  لیزین (درصد) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
Lysine (%) 

 15/0سیانوکوباالمین:  واحد بین المللی، 80واحد بین المللی، ویتامین کا:  5000واحد بین المللی، ویتامین د:  65واحد بین المللی، ویتامین اي:  9000: ویتامین آ: کردتأمین می هر کیلوگرم جیره1
 1گرم، اسیدفولیک:میلی 3گرم، پیریدوکسین: میلی 8/1گرم، تیامین: میلی 1/0 گرم، بیوتین:میلی 500گرم، کولین: میلی 30ن: گرم، نیاسیمیلی 10: پانتوتنات گرم، کلسیممیلی 6/6گرم، ریبوفالوین: میلی
   گرم بود.میلی 100اکسیدان (اتوکسی کوئین): گرم، آنتیمیلی 2گرم، ویتامین منادیون: میلی

  گرم بود.میلی 2/0گرم، سلنیوم: میلی 1گرم، ید: میلی 50گرم، آهن: میلی 10گرم، مس: میلی 50گرم، روي: میلی 100: منگنز: کردتأمین می هر کیلوگرم جیره2
1Vitamin premix provided per kg of diet: vitamin A 9000 IU; vitamin E 65 IU; vitamin D 5000 iu; VITAMIN k 80 IU; cyano cobalamin 
15 mg; riboflavin 6.6 mg 
2Mineral premix provided per kg of diet: Mn 100 mg; Zn 50 mg; Cu 10 mg; Fe 50 mg; I 1 mg; Se 2 mg. 
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طول دوره )  ×هاي زنده در پایان دوره     روزجوجه = ( تعداد جوجه   
  تعداد تلفات) ×هاي تلف شده زنده بودند + ( تعداد روزهایی که جوجه

شاخص      سبه  صرفی   سپس براي محا عملکرد، میانگین خوراك م
ــد و همین  ــیم ش ــبه هر دوره بر تعداد روز جوجه تقس طور براي محاس

  مل انجام شد.میانگین افزایش وزن، این ع
  

  شناسی ریخت
شد   45و 21قطعات ژژونوم در روزگی از دو پرنده در هر تکرار جدا 

سدیم (  شده و بعد از         wt/vol (9/0و با محلول کلرید  سته  ش صد  در
شی، در بافر فرمالدئید   شدند. از ژژنوم به دلیل اینکه    4آبک صد ثابت  در

نه        غذایی دارد، نمو جذب مواد  باالیی در  یت  مد      گیرياهم به عمل آ
نه 17( ــپس نمو مات فرآوري       ). سـ گاه اتو ــت ــط دسـ بافتی توسـ هاي 

فت   ــاعت آبگیري،   18)، در طی Tissue) processor LT201با سـ
شد. بعد از خارج کردن نمونه سازي و پارافین شفاف  هاي بافتی، دهی 

سیله قالب قالب هاي لوکهارت و در پارافین مرك انجام گرفت گیري بو
ــط دســـتگاه  هاي پا  و از بلوك رافین منجمد شـــده حاوي بافت، توسـ

ضخامت  )، برشLEICA RM 2145میکروتوم ( میکرومتر  6هایی به 
هاي ایجاد شده را روي الم قرار داده و به منظور تهیه شد. سپس برش

سپس الم در     سبد، آب و الکل بر آن ریخته و  اینکه پارافین به الم نچ
سانتی  49ماري با دماي حمام بن پارافین) قرار   راد (دماي ذوبگدرجه 

ها از بین بروند. گرفت تا ورقه مربوطه صـــاف شـــود و چین و چروك
مرغ و گلیسـرین به میزان  براي تهیه چسـب روي الم، از سـفیده تخم  

ستفاده شد. سپس چسب را روي الم ریخته و به این ترتیب        مساوي ا
شدن چین و چروك  صورتی که چین و چروك    باز  شد، در  ست  ها ها ت

ــده بودند، الم ــپس الممی دوباره در آب قرار هاباز نش ها به گرفتند. س
ساعت در دماي محیط آزمایشگاه گذاشته شدند تا خشک       3تا  2مدت 

هاي خشـک شـده در گزیلل یک و دو، هر کدام به مدت   شـوند. نمونه 
ــده و مجدداً نمونه         10 ر ها ددقیقه قرار گرفتند تا پارافین آنها جذب شـ

ها در ظروف حاوي الکل محیط خشــک شــدند. ســپس نمونه  دماي 
تا  2درصد به مدت   70و  80، 96، 8/99ترتیب با درصدهاي   مطلق به

سپس در آب مقطر       3 شود و  شدند تا آبدهی آنها انجام  شته  دقیقه گذا
هاي مختلف تا ها در رنگ آمیزيشستشو داده شدند. آماده شدن نمونه     

ست که     شترك ا شدن و آبدهی با  این مرحله م تحت عنوان دپارافینه 
سپس رنگ   آب مقطر می شد.  سیلین      با صی هماتوک صا  –آمیزي اخت

شد. پارامترهاي که اندازه  شامل ارتفاع پرز (از    ائوزین انجام  شد  گیري 
صال    صال پرز به کریپت)، عمق کریپت (از محل ات نوك پرز تا محل ات

پرز،  ق پرز، عرض ابتدایی کریپت به پرز تا پایه کریپت)، ارتفاع پرز/عم       
  ).17عرض میانی پرز، عرض انتهایی پرز بودند (

  
  آنالیز آماري

ــد.   ــادفی انجام ش ــورت یک طرح کامالً تص آنالیز اطالعات به ص
  افزار آماريها براي دوره آزمایش با اســتفاده از نرم میانگین تمام گروه

SAS ،Version 9.2    تجزیه و تحلیل شــدند. در ضــمن مقایســات
اي دانکن در ســطح احتمال دامنه  ها با اســتفاده از آزمون چندیانگینم
  انجام شد. 5%

  
  نتایج و بحث

گیري ترکیبات شــیمیایی و میزان اســیدهاي آمینه ضــایعات اندازه
  گزارش شدند. 4و  3تقطیري گندم به ترتیب در جداول 

ا رخام  خام و فیبر خام، چربی ) مقادیر پروتئین 3کوزانت و همکاران (  
ــایعات تقطیري گندم، به ترتیب در حدود  در ده نمونه از  6/4، 1/36ض

  گزارش کردند. %3/8و 
با       nTMEهمچنین محتواي  ندم  عات تقطیري گ ــای را براي ضـ

نه  یانگین     3190تا   2490اي بین دام گزارش  Kcal/kg2820با م
عه       طال طابق م ند. م عات    nTMEاي دیگر، محتواي کرد براي ضـــای

هایی که بین ). تفاوت6باشد (می Kcal/kg2871 تقطیري گندم معادل
ستفاده شده در این تحقیق       ضایعات تقطیري گندم ا ترکیبات شیمیایی 

هاي تقطیري در ســایر مطالعات وجود دارد، با ترکیبات شــیمیایی گندم
شت،       شد در زمان بردا شرایط آب و هوایی، مرحله ر شی از ژنوتیپ،   نا
صیات خاك، تغییر در طی نگهداري و فرآیند انبار      صو صلخیزي و خ حا

  دهندباشد که این عوامل را تحت تأثیر قرار میکردن می
ــک در نمونه تازه  ــه با نمونه DDGSمقدار ماده خش اي در مقایس

ــانتی  +4و  -20که در   ــدند، به ترتیب کاهش   درجه سـ گراد ذخیره شـ
اکسیدانی  و خصوصیات آنتی   Aتامین ، ویEیابد ولی میزان ویتامین می

  ).23افزایش یافت (
  

  عملکرد
  آزمایش اول 

اي همیانگین صفات عملکردي در آزمایش اول به تفکیک در گروه
روزگی در  21تا   1روزگی، و  21تا   11روزگی،  10تا   1مختلف در 

  گزارش شده است. 5جدول 
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 روزگی) 42تا  22هاي آزمایشی (اجزاي خوراك و ترکیب شیمیایی جیره -2جدول 
Table 2- Ingredients and chemical composition of experimental diets (22 to 42 days)  

 پنجم آزمایشی گروه
Fifth 

experimental 
Group  

 چهارم آزمایشی گروه
The fourth 

experimental 
group  

 سوم آزمایشی گروه
Third 

experimental 
group  

 دوم آزمایشی گروه
Second 

experimental 
group  

 (شاهد) اول آزمایشی گروه
First experimental 

group control)(  

 (درصد) متشکله اجزاء
Components  
(%)  

 ذرت 63.6 62.1 60.5 57 57.4
corn  

 کنجاله سویا 30.6 27.3 24 20.8 17.5
Soybean meal  

 ضایعات تقطیري گندم  - 5 10 15 20
DDGS 

 کلسیم کربنات 1.08 1.1 1.11 1.12 1.13
Calcium carbonate  

 روغن سویا 1.59 1.33 1.1 0.84 0.6
Soybean oil  

 دي کلسیم فسفات 1.84 1.85 1.86 1.87 1.87
Dicalcium phosphate  

 نمک طعام 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Salt  

 ترئونین-ال 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09
L-Threonine,99%  

 متیونین-دي ال 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16
DL-Methionine,98%  

 لیزین-ال 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32
L-Lysine HCl,78%  

 مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mineral supplement  

 مکمل ویتامینه 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin supplement  

 کولین 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Choline  

     Calculated analysis  
  ترکیبات محاسبه شده

2950 2950 2950 2950 2950 

 انرژي قابل متابولیسم 
 (کیلوکالري در کیلوگرم)
Metabolisable 
energy (kcal /kg) 

 پروتئین خام (درصد) 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Crude protein  (%)  

 درصد)( یمکلس 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Calcium (%)  

0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 
 دسترس (درصد)فسفر قابل

Available 
phosphorous  (%)  

  متیونین (درصد) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Methionine (%)  

  لیزین (درصد) 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Lysine(%)  

 15/0واحد بین المللی، سیانوکوباالمین:  80واحد بین المللی، ویتامین کا:  5000واحد بین المللی، ویتامین د:  65واحد بین المللی، ویتامین اي:  9000ویتامین آ: هر کیلوگرم جیره حاوي: 1
گرم، میلی 3گرم، پیریدوکسین: _میلی 8/1گرم، تیامین: میلی 1/0، بیوتین: گرم_میلی 500گرم، کولین: میلی 30گرم، نیاسین: میلی 10گرم، کلسیم پانتونات: میلی 6/6گرم، ریبوفالوین: میلی

   گرم بود.میلی 100اکسیدان (اتوکسی کوئین): گرم، آنتیمیلی 2گرم، ویتامین منادیون: میلی 1اسیدفولیک:
  گرم بود.میلی 2/0گرم، سلنیوم: میلی 1گرم، ید: میلی 50گرم، آهن: میلی 10گرم، مس: میلی 50گرم، روي: میلی 100هر کیلوگرم جیره حاوي: منگنز: 2

1Vitamin premix per kg of diet: vitamin A 9000 IU; vitamin E 65 IU; vitamin D 5000 iu; VITAMIN k 80 IU; cyano cobalamin 
15 mg; riboflavin 6.6 mg 
2Mineral premix per kg of diet: mn 100 mg; zn 50 mg; cu 10 mg; fe 50 mg; I 1 mg; se 2 mg. 
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  ضایعات تقطیري گندم خشکترکیبات شیمیایی  -3جدول 

Table 3- Chemical compounds of distillation of dry wheat  
  مقادیر

amounts  
  شیمیایی ترکیبات

Chemical compounds 

  )٪(رطوبت  7.00
Humidity (%)   

  )٪(خاکستر  4.76
Ash (%)  

  )٪(چربی  8.40
Fat (%)  

  )٪(پروتئین خام  30.52
Crud Protein (%)   

  )٪(فیبر  4.00
Fiber (%)  

  )٪(کلسیم  0.26
Calcium (%)  

  )٪(فسفر  0.93
Phosphorus (%)  

  )ppm(سدیم  395
Sodium (ppm)  

  پروفایل اسیدهاي آمینه ضایعات تقطیري گندم -4جدول 
Table 4- Distillation wheat amino acid profiles  

 مقادیر
amounts  

 آمینه اسیدهاي
Amino acids  

0.53 
 )٪(متیونین  -دي ال

DL-Methionine (%)  
0.245  

 )٪(تریپتوفان 
Tryptophan (%)   

2.14    
 )٪(اسید آسپارتیک 

Aspartic Acid (%)  

12.83  
 )٪(اسید گلوتامیک  

Glutamic Acid (%)  
1.79 

 )٪(سرین 
Serine (%)  

0.69 
 )٪(هیستیدین 

Histidine (%)  
  )٪(آالنین  1.97

Alanine (%)  
0.87 

 )٪(تایروزین 
Tyrosine (%)   

2.36 
 )٪(والین 

Valine (%)  
1.62 

 )٪(فنیل آالنین 
Phenylalanine (%)  

1.08 
 )٪(ایزولوسین 

Isoleucine (%)  
2.37 

 )٪(لوسین 
Leucine (%)  

0.57 
 )٪(لیزین 

Lysine (%)  



  241     ...شناسی و ریخت بررسی ترکیبات ضایعات تقطیري گندم و اثر سطوح مختلف آن بر عملکردسپهري و همکاران، 

  
فاوت    روزگی بین گروه 10تا   1افزایش وزن در  هاي مختلف ت

با      داري ایجاد نکرد، اگرچه جوجه   معنی ــده  ــد  3هاي تغذیه شـ درصـ
گرم) نسبت به   11/231ضایعات تقطیري گندم افزایش وزن بیشتري (  

سایر گروه    شاهد و  شان دادند. همین    گروه  شاهد ن روند در ها و گروه 
ــنی  ــده   21تا  11بازه س ــد و اختالف ایجاد ش ــاهده ش روزگی نیز مش

ها با به طوري که گروه شاهد و سایر گروه   ،>P)05/0(دار گردید معنی

درصـد گندم   3داري نداشـته ولی با گروه حاوي  یکدیگر اختالف معنی
ست که   .>P)05/0(داري ایجاد کرد اختالف معنی نتایج، حاکی از آن ا

روزگی) بین  21تا   1نگین افزایش وزن بدن در کل دوره پرورش (  میا 
ــی داراي تفاوت معنیگروه  .>P)05/0( داري بودهاي مختلف آزمایش

ــترین میانگین افزایش وزن مربوط به گروه حاوي   به   3طوري که بیشـ
  گرم) به ترتیب بود. 31/847و  74/846درصد و گروه شاهد (

  
 1روزگی21تا  1هاي گوشتی در سن ضایعات تقطیري گندم بر عملکرد جوجهضایعات تأثیر سطوح مختلف  -5جدول 

121 days of age -broiler chickens at 1 DDGS on performance of Effect of -Table 5 

  غذایی تبدیل ضریب
Feed conversion (g/g) 

  

 خوراك مصرف
  (گرم/پرنده/دوره)
Feed intake 
(g/b/period) 

   

 بدن وزن افزایش
  (گرم/پرنده/دوره)

Body weight 
gain 

(g/b/period)  

   هاگروه  
Treatments 

 
 
 
  

 21 تا 1
  روزگی

1 to 21 
days  

 21 تا 11
  روزگی
11 to 

21 days 

 10 تا 1
  روزگی

1 to 10 
days  

 21 تا 1
  روزگی

1 to 21 
days  

 21 تا 11
  روزگی
11 to 

21 days 

 10 تا 1
  روزگی

1 to 10 
days 

 21 تا 1
  روزگی

1 to 21 
days  

  روزگی 21 تا 11
11 to 21 days 

 10 تا 1
  روزگی

1 to 10 
days 

1.3683 1.4103 1.2553 
a1158.6 

  870.47 288.13 a846.74 b617.22 229.52 
  شاهد
control 

1.3727 1.3996 1.2549 a1163.18 873.14 290.04 a847.31 a627.84 231.11 %3  
1.3714 1.3879 1.2383 a1154.34 871.11 283.23 ab841.69 b623.61 228.72 %6 
1.3753 1.3964 1.2578  a1151.86 869.87 281.99 b837.51 b622.90 224.19 %9  
1.3577 1.3851 1.2424 b1136.59 859.47 277.12 b837.11 620.48b 223.05 %12  
0.039 0.048 0.032 4.11 18.39 7.12 19.65 7.19 6.37 SEM 

0.52 0.31 0.42 0.05 0.41 0.39 0.047 
 0.048 0.33 P-value 

  ).P<0.05داري دارند (مشترك با هم اختالف معنیهاي داراي حروف غیردر هر ستون میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 
سطح   داري در موجب کاهش معنی %12تا  9به  DDGSافزایش 

شــود. این محققین اشــاره کردند که هاي گوشــتی میوزن بدن جوجه
جیره احتماالً فاکتوري محدود کننده در نیازهاي       DDGSانرژي پایین  

  ). 16ها است (جوجه
ــنی مصــرف خوراك در پرندگان   10تا  1تحت آزمایش در بازه س

  داري ایجاد نکرد، روزگی تفاوت معنی 21تا  11روزگی و 
به  ، >P)05/0(دار بود روزگی تفاوت معنی  21تا   1ولی در ســـن 

ضایعات تقطیري    12هاي تغذیه شده با سطح   طوري که جوجه درصد 
صرف خوراك کمتري (  سایر گروه   59/1136گندم م سبت به  ها گرم) ن

شتند.    شاهد دا صد   10افزودن و گروه  صرف   DDGSدر اثر منفی بر م
نداشـــت (   یل وجود       ). 5خوراك  به دل ندم  ثل گ ــرف غالتی م مصـ

شاسته  غیر  ساکاریدهاي پلی ستفاده از آنها در جیره غذایی بدون  ن اي و ا
سکوزیته دستگاه گوارش شده و از طریق      عمل سبب افزایش وی آوري، 

سطح مواد غذایی، د    شش  سی آنزیم   پو ها به مواد مغذي و قابلیت ستر
ضم را کاهش می  داري بین تبدیل غذایی تفاوت معنی  ضریب دهد. ه

ــریب تبدیل خوراك متعلق به   ــنین مختلف ایجاد نکرد و بدترین ض س
 21تا  1درصــد ضــایعات تقطیري گندم در بازه ســنی  12گروه حاوي 
ضایعات تقطیري گندم د   3جیره حاوي روزگی بود.  ر بازه زمانی درصد 

جاد کرد که می    21تا   1 به تنوع مواد  روزگی بهترین نتیجه را ای توان 
سطح     سبت داده و از طرفی در این  خوراکی موجود در جیره خوراکی ن
ــرف          ــته که باعث کاهش مصـ میزان فیبر جیره افزایش چندانی نداشـ

سطح     شود ولی  ضایعات     12خوراك و کاهش عملکرد حیوان  صد  در
ــاکاریدهاي غیرقابل هضــم  باعث افزایش میزان پلیتقطیري گندم  س

شــده و مصــرف خوراك را کاهش داد، لذا وزن حیوان کاهش یافت.   
ــتفاده از   ــرف خوراك،     DDGSاسـ باال بر مصـ به علت محتوي فیبر 

فرآوري ). 25گذار است ( برداشت مواد مغذي و سالمت متابولیک تأثیر  
ع          با ندم  عات تقطیري گ ــای ید ضـ ندم در جهت تول بل   گ قا ث افزایش 

درصد) نسبت به گندم خواهد    5/30( خاماي در درصد پروتئین مالحظه
یابد و جایگزینی درصد) نیز کاهش می 3خام (شد، همچنین میزان فیبر

شتر از ذرت و فیبر  سویا  خام کمتچنین مواد خوراکی با پروتئینی بی ر از 
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سه با    3( صد در مقای صد) در جیره  7در کنجاله  –هایی بر پایه ذرت در
عد از طی نمودن دوره      ــده و ب به تنوع مواد خوراکی شـ یا منجر  ــو سـ

ــتگاه گوارش نتایج بهتري به همراه خواهد        عادت  پذیري و تکامل دسـ
  داشت.
  

  عملکرد در آزمایش دوم
شد، در آزمایش دوم، جوجه    شتر نیز ذکر  ها از همان طور که در پی

اي بر پایه ذرت و کنجاله اجات با جیرهروزگی مطابق احتی 21تا  1سن  
شدند؛ گروه    شی سویا تغذیه  سن   هاي آزمای صرف   22از  روزگی به م

پرندگان رسید. تأثیر سطوح مختلف ضایعات تقطیري گندم بر افزایش    
وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی در آزمایش دوم در جدول   

 شود،ل استنتاج مینمایش داده شده است. همان طور که از این جدو 6
ــنی      بازه سـ بدن در  یانگین افزایش وزن  روزگی، در گروه  29تا   22م

صد (  10گرم) و 22/581( 5حاوي  ضایعات تقطیري   71/580در گرم) 
 20و  15گرم) و گروه حاوي  37/576گندم نســبت به گروه شــاهد (  

گرم) ضــایعات تقطیري گندم   27/575و  81/579درصــد به ترتیب ( 
ــت، ا  ــتر اس ــایعات  ها معنیگرچه این تفاوتبیش ــرف ض دار نبود. مص

ــطوح  ــد باعث ایجاد اثرات متقابل و  10و  5تقطیري گندم در س درص
ــتگاه   ــده و با توجه به تکامل دس تنوع مواد خوراکی در جیره غذایی ش

هاي الزم براي هضم و جذب این سطوح از   گوارش در این سن، آنزیم 
صرف، به دلیل    ضایعات تقطیري گندم وجود دارد و با  سطح م افزایش 

بد. در یاباال رفتن سطح فیبر در جیره خوراکی، افزایش وزن کاهش می 
روزگی، با توجه به طی شدن دوره   45تا  38روزگی و  37تا  30سنین  

ست)      7پذیري (پرنده عادت صرف کرده ا ضایعات تقطیري گندم م روز 
ضایعات تقطیري گندم (     سطوح باالتر  صرف  ص  20و  15م د) باعث در

؛  >P)05/0(هاي تغذیه شده با این سطوح نمود  وزن بیشتري در جوجه 
ــده با     به طوري که افزایش وزن در جوجه    ــد  20هاي تغذیه شـ درصـ

شاهد و        سبت به گروه  صل زمانی ن ضایعات تقطیري گندم در این فوا
  ها از مقادیر بیشتري برخوردار شد. سایر گروه

ــرف خوراك در جوجه  ــطوح مختلف هاي تغذیه   مصـ ــده با سـ شـ
ــایعات تقطیري گندم در بازه زمانی     ي دارهاي مختلف تفاوت معنی  ضـ

پذیري، در ســـنین باالتر، ایجاد نکرد اگرچه با طی شـــدن دوره عادت
  مصرف خوراك نسبت به هفته اول، افزایش یافت. 

 24هاي لگهورن (درصــد براي مرغ 25تا ســطح  DDGSافزودن 
درصد   10). همچنین افزودن5راك ندارد(هفته) اثر منفی بر مصرف خو 

DDGS  .مصرف غالتی مثل گندم اثر منفی بر مصرف خوراك نداشت
 اي موجود در آنها و استفاده نشاسته  غیر  ساکاریدهاي به دلیل وجود پلی

ــکوزیته  از آنها در جیره غذایی بدون عمل     ــبب افزایش ویسـ آوري، سـ
شده و از طریق پوشش سطح مواد       غذایی، دسترسی   دستگاه گوارش 

ضم را کاهش می آنزیم سن  ها به مواد مغذي و قابلیت ه دهد. افزایش 
و تا حدودي  شود می هاي مربوطهباعث تکامل دستگاه گوارش و آنزیم 

کاهش     ــطح فیبر در جیره خوراکی  ــی از افزایش سـ ناشـ اثرات منفی 
ــم مواد مغذي منجر به کاهش وزن        9یابد (  می ). کاهش قابلیت هضـ

  .خواهد شد
  

 1روزگی 45تا  22هاي گوشتی در سن تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیري گندم بر عملکرد جوجه -6جدول 
145 days of age -Effect of DDGS on performance of broiler chickens at 22 -Table 6  

  ضریب تبدیل خوراك (گرم/گرم)
Feed conversion (gr/gr)  

  مصرف خوراك (گرم)
Feed intake (gr) 

  افزایش وزن (گرم)
Body weight gain (gr) 

  هاگروه
treatments 

 45تا  38
  روزگی

38 to 45 
days 

 37تا  30
  روزگی

30 to 37 
days  

 29تا  22
  روزگی

22 to 29 
days 

 45تا  38
  روزگی

38 to 45 
days 

 37تا  30
  روزگی

30 to 37 
days  

 29تا  22
  روزگی

22 to 29 
days  

 45تا  38
  روزگی

38 to 45 
days 

 37تا  30
  روزگی

30 to 37 
days 

 29تا  22
  روزگی

22 to 29 
days 

2.2370 1.9271 1.6573 1460.79 1240.64 955.23 b652.99 c643.76 576.37 
  شاهد 
control 

2.2255 1.9214 1.6455 1461.59 1240.93 956.41 b656.73 bc645.84 581.22 
 %5 

2.2193 1.9075 1.6452 1462.30 1241.66 955.41  b658.90 b650.92 580.71 %10 
2.1877 1.9053 1.6469 1465.21 1242.87 954.94  a669.73  ab652.31 579.81 %15 
2.1673 1.8942 1.6527 1466.38 1245.23 950.77 a676.59 a657.39 575.27 %20 
0.312 0.098 0.076 64.32 52.48 39.27 36.21 34.69 30.94 SEM 
0.389 0.532 0.421 0.0937 0.183 0.179 0.0463 0.0482 0.0912 P value 

  ).P<0.05داري دارند (مشترك با هم اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین ستوندر هر 1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 
 

سنی   ضریب تبدیل غذایی در جوجه  29تا  22در بازه  درصد ضایعات تقطیري گندم به لحاظ عددي مساوي  20تغذیه شده با هاي روزگی 
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هاي تغذیه شـده با گروه شـاهد شـد و    ضـریب تبدیل غذایی در جوجه 
ــایر گروه ــتند؛  ها به لحاظ عددي ضــریب تبدیل غذاییس کمتري داش

تا  30داري مشاهده نشد و همچنین در بازه سنی    اگرچه اختالف معنی
قادیر  روزگی نیز اختالف معنی 45تا   38روزگی و  37 داري بین م

   ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد.
درصــد ضــایعات  20بهبود ضــریب تبدیل خوراك در گروه حاوي 

ود. با ششاهد مالحظه میها و گروه تقطیري گندم نسبت به سایر گروه
هاي مربوطه، افزایش ســـن، به دلیل تکامل دســـتگاه گوارش و آنزیم

ــایعات تقطیري گندم باعث بروز عملکرد    ــتر ض ــطوح بیش ــرف س مص
ــک کردن   ــت. در طول فرآیند خش ــده اس ، مواد در DDGSبهتري ش

نه              1150تا   260معرض حرارت  کارخا به  ته  یت وابســـ ها فارن جه  در
تانول  یت       می گیري قرارا قابل حدودي بر  تا  ند. این افزایش حرارت  گیر

ــود (هضــم فیبر تأثیر ــت و باعث بهبود آن می ش ). در بازه 22گذار اس
سطح   21تا  7سنی   صد   20روزگی  را در جیره غذایی به  DDGSدر

منظور تخمین ارزش غذایی این ماده خوراکی در شرایط دمایی مختلف 
  ).23( استفاده کردند

  
  وده شناسی رریخت

ــبت ارتفاع پرز به عمق  ــی نتایج مربوط به ارتفاع پرز و نسـ بررسـ
شان می  21تا  1) در بازه زمانی 7کریپت (جدول  دهد که گروهروزگی ن

سبت به گروه      12کننده سطح   دریافت ضایعات تقطیري گندم ن درصد 
ها به لحاظ عددي موجب کاهش ارتفاع پرز شده شاهد و نیز سایر گروه

سطوح  هاي و گروه ضایعات تقطیري     12و  9، 6دریافت کننده  صد  در
ــبت   ــبت به دو گروه دیگر به لحاظ عددي موجب کاهش نس گندم نس

شده  ضایعات تقطیري    ارتفاع پرز به عمق کریپت  سطح  اند. با افزایش 
پت افزایش           عه، عمق کری حت مطال گان ت ند ندم در جیره خوراکی پر گ

تایج جدول     دار نبود.یافت، اگرچه این افزایش معنی    ، مقادیر  7مطابق ن
عددي عرض ابتدایی، میانی و انتهایی پرز به ترتیب افزایش پیدا کرد،        

ــایعات تقطیري گندم در جوجه    ــطح ضـ هاي این  همچنین افزایش سـ
شد. هیچ اختالف معنی    صفات مربوطه  داري آزمایش منجر به کاهش 

  در این صفات مشاهده نشد.
ستفاده از دانه  کاهش ارتفاع پرز و افزایش عمق ک ریپت در نتیجه ا

ست (      شده ا سه با ذرت گزارش  سکوزیته باالي  18گندم در مقای ). وی
سبب کاهش ارتفاع پرز می   شی  ضوع   محتویات گوار شود. دلیل این مو

هاي پوشـشـی نوك پرز توسـط    توان به تخریب و تحلیل سـلول را می
ــلول  ــبت داد، با افزایش آتروفی این س ــلوها، فعالیت فیبر نس هاي لس

ــلول ــاخت س ــی و زاینده موجود در عمق کریپت براي س ــش هاي پوش
ــلول    ــده افزایش میجایگزین نمودن آنها با سـ ا یابد. بهاي آتروفی شـ

                                                        
1- Turn over 

پت افزایش      1آور ســـلولیافزایش ترن کاهش و عمق کری فاع پرز  ارت
شاء مخاطی روده      می ست که به پرزهاي روده و غ شده ا یابد. گزارش 

درصـد چاودار تغذیه   80تی که با جیره حاوي هاي گوشـ کوچک جوجه
 ). 14شدند آسیب زیادي وارد شد (

تر شــدن پرزهاي روده کوچک و افزایش تر شــدن و ضــخیمکوتاه
هاي گوشتی تغذیه شده با دانه جو نیز   هاي گابلت در جوجهتعداد سلول 

  ).21گزارش شده است (
به جیره    ناز  عث       افزودن آنزیم زایال با ندم  حاوي گ افزایش  هاي 

شت (    شده ولی تأثیري بر عمق کریپت ندا ستفاده از  24ارتفاع پرز  ). ا
ــایعات تقطیري گندم در جیره، تأثیر منفی بر مورفولوژي       پس ماند ضـ

سلول 9روده و میزان مرگ و میر ندارد ( هاي ). تغییرات در مورفولوژي 
غذایی و فرم           تار فیزیکی مواد  ــاخ یل سـ فاوتی از قب لل مت به ع روده 

  ).10تواند باشد (اك و ماهیت شیمیایی مواد آزمایشی میخور
دهد که هیچ یک از صـــفات نشـــان می 8نتایج مندرج در جدول 

سی روده به   مربوط به ریخت اي هداري تحت تأثیر گروهطور معنیشنا
بررســی نتایج مربوط به ارتفاع پرز  .اندآزمایشــی مختلف قرار نگرفته

ــان می ــطوح هاي دریادهد که گروهنش ــد  20و  15فت کننده س درص
شاهد به لحاظ عددي موجب       سبت به گروه  ضایعات تقطیري گندم ن

شده    صفت مهم روده  سبت ارتفاع     .اندکاهش این  سی ن همچنین برر
هاي پرز به عمق کریپت نشــانگر آن اســت که به لحاظ عددي گروه 

درصد ضایعات تقطیري گندم نسبت به    20و  15دریافت کننده سطوح  
شده     گروه سبت  اند. از طرفی، عرض پرز در شاهد موجب کاهش این ن

هد که دبررسی هر سه شاخص آن (ابتدایی، میانی و انتهایی) نشان می  
صفت روده نیز به لحاظ       ضایعات تقطیري گندم این  سطح  با افزایش 

  عددي کاهش یافته است.
ــطح   بررســی نتایج این پژوهش حاکی از آن اســت که افزایش س

هاي آزمایش، منجر به کاهش ارتفاع یري گندم در گروهضــایعات تقط 
پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شده است، که با کاهش عددي 

ــایعات تقطیري گندم همراه میدر گروه ــنهاي دریافت کننده ض د. باش
پت گروه     ندکی در عمق کری عددي ا فت     همچنین افزایش  یا هاي در

شاهده م    ضایعات تقطیري گندم م شانی    یکننده  شود، لذا نقش همپو
و  ها و هم راستا بودن با نتایج سایر محققین وجود داشته   بین این یافته

ستفاده از غالت حاوي پلی   سوء ا سته    تأثیر  شا ي بر اساکاریدهاي غیر ن
ــی روده باریک را تأیید می ــناس  این تأثیر منفی در مورد کند.ریخت ش

اي از سطوح براي استفاده اي بازهغالت مختلف متفاوت بوده و هر غله
ستفاده از سطح      در جیره را دارا می باشد. بررسی نتایج اولین پژوهش، ا

ضایعات تقطیري گندم را براي     3 صد  ست آوردن بهترین نتیجه در  در بد
  نماید.هاي گوشتی تأیید میجیره آغازین جوجه
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  1روزگی (میکرومتر) 21در هاي گوشتی جوجهشناسی ژژنوم تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیري گندم بر ریخت -7جدول 
1Effect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in 21 days -Table 7  

      )DDGS ( 
)DDGS(  

 ضایعات تقطیري گندم
Distillation wheat        هاگروه  

Treatments 

 سطح احتمال
P-value 

 خطاي استاندارد
SEM 

  شاهد    %3   %6  %9  %12
Control 

 صفات روده
Intestinal traits 

 

  ارتفاع پرز (میکرومتر) 890.14   889.54 885.66 885.83 881.01 24.96 0.71
Height of villi (μm) 

0.77 15.8  
 (میکرومتر)عمق کریپت  156.79  156.99 159.11 160.34 161.82

Crypt depth (μm)  
 ارتفاع پرز / عمق کریپت 5.67  5.66  5.56 5.52 5.44 0.6 0.85

Height of villi / depth of crypt  
  عرض ابتدایی پرز (میکرومتر) 64.31  64.01 60.11  59.37 59.84 12.48 0.79

Villi top width (μm)  
 عرض میانی پرز (میکرومتر) 106.12  104.02 103.44 103.00 102.79 14.28 0.92

Villus middle width (μm)  
 عرض انتهایی پرز (میکرومتر)  108.33  105.79 103.95 99.73  91.51 14.01 61 .0

Villi end width (μm)  
  ).P<0.05داري دارند (مشترك با هم اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین ستوندر هر 1

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
  

 1روزگی 45در سن هاي گوشتی جوجهشناسی ژژنوم تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیري گندم بر ریخت  -8جدول 
145 daysEffect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in  -Table 8  

                 
        

 )DDGS(  
 ضایعات تقطیري گندم

Distillation wheat        هاگروه  
Treatments 

 سطح احتمال
P-value 

 خطاي استاندارد
SEM 

  شاهد   %5 %10 %15 %20
Control 

 صفات روده
Intestinal tract 

 

 ارتفاع پرز (میکرومتر) 1326.1   1326.4 1324.71 1321.5 1321.1 91.95 0.51
Height of villi (μm) 

 عمق کریپت (میکرومتر) 220.75  222.75 223 223.11 223.75 17.8 0.87
Crypt depth (μm)  

 ارتفاع پرز / عمق کریپت 6.007  5.95 5.86 5.81 5.75 0.64 0.61
Height of villi / depth of crypt  

  عرض ابتدایی پرز (میکرومتر) 145  144.5 143.65 142.75 140.00 15.99 0.99
Villi top width (μm)  

 عرض میانی پرز (میکرومتر) 200.12  200.01 196.87 195.11 191.99 16.21 0.92
Middle villi Length (μm)  

 عرض انتهایی پرز (میکرومتر)  208.25   207.25 203.67  203.75  199.01 17.27 0.065
Villi end width (μm)  

  ).P<0.05داري دارند (با هم اختالف معنی مشتركهاي داراي حروف غیرمیانگین ستوندر هر 1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
ستفاده از غالت       سوء ا صل از آزمایش دوم، تأثیر  مطابق نتایج حا

تأیید اي بر مورفولوژي روده ســـاکاریدهاي غیر نشـــاســـتهحاوي پلی
درصد ضایعات  20شود. بررسی نتایج پژوهش دوم، استفاده از سطح   می

 ند.کتقطیري گندم براي بدست آوردن بهترین عملکرد را تأیید می

  گیري کلینتیجه
ــت  به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می       توان اظهار داشـ

سنی      ضایعات تقطیري گندم در بازه  ستفاده از  ، با روزگی 21تا  1که ا
سطوح    ستگاه گوارش در اوایل دوره پرورش، در  توجه به عدم تکامل د
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ــطح  ــایعات  3باال، نتایج مطلوبی ایجاد نخواهد کرد و سـ ــد ضـ درصـ
تقطیري گندم باعث ایجاد تنوع در جیره خوراکی شده و بهترین نتیجه  

  را به همراه خواهد داشت. 
سنی   سطح   45 تا 22در بازه  ضایعات تقطیري     20روزگی  صد  در

شود. با افزایش سن، به دلیل تکامل دستگاه گوارش و  گندم توصیه می 
از  خصوص  پذیري به ضایعات تقطیري گندم، به طی شدن دوره عادت 

ــن   و روزگی به بعد، جایگزینی ضــایعات تقطیري گندم با ذرت 38س
   سویا نتایج مناسبی ایجاد خواهد کرد. کنجاله
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Introduction2 Emerging low cost animal feed stock, originating from bioprocessing and food production is 

increasing on a global scale. In particular, dried distillers’ grains soluble (DDGS) is a by-product of the ethanol 
industry created in the fermentation process of cereal grains starch in dry mill ethanol plants. DDGS is defined as 
the product obtained after removal of ethyl alcohol by distillation from the yeast fermentation of a grain or a grain 
mixture by condensing and drying at least 75% of the resultant whole stillage by methods employed in the grain 
distilling industry. DDGS present a high concentration of energy, protein. Especially with respect to the original 
grains. DDGS are mainly obtained from corn, wheat, barley, sorghum and rice, as well as from grain blends. DDGS 
could be considered a poultry feed stuff as an alternative source of protein in poultry ration with other protein 
source or after dietary supplementation with lysine. The aim of this study is to investigate the effect of different 
levels of DDDS on performance and histology of jejunum in broiler chicken in starter, grower and finisher and 
analyzed DDGS. 

 Materials and Methods This experiment was done in 2 periods (first experiment was 1-21 days and second 
was 22-42 days). In first experiment 450 multiple Ross 308 broiler chicks were divided randomly into 5 
experimental treatments and 6 replicates and second experiment had 5 treatment and 6 replicates and each replicate 
was assigned to a pen with 15 birds. Birds had given ad-libitum access to water drinking and diet. The experimental 
treatments received a basal diet that was supplemented as follows: control (without DDGS), 3%, 6%, 9% and 12% 
DDGS at first experiment and control (without DDGS), 5%, 10%, 15% and 20% DDGS at the second experiment. 
Prior to formulating the experimental diets, it was analyzed for dry matter, protein, amino acids, fat, crude fiber, 
ash. The amount of feed intake and body weight gain were measured weekly. At 21 and 45 days, 2 birds of each 
replicate were killed and intestinal segments removed. Samples (approximately 4 cm) were taken from the 
midpoint between the point of entry of the bile duct and Meckel's diverticulum (jejunum) for histology 
characteristics. Data were analyzed using GLM procedures of SAS software (SAS, 2006) in a completely 
randomized design. Differences between means were tested using Duncan’s test (1995). Differences were 
considered significant at P<0.05 

Results and Discussion The chemical composition of the DDGS samples was determined at the beginning 
period. Crude protein, crude fat crude fiber, lysine and methionine were 30.5, 2.5, 3, 0.31 and 0.15% respectively. 
The differences between DDGS in this experiment with the others are depended upon plant species, genotype, 
climate, and stage of growth, the kind of soil and storage conditions. The results of the first experiment have shown 
that body weight gain increased in broiler fed 3% DDGS and control (847.31, 846.74). Results showed that 3% 
levels of DDGS fed to broilers increased body weight gain significantly from 11-21 d (P<0.05). The least body 
weight gain and feed intake was belonged to 12% DDGS vs. broilers fed 0, 3 and 6% DDGS from 1-21d. The feed 
intake decreased in broilers fed to 12% of DDGS in comparison to control groups and the other treatments. Feed 
conversion ratio was not significantly affected by treatments from 1-21 d. There was not any significant difference 
between feed conversion ratios in 1-21 day between treatments. There was significant difference (P<0.05) between 
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body weight gain in 30-37 days old. The lowest and highest body weight gain observed in birds fed 20% and 5% 
DDGS, respectively. There was not any significant difference between feed intake and feed conversion in 22-45 
days. Villus height decreased to 881.01 μm in 12% containing diets in comparison to the other treatments. Crypt 
depth was lowest in control (156.79 μm). Effect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in 21 and 
42 days was not significant. There was a tendency for an increased in crypt depth and decreased in villi height as 
dietary DDGS increased from 0 to 20%, however it was not significant.  

Conclusion It can be concluded from this study, in first experiment (1-21 d) the dietary treatments containing 
3% DDGS shows better performance in comparison to the other treatment. In second experiment (22-45%), 20% 
of DDGS was the best treatments for performance. 

 
Key words: Broiler chickens, DDGS, Histology, Performance 
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  پژوهشی -مقاله علمی

 ردر عملکبیوتیک ویرجینیامایسین ب، آسپرین و آنتی)Hyssopus Officinalisتأثیر گیاه زوفا (
 یتگوش يهاجوجهدر  لئومیا یکروبیم تیو جمعخصوصیات الشه  ،هاي خونیمتابولیت ،رشد

  القایی ییسرما تنشتحت 
 

 5شکري نقیعلی ،4جعفريهوشنگ  ،3ورمقانی صیفعلی ،*2جو خطیب علی ،1 زادهاکبري نظر

  09/10/1398تاریخ دریافت: 
 03/04/1399تاریخ پذیرش: 

  
  چکیده

و جمعیت  الشه اتیخصوص ی،خون يهاتی، متابولرشد عملکرد بر بیوتیک ویرجینیامایسین و آسپرینزوفا، آنتی دارویی گیاه پودر در این آزمایش، تاثیر
شد.      هايمیکروبی ایلئوم جوجه سی  سرمایی برر شتی تحت تنش  سویه راس   500تعداد  گو شتی نر  صادفی   در قالب طرح کامالً، 308قطعه جوجه گو  هبت

تن  در گرم 300 + پایه ترتیب جیرهبه) 3و  2 پایه، جیره) 1 شامل  یش یآزما يمارهایتجوجه در هر تکرار اختصاص داده شدند.    20و  تکرار پنج ،تیمار پنج
نتایج نشان داد که مصرف خوراك با افزودن یک درصد پودر  زوفا بودند. درصد یک و 5/0 داراي پایه جیره ترتیب به) 5 و 4 یا آسپیرین و ویرجینیامایسین

ص کارایی خگیاه زوفا به طور معنی داري افزایش یافت. آنتی بیوتیک و هر دو سطح زوفا در مقایسه با شاهد و آسپرین منجر به افزایش وزن، افزایش شا      
  پودر درصد  یک وراك شدند. آسپرین و یک درصد زوفا تلفات آسیتی را در مقایسه با سایر تیمارها کاهش دادند. افزودن      اروپایی و کاهش ضریب تبدیل خ 

و  21و درصد هتروفیل نسبت به گروه شاهد در     شاخص شکنندگی اسمزي گلبول قرمز   منجر به کاهش تعداد کل گلبول قرمز،  شاهد  جیره به نسبت  زوفا
شد  42 سه  .روزگی  شاهد، تیمارهاي  در مقای صد  دیسف  هايگلبولتعداد کل  بر افزودنی با تیمار  س ، در سیت، غل    تیلنفو سبت هتروفیل به لنفو ظت و ن

اما  ؛داري نداشتند معنی ی تأثیرمحوطه شکم  یچرب، ران و درصد الشه  روزگی،  42و  21سرم خون در  اوره و کلسترول  -LDLو  -HDL، کلسترول کل 
صد      پودر زوفا منجر به افزایش سینه گردید. افزودن یک در سبی  شیاکل     زوفا و آنتی پودر وزن ن شری سین منجر به کاهش جمعیت ا ی بیوتیک ویرجینیامای

هاي گوشــتی در شــرایط تنش به طور کلی، افزودن یک درصــد گیاه زوفا موجب بهبود عملکرد و کاهش تلفات جوجه هاي گوشــتی شــد.ایلئومی جوجه
واند تا حدي ترسد که افزودن آسپرین و یک درصد پودر زوفا به جیره می   جب کاهش درصد تلفات آسیتی شد. به نظر می   سرمایی شد. افزودن آسپرین مو   

  کاهش دهد.را هاي گوشتی اثرات منفی استرس سرمائی در جوجه
  

  آسیت، تنش سرمایی، جوجه گوشتی، متابولیت خونی، صفات الشه.  :يدیکل يهاواژه
  

     1مقدمه 
سرعت رشد جوجه     هاي گوشتی تقریباً چهار  طی چند دهه گذشته 
شد اندام   ست درحالیکه ر سیژن  کننده اکهاي تأمینبرابر افزایش یافته ا

شد ماهیچه به ویژه قلب و ریه ست. بر   ها به موازات ر سعه نیافته ا ها تو
                                                        

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه ایالم -1
  علوم دامی دانشگاه ایالم گروهدانشیار  - 2
شی  -3 شاورز  قاتیمرکز تحق ،یعلوم دام قاتیبخش تحق اردان ابع و من يو آموزش ک

 رانیا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق الم،یاستان ا یعیطب

ــد اندام   ــرف هم خوردن تعادل بین رشـ کننده و تأمین کننده  هاي مصـ
ــیژن (قلب و ها) منجر به افزایش بروز ناهنجاري متابولیکی از ریه اکس

عامل اصلی  ). 37و  13هاي گوشتی شده است (   جمله آسیت در جوجه 
ست. هر عاملی       سیژن ا سیت کمبود اک سرما، ارتفاع  به وجود آورنده آ )

ستاد  -4 نابع و م يو آموزش کشاورز  قاتیمرکز تحق ،یعلوم دام قاتیبخش تحق اریا
  رانیا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق الم،یاستان ا یعیطب
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که باعث عدم تعادل بین اکســیژن مورد نیاز پرنده باال یا خوراك پلت) 
شده در     سیژن تأمین  شود با اک س  ،بدن  ود. ش می ژنیمنجر به افت اک

سیژن در محیط    شار جزئی گاز اک کاهش دماي محیط موجب کاهش ف
ــود. به دنبال می ــیژن محیط  ش ــار اکس ــري تغییرات کاهش فش یکس
ستم   درپی سی  دهد که منجر به هایپرتروفیعروقی رخ می-قلبی پی در 

ت آسی  بطن راست و نشت مایعات از پالسما به محوطه شکمی و بروز    
از  یتلفات ناشــشــود. شــود که در نهایت ســبب مرگ پرندگان میمی
س  شت  يهاجوجه در تیآ شار خو  يباال شیافزا یینها جهینت ی،گو ن ف

فشار خون   شیلذا از اصطالح سندرم افزا   ،است  يویدر گردش خون ر
ار فشــ شیافزا کهیائآنج شــود. ازاین عارضــه اســتفاده می برايي ویر

س  يویخون ر که باعث کاهش  ی، هر عاملشود یم تیمنجر به بروز آ
ممکن است به   ،گردد يویفشار خون مخصوصاً فشار خون در عروق ر    

ایش ها و افزاز طریق بهبود جریان خون بین قلب و شش تیکنترل آس
  ).37( کمک کندها رسانی به بافتخون

ستیل   سید    آسپرین (ا سیلیک ا اي هاولین عضو از خانواده دارو ) سالی
 هاي مفصلی)، ضدتجمع پالکتی  (در بیماري ضدالتهاب غیر استروئیدي  

نتز سمهار  است که باعروقی)، ضدتب و ضددرد -هاي قلبی(در بیماري
اهش ب کبها) س ها و ترومبوکسان ندین(پروستاگال  هاي التهابیواسطه 

ــده بدن  التهاب و پایین آمدن درجه حرارت     ــعیت   شـ و در نتیجه وضـ
هاي عفونی ویروسی و میکروبی در زمان ابتال به بیماريعمومی گله را 

ــدبهبود می تاگالندین  9( بخشـ ها و ایکوزانوئیدها در تنظیم    ). پروســـ
ــپیرین با مهار مســیر    انقباض و انبســاط عروق ریوي نقش دارند. آس

سنتز ایکوزانوئیدها می       سبب کاهش  سیژناز  سیکلواک شود. از  آنزیمی 
ستاگالندین     شح پرو شدن تر ها و افزایش انقباض عروق آنجا که مهار ن

ی هاي گوشت ز عارضه آسیت در جوجه  تواند سبب افزایش برو ریوي، می
). بنابراین اســتفاده از یک مهارکننده ســنتز پروســتاگالندین 16شــود (
  ممکن است عارضه آسیت را کاهش دهد.آسپرین مانند 

ــرمایی منجر به  ــر شیافزاتنش س  کاهش خوراك و لیتبد بیض
ــد پرنده م ــبب  . شــودیرش  یآنت يمهایکاهش آنزتنش ســرمائی س

ســـما پال دهیلدآمالون د شیافزا و دازیپراکســـ ونیگلوتات یدانیاکســـ
س یآنت يهامیآنز تی. کاهش فعالشود یم س پ ونیگلوتات یدانیاک  دازیراک

 تیس با آ ریدرگ يهاخون و بافت کبد در جوجه سموتاز یددیوسوپر اکس  
س یپراکس  شیکه باعث افزا شود یمشاهده م  و  سما الپ يدهایپیل ونیدا

بد م  نامطلوب فلور      .گرددیک جب تغییر  مائی مو ــر همچنین تنش سـ
ــتگاه گوارش می ــود که در این زمینه یکی از راهمیکروبی دس ارها کش

ستفاده از آنتی  ست.  بیوتیکا سرمائی     ها ا ست که تنش  شده ا گزارش 
منجر به افزایش حساسیت طیور به عوامل عفونی و غیرعفونی از قبیل   

ــیلوز در بوقلمونکلی ــودها میباس ). همچنین پرورش طیور در 15( ش
ــیب به دیواره روده کوچک در اثر افزایش       ــرد منجر به آسـ محیط سـ
یک        ماري نکروت ــتریدیوم پرفرینجنس و بروز بی باکتري کلسـ جمعیت 

ستفاده از آنتی   انتریت می سرمائی      شود و ا سترس  شرایط ا بیوتیک در 

ستفاده  ).35تواند باعث کاهش بروز بیماري انتریت در طیور شود ( می  ا
و ماندن  بیوتیکیهاي محرك رشد به دلیل مقاومت آنتیبیوتیکاز آنتی

توســط اتحادیه  2006بیوتیک در تولیدات طیور در ســال بقایاي آنتی
اروپا ممنوع اعالم شد و استفاده از گیاهان داروئی به صورت پودر گیاه، 

ها وتیکیبهاي مناسب آنتیاسانس یا عصاره به عنوان یکی از جایگزین
  مورد توجه قرار گرفته است. 

و  انینعنائ رهیاز ت Hyssopus Officinalisی زوفا با نام علم  اهی گ
 گیاه زوفا. اســت دهایو فالوونوئ نیســوپیتانن، ه ها،نیســرشــار از رز

ــم   ــپاس ــداس ــد التهابی و ض ــد کهنیز میحاوي مواد ض در درمان  باش
س   يهايماریب شار خون  و  یدستگاه تنف ست  نیزکاهش ف   ).23( موثر ا

 7اند که روغن ضروري گیاه زوفا داراي  نتایج کروماتوگرافی نشان داده 
ــد)،  3/23مونوترپن هیدروکربن (  ــیژنه (  5درصـ  5/60مونوترپن اکسـ

ترپن ترکیب سـسـکوئی   6) درصـد و  2/0درصـد)، یک ترکیب فنولی ( 
ترین جزء مونوترپن هاي باشــد. اصــلیدرصــد) می 35/0هیدروکربن (

شامل پینوکامفون (  مفور در روغنکا صد) و   1/49هاي ضروري زوفا  در
صد) می  4/18بتاپینن ( شد ( در شده هر   انیبا توجه به مطالب ب). 12با

شود       یعامل شار خون  سبب کاهش ف صرف  که  یا منجر به کاهش م
را در  تیبروز عارضه آس   تواندیماکسیژن توسط دستگاه گوارش شود،     

هد    وریط که    کاهش د ما فرض کردیم  فا عالوه بر خواص   اهی گ.  زو
ــیآنت ــکه دارد، ممکن اســت  یفراوان ییایباکتریو آنت یدانیاکس بب س

لذا آزمایش حاضر با   .شود  یگوشت  هايدر جوجه تیعارضه آس  کاهش 
امایسین  بیوتیک ویرجینیزوفا، آنتی دارویی گیاه هدف بررسی تأثیر پودر 

سپرین  سخ ، عملکرد بر و آ ست    پا سیت  هايشاخص  و ایمنی مسی در  آ
  گوشتی تحت تنش سرمایی انجام شد.  هايجوجه
  

  هاواد و روشم
جهاد کشاورزي ایالم در  این آزمایش در سالن مرغداري تحقیقاتی

ــد. تعداد   بهمن ماه   جام شـ ــویه      500ان ــتی نر سـ قطعه جوجه گوشـ
صادفی   در قالب طرح کامالً، 308راس  20 و تکرار پنج ،تیمار به پنجت

عبارت  یشــیآزما يمارهایتجوجه در هر تکرار اختصــاص داده شــدند. 
 در گرم 300 بعالوه پایه جیره) 2 افزودنی، بدون پایه جیره) 1بودند از: 
) 3درصــد (شــرکت تولید دارو)،  10ویرجینیامایســین  بیوتیکتن، آنتی

شرکت داروك)    در گرم 300 بعالوه پایه جیره سپیرین (  و تن، قرص آ
  برگ گیاه پودر درصــد یک و 5/0 داراي پایه جیره ترتیب به) 5 و 4

شار خون       .زوفا ضد میکروبی و کاهش دهنده ف از آنجا که خصوصیات 
ست لذا از آنتی        شده ا شخص  سیت زوفا م  بیوتیکو ممانعت از بروز آ

ویرجینیامایســین براي مقایســه خاصــیت ضــد میکروبی گیاه زوفا و از 
ستفاده           شار خون گیاه زوفا ا صیت کاهنده ف سه خا سپرین براي مقای آ

ــت. جوجه   ــده اسـ به   در پن هاي هر تکرار شـ عاد  هائی   150×130اب
سالن در روز اول  .قرار گرفتندمتر سانتی  درجه و تا  33 پرورش، دماي 
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   .درجه سلسیوس حفظ شد 29هفته اول در محدوده  يانتها
  

  

  هاي آزمایشیمواد خوراکی تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 
Table 1- Ingredient and nutrient composition of experimental diets 

  روزگی) 26-42جیره پایانی (
(Finisher, 26-42 d) 

 

  روزگی) 11-25جیره رشد (
(Grower, 11-25 d)  

  

  روزگی) 1-10جیره آغازین (
(Starter, 1-10 d) خوراکی (درصد ماده( 

Ingredient (g/100g)  HOP 1 
% 

HOP 
0.5 % Control HOP 1 

%  
HOP 
0.5 % Control  HOP 1 

% 
 1HOP

0.5 % Control 

  ذرت  53.09  52.3  51.41 60.48 59.40 58.65  66.76  65.71  65.46
Corn  

28.80  28.65  28.10  30.10  30.00  29.63  35.00  35.00  35.01  
  )پروتئین %44کنجاله سویا (

Soybean meal (44 % 
CP)  

  گیاهی روغن 1.00 1.10 1.20  1.00  1.10  1.20 1.60 1.60 1.70
Vegetable oil  

0.00 0.00 0.00 4.90  4.80  4.60  6.72 6.60 6.50 

درصد  60گلوتن ذرت (
   پروتئین)
Corn gluten meal 
(60% CP)  

1.00  0.50  0.00  1.00  0.50  0.00  1.00  0.50  0.00  
  گیاه زوفا پودر

Hyssopus officinalis 
powder  

  متیونین-دي ال  0.24  0.25  0.27  0.20  0.23  0.21  0.19  0.20  0.22
DL- methionine  

  لیزین هیدروکلراید-ال  028  0.29  0.30  0.26  0.27  0.26  0.16  0.17  0.18
L-Lysine HCL  

  ترئونین-ال  0.05  0.05  0.06  0.04  0.05  0.04  0.01  0.02  0.03
L-Threonine  

1.21  1.21  1.20  1.46  1.46  1.45  1.55  1.53  1.52  
  دي کلسیم فسفات
Di-Calcium 
Phosphate  

  کربنات کلسیم  1.32  1.32  1.32  1.14  1.15  1.14  1.10  1.12  1.11
Calcium Carbonate  

  نمک 0.24 0.25 0.25  0.25  0.26  0.24  0.28  0.29  0.29
Salt 

  جوش شیرین  0.20  0.21  0.21  0.20  0.20  0.20  0.15  0.15  0.15
3NaHCO  

0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  
  2معدنیویتامینه و مکمل 

Vitamin and mineral 
2premix  

 ترکیب شیمیایی محاسبه شده
Calculated analysis  

3100  3110  3120  

  

3050  3050  3055  

  

2980  2980  2990  

و ساز(کیلو  انرژي قابل سوخت
  کالري بر کیلوگرم)

  
Metabolizable energy 
(kcal/kg)                

   (درصد)فیبر خام   4.15  4.48  5.10  4.35  4.65  5.15  4.20  4.75  5.10
Fiber (%)  

  (درصد) پروتئین خام  23.70  23.60  23.40  20.90  20.80  20.80  18.10  18.00  18.00
Crude protein (%) 

0.96 0.96 0.96 1.10 1.10 1.10 1.25 1.25 1.25 
  (درصد)  قابل هضم لیزین

 4Digestible Lysine
(%)  
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0.43 0.43 0.43 0.52 0.52 0.52 0.58 0.58 0.58 
   (درصد) قابل هضم متیونین

Digestible 
Methionine (%)  

  د) (درص ینتسیس متیونین+ 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.69 0.69 0.69
Methionine + Cystine  

0.60 0.60 0.60 0.69 0.69 0.69 0.79 0.79 0.79 
  (درصد)  قابل هضم ترئونین

Digestible Threonine 
(%)  

  (درصد) کلسیم  1.05  1.05  1.05  0.95  0.95  0.95  0.86  0.86  0.86
Calcium (%)  

  )(درصد فسفر قابل دسترس  0.50  0.50  0.50  0.48  0.48  0.48  0.43  0.43  0.43
Available P (%)  

210 212 207 218 214 216 241 237 239 
(میلی 3کاتیون-تعادل آنیون

  واالن بر کیلوگرم)اکی
(mEq/Kg) 3DCAB  

 -المللی ویتامینواحد بین A ،5000المللی ویتامین واحد بین 00021کرد:  نیمتأرا  جاري يمواد مغذ رهیج لوگرمیهر ک يبه ازا ههر کیلوگرم مکمل ویتامین1
3D ،121 المللی ویتامین واحد بینE ،2 3 نیتامیو گرمیلیمK ،4 1 نیتامیو گرمیلیمB ،40 2 نیتامیو گرمیلیمB ،75/0 75/0 ک،یفول دیاس گرمیلیم 
 لوگرمیهر ک يبه ازا یهر کیلوگرم مکمل معدنو  نیکوئ یاتوکس گرمیلیم 125/0 د،یکلرانیکول گرمیلیم 840 ن،یرودوکسیپ گرمیلیم 4 ن،یوتیب-D گرمیلیم
و  دی گرمیلیم 5/0ید،  گرمیلیم 5/0مس،  گرمیلیم 8روي،  گرمیلیم 60آهن،  گرمیلیم 80منگنز،  گرمیلیم 1000کرد:  نیمتأرا  جاري يمواد مغذ رهیج
  سلنیوم گرمیلیم 3/0
  کاتیون-تعادل آنیون 2

1Each kg of vitamin and trace mineral premix provided: vitamin A, 12000 I.U. trans retinol; vitamin D3, 5000 I.U.; vitamin E 121 
I.U.; vitamin K3 2 mg; vitamin B1 4 mg; vitamin B2 40 mg; ; folic acid 0.75 mg; vitamin B6 4 mg; vitamin B12 0.02 mg; D-biotin 
0.75 mg; choline chloride 840 mg; ethoxyquin 0.125 mg and each kg of mineral premix provided: Fe 80 mg; Cu 8 mg; Mn 80 mg; 
Zn 60 mg; I 0.5 mg; Se 0.3 mg. 

Anion Balance.-DCAB= Dietary Cation2  
  

، 7 انیدر پا تیالقاء آس يبرا یی، برنامه دماهاجوجه با افزایش سن
درجه  30درصد دماي طبیعی یعنی   83( 25 بیبه ترت یروزگ 21و  14

سیوس   سیوس  درجه  27درصد دماي طبیعی یعنی   75( 21 ،)سل ) و سل
) سلسیوسدرجه  24درصد دماي طبیعی یعنی  75( درجه سلسیوس 17

شی (هفته  تا و بود به ترتیب شم    هفته آخر دوره پرور سال ش ن ) دماي 
 21درصــد دماي طبیعی یعنی  71(درجه ســلســیوس  15حدود ســرد 
سیوس   درجه  سی میزان آب     ).36( بود) سل سیت با برر بروز و القاي آ

هاي گوشتی زنده و بررسی آب آوردگی شکم و    آوردگی شکمی جوجه 
ست به وزن کل قلب در جوجه    سبت بین وزن بطن را شده  ن هاي تلف 

شد.   سالن در ابتدا  زانیمانجام   50-60دوره پرورش حدود  يرطوبت 
صد و در انتها  سالن در       60-65دوره حدود  يدر شنایی  صد بود. رو در

شنا   23 سپس در کل دوره  ساعت و  24روز اول   کیو  ییساعت رو
  .شداعمال  یکیساعت تار
شی بر جیره ساس   هاي آزمای شرکت آویاژن  سویه راس   کاتالوگا

کنجاله ســویا در ســه -بر پایه ذرت هاي مختلف پرورش ودر دوره) 4(
 25 -42روزگی) و پایانی ( 11-24روزگی)، رشد (  1-10غازین (دوره آ

مواد خوراکی تشــکیل دهنده و ترکیبات ). 14ند (شــد تنظیمروزگی) 
شی در جدول  شیمیایی جیره  شده 1هاي آزمای ست.  ، آورده  سید  نیاز ا   ا

ساس  بر هاجیره مختلف اجزاء همچنین و طیور ايآمینه سید  ا   آمینه ا

ضم  قابل ستاندارد  ه سیله  به ) و14، 4گردید ( برآورد ایلئومی شده  ا   و
سی جیره افزار نرم سه   . شدند  تنظیم UFFDA نوی شنائی در  میزان رو

ساعت و پس از آن تا انتهاي دوره پرورش  24روز ابتدائی دوره پرورش 
سالن در محدوده    23 صد حفظ   50-55ساعت بود و میزان رطوبت  در

و درصــد تلفات  یك مصــرفوزن بدن و خورا شیوزن بدن، افزا شــد.
سیتی و تلفات کل   ضریب تبدیل خوراك   شد  يرگیها اندازهجوجهآ و 

  ،زین شیآزما انی. در پاتصــحیح شــده بر اســاس تلفات محاســبه شــد
 .محاسبه شد، 1فاکتور تولید بازده اروپائی با استفاده از رابطه 

)1(  
ــریب تبدیل خوراك  ×100 ــن فروش (روز))/(وزن زنده  ×{(ض س

  یاروپائ دیتول بازده شاخص=  درصد ماندگاري)} ×(کیلوگرم) 
 سیاهرگ  از و انتخاب تکرار هر جوجه از در هفته سوم و ششم، دو   

ــد. یک نمونه خون به منظور اندازه     ها آن بال  زیر گیري خونگیري شـ
ــترول کل، گلوکز، غلظت  ــترول، -HDLکلس ــترول-LDLکلس ، کلس
ستفاده از کیت مو اوره سر کل  پروتئین  هاي شرکت پارس آزمون ی با ا

ــد.   فاده شـ ــت ندازه     اسـ به منظور ا نه خون دیگر  ظت  از نمو گیري غل
شمارش تفریقی   نیهموگلوب سفید،   کل گلبول قرمزخون و  اخص ش و 

سمزي گلبول قرمز     شمارش تفریقی (اندازهشکنندگی ا  گیري به روش 
ــدي از کل گلبول ــد هتروفقرمز) هاي و بر اســـاس درصـ ، لیو درصـ
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  ). 32( شد لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت استفاده
نده از هر تکرار   روزگی، دو 42در  یانگین      پر به م یک  با وزن نزد
س  يبراگروه،  ص   یبرر صو شدند     اتیخ شتار  شه ک صله پس  .ال از  بالفا

هاي گوشــتی از زائده مکل تا محل اتصــال به  کشــتار، ایلئوم جوجه
سکوم جدا شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، محتویات حد فاصل بین     

سانتیمتري محل اتصال به سکوم جدا شد. یک گرم از      5زائده مکل تا 
سرم فیزیولوژیک به میزان     شده و با  شد و  10-7محتویات جدا   رقیق 

هاي اشـیریشـیاکلی و   بعد از کشـت در محیط کشـت، جمعیت باکتري  
 الشه و چربی محوطه شکمی  وزن نسبی  الکتوباسیلوس شمارش شد.    

بر اساس درصدي وزن بدن و درصد ران و سینه بر اساس درصدي از       
  SASحاصــل توســط نرم افزار يهاشــد. داده گیريالشــه گرم اندازه

ــخه ( ــال ) 4/9نس تعداد متفاوت جوجه در هر ( GLMرویه  2004س
در  مارها  یت نیانگی و م هی تجز 2تکرار به دلیل بروز تلفات) براي مدل     

دانکن با هم  يادرصـــد و با آزمون چند دامنه پنج يداریســـطح معن

  ).29( شدند سهیمقا
)2(                                                 ij+ e i= µ + T ijY  

اثر تیمار  ،iT ؛مشاهدات  نیانگیم، µ؛ مشاهدات ، ijY ،رابطه نیا در
i  وije ،تصادفی مربوط به هر مشاهده است.  ياثر خطا  

  
  نتایج و بحث

، 2هاي گوشتی در جدول  اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد جوجه 
شان داد که        ست. نتایج ن شده ا شان داده  صرف خوراك با افزودن  ن م
به طور معنی       فا  یاه زو ــد پودر گ فت. آنتی   یک درصـ یا داري افزایش 

بیوتیک و هر دو ســطح زوفا در مقایســه با شــاهد و آســپرین منجر به 
ضریب تبدیل     شاخص کارایی اروپایی و کاهش  افزایش وزن، افزایش 
خوراك شدند. آسپرین و یک درصد زوفا تلفات آسیتی را در مقایسه با       

  سایر تیمارها کاهش دادند.
  

  هاي گوشتی در کل دوره پرورشهاي آزمایشی بر عملکرد جوجهجیره تاثیر -2 جدول
Table 2- Effect of experimental diets on broiler chickens performance in the total rearing period  

 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 
Diets1 

 خوراك مصرف
 (گرم)

Feed intake 
(g) 

(گرم) بدن وزن  
Body weight 

(g) 

 تبدیل ضریب
 خوراك
FCR2 

 کارآیی شاخص
 اروپایی

EPEF3 

تلفات کل  
Mortality 

آسیتی تلفات  
Mortality due to 

Ascites 
T1 4372b 2069b 2.11a 202c 15.00 13.75a 
T2 4337b 2130a 2.03b 215b 13.80 13.76a 
T3 4270b 2024b 2.11a 198c 13.70 7.50b 
T4 4278b 2171a 1.97b 229a 12.50 10.00ab 
T5 4542a 2183a 1.99b 240a 12.50 6.25b 
SEM 46.50 23.80 0.01 5.30 1.38 1.79 
P-Value 0.001 0.001 0.001 0.001 0.23 0.01 

abcباشند دار میهر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی هايمیانگین(P < 0.05) .  
  گرم در تن) و 300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
  درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0) به ترتیب جیره پایه داراي 5و  4 
2 FCRضریب تبدیل خوراك =  
3 EPEF =اروپائی کارائی شاخص  

abcMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2FCR=Feed conversion ratio. 
3EPEF= European production efficiency factor. 

  
سپر افزودن  سبب کاهش    به جیره جوجه نیآ شتی  ات تلفهاي گو

ها طی هاي گوشــتی شــد اما منجر به بهبود عملکرد آنآســیتی جوجه
شد و تفاوت معنی    سرمایی ن شاهد با جوجه تنش  اي هداري بین گروه 

ــرفی، افزایش وزن بدن،   ــپرین از لحاظ خوراك مص دریافت کننده آس
 05/0Pضریب تبدیل خوراك و شاخص کارائی اروپائی وجود نداشت (   

درصــد پودر یک و  5/0 يحاو يهارهیکننده ج افتیدر يهاجوجه). <
س  و جیره داراي آسپرین  زوفا  اهیگ صد تلفات آ سبت به  ن کمتري یتیدر

که بین تلفات ) درحالی > 05/0P(داشتند   یگروه شاهد در شش هفتگ  
ــیتی جوجه  ــاهد و گروه دریافت کننده آنتی      آسـ  بیوتیک هاي گروه شـ

  ).< 05/0Pنداشت (داري وجود ویرجینیامایسین تفاوت معنی
مشــابه آزمایش حاضــر، محققین با افزودن یک و دو درصــد پودر 

به     هان داروئی  یا به جیره جوجه  لیمو، مریمگ هاي  گلی و کنگر فرنگی 
شی  هاي آزمایگوشتی در شرایط تنش سرمایی گزارش کردند که جیره   

ــرفی و وزن بدن و  حاوي گیاهان داروئی منجر به افزایش خوراك مص
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ضر  شدند      یب تبدیل جوجهکاهش  شاهد  سبت به گروه  شتی ن هاي گو
یا آنتی      ــپرین  که افزودن آسـ حالی ــین بر      در مایسـ یا یک ویرجین بیوت

سنجه  شتند ( فرا شرایطی تقریبا  31هاي عملکردي مذکور تاثیر ندا ). در 
صد پودر زوفا      ضر (تنش)، محققین با افزودن یک در شابه آزمایش حا م

که     هاي گوشـــتی تحت تنش  به جیره جوجه   ند  گرمائی گزارش کرد
هاي گوشـــتی تغدیه شـــده با جیره حاوي گیاه زوفا نســـبت به جوجه

ــتان، مرزنجوشگیاهان داروئی  ــرخ ول ،یمرزه خوزس ــترن  و کیس نس
). ترکیبات 2ی وزن بدن کمتر و ضــریب تبدیل باالتري داشــتند (کوه

سیس و       صاره گیاه زوفا عبارتند از:  سانس و ع صلی موجود در ا موثره ا
درصــد) که ترکیبات  4/20درصــد) و بتاپینن ( 49پینوکامفون (-رانست

موثره اصلی موجود در اسانس زوفا داراي فعالیت ضد میکروبی هستند     
ه با توجه ب هاي گوشــتی). افزودن گیاه داروئی زوفا به جیره جوجه12(

که می        کامفون  تاپینن و پینو باالي ب قادیر  به دی    م با نفوذ  ند  واره توان
هاي منجر به کاهش باکتريها و تخریب دیواره سلولی، اکتريسلولی ب
ماري  گل  زابی ــودهاي موجود در روده می و ان یت      و شـ باً جمع عاق مت
ر منج زابیماريهاي شود. کاهش باکتريمی هاي روده متعادلمیکروب

شود  به کاهش رقابت جمعیت میکروبی با میزبان براي مواد مغذي می
یق از این طردهد و افزایش را دسترسی مواد مغذي قابلیت تواند که می

  شود.می هاجوجهسبب بهبود عملکرد 
مشابه آزمایش حاضر، افزودن یک و دو درصد پودر گیاهان داروئی 

رایط هاي گوشتی در ش  گلی و کنگر فرنگی به جیره جوجهلیمو، مریمبه
ــیتی در       فات آسـ که تل ند  ــرمایی گزارش کرد روزگی در  42تنش سـ

دو  لیمو (مجموع میانگینرهاي داراي مریم گلی، کنگر فرنگی و بهتیما
بیوتیک ) و آنتی25/13درصد در مقابل گروه شاهد (   25/6سطح) برابر  

ــین  ــد بود که حدود دو برابر، درصــد تلفات  25/11ویرجینیامایس درص
ست (      سیت را کاهش داده ا شی از آ شات دیگر 31نا  ). همچنین، آزمای

شی   سیت     میزان تلفات نا شرایط دماي طبیعی و القاي آ سیت را در  از آ
). 10اند (درصد گزارش کرده  38و  5/7) و 24درصد (  23و  5ترتیب به

ت اکسیدانی اسانس گیاه زوفا باال اسگزارش شده است که فعالیت آنتی
). در شرایطی مانند تنش 12هاي آزاد را دارد (و توانائی کاهش رادیکال

جر تواند منکند و میهاي آزاد افزایش پیدا میلسرمایی، میزان رادیکا 
صاره گیاه         ست که ع شده ا شود. همچنین گزارش  به افزایش تلفات 

وتانســین و کننده آنژیزوفا توانائی باالئی در کاهش فعالیت آنزیم تبدیل
کت     عت از تجمع پال مان ــپرین نیز 12ها دارد ( م ). از طرف دیگر، آسـ

سکوزیته خون را دارد. با توجه به   سازي خون و کاهش توانائی رقیق وی
ــار خون ریوي و افزایش  ــرمایی، پرنده با افزایش فش اینکه در تنش س

ــلول شــود که هر دو در نهایت منجر به هاي خونی مواجه میتعداد س
ــیت و مرگ پرنده می ــر، گیاه زوفا و  بروز آس ــوند. در آزمایش حاض ش

 سازي خون رقیق آسپرین احتماال با کاهش فشار خون ریوي و کاهش  
ــتی تحت تنش حرارتی کاهش    تلفات آســـیتی را در جوجه   هاي گوشـ

سیتی جوجه داده شتی در اث اند. دالیل احتمالی کاهش تلفات آ ر هاي گو

 نشت کاهش و کورتیزول خون سطح گیاهان داروئی یا آسپرین، تعدیل
ــی  ــرما،  از ناشـ ــهیل  سـ  کاهش  به قلب از طریق   خون جریان  تسـ

  یو هایپرپالزی خون و ممانعت از هایپرتروفی فشار هماتوکریت، کاهش
  یا و اکســـیدانیآنتی حجم کاري، خواص کاهش يواســـطهبه قلب

  ). 11گیاهان داروئی یا آسپرین ذکر شده است ( ضدالتهابی
یی گزارش  بر      هــا نی  ب یش   م فزا تی   مقــاومــت  ا ن یکی      آ یوت  در ب

ستگاه  هايمیکروب . دارد وجود سرمایی  تنش شرایط  تحت گوارش د
اي هاشریشیاکوالي جدا شده از روده خوك باکتري مقاومت در افزایش

 تراسایکلین ت سیلین، آمپی هايبیوتیکآنتی تنش سرمایی به  معرض در
 ايتغذیه یا محیطی هاي). تنش22آمده است ( بوجود و نیز آپرامایسین

 شکاه و ســکوم و ایلئوم ژئوژنوم، هايفرمکلی تعداد افزایش ســبب
 ســرد محیطی ). دماهاي31، 22شــوند (می هاالکتوباســیلوس شــمار
 می،هض مواد عبور نرخ یا مصرفی خوراك در تغییراتی طریق از احتماالً

  تأثیر تحت مضر  صورت  به را روده میکروبی جمعیت فعالیت توانندمی
ــرمایی تنش تحت گله که هنگامی دهند. بنابراین قرار   یرد،گ قرار س

ست  ممکن ستفاده  ا شد (  سودمند  چندان هابیوتیکآنتی از ا ). با 18نبا
ــر، آنتی      ــین بر   توجه به اینکه در آزمایش حاضـ  بیوتیک ویرجینیامایسـ

ــیتی موثر نبوده  فات آسـ که ت توان نتیجه چنین می تل فات  گیري کرد  ل
ــیتی زیاد در جوجه ل بیوتیک احتماال به دلیهاي تغذیه شــده با آنتیآس
  باشد.یا تغییر نامناسب فلور میکروبی مبیوتیکی یافزایش مقاومت آنتی

و  21هاي آزمایشی در سن   نشان داد که جیره  4و  3نتایج جداول 
سف روزگی بر  42 صد   دیگلبول  س و در سبت هتروف  تیلنفو یل خون و ن

سیت جوجه  شتند (   به لنفو شتی تاثیر ندا ي هاجوجه). < 05/0Pهاي گو
صد پودر گیاه زو   فا داراي هموگلوبیندریافت کننده جیره حاوي یک در

صد هتروفیل و   سمزي      و گلبول قرمز کمتر و در شکنندگی ا شاخص 
ــایر جیره     گلبول قرمز ــبت به سـ ــی بودند.   پائینتري نسـ   هاي آزمایشـ

روزگی افزودن نیم یا یک درصد پودر گیاه زوفا یا  42درحالیکه در سن 
 یشاخص شکنندگهاي گوشتی منجر به کاهش آسپرین به جیره جوجه

ــمز عداد گلبول قرمز و  گلبول قرمز ياسـ ، میزان هموگلوبین خون، ت
ــاهد و آنتی        ــبت به تیمارهاي شـ ــد هتروفیل خون نسـ بیوتیک  درصـ

 .)P > 05/0(ویرجینیامایسین شد 
مشـابه آزمایش حاضـر، در یک آزمایش محققین با افزودن یک و   

یره گلی و کنگر فرنگی به جلیمو، مریمدو درصد پودر گیاهان داروئی به
ــرمایی، گزارش کردند که      وجه ج ــرایط تنش سـ ــتی در شـ هاي گوشـ

 گلیمیو مر مویلبه، گلبول قرمز خون زانیم موجب کاهش یکنگرفرنگ
 لیفسبب کاهش نسبت هترو   گلیمیمر، تیدرصد لنفوس   شیسبب افزا 
س  سم  یشکنندگ و همه گیاهان داروئی موجب کاهش  تیبه لنفو  يزا

شدند، درحالیکه بر درصد هتروفیل تاثیر نداشتند    قرمز خون هايگلبول
)31.(  
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  )روزگی 21( گوشتی هايجوجه خونی هايسلول هاي آزمایشی بر تعدادجیره تأثیر -3 جدول

Table 3- Effect of experimental diets on blood cell counts of broiler chicks (21 day)  
 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 هموگلوبین
Hemoglobin 

(g/dL) 

گلبول 
 قرمز

RBC  

گلبول 
 سفید

WBC 

شکنندگی 
قرمزگلبول  

EOF (%) 

 لنفوسیت 
Lymphocyte 

(%) 

 هتروفیل 
Heterophil 

(%) 

هتروفیل به نسبت 
 لنفوسیت

H/L 
T1 14.30ab 2.87a 29.02 15.25a 63.12 37.82b 0.60 
T2 14.22ab 2.85a 29.62 15.75a 64.25 37.26b 0.58 
T3 14.45a 2.88a 29.90 14.50ab 56.87 43.22a 0.75 
T4 14.06ab 2.85a 22.15 14.25ab 65.25 34.58bc 0.53 
T5 12.27c 2.50b 22.95 13.72b 70.50 29.61c 0.42 

SEM 0.21 0.06 2.82 0.48 4.66 2.16 0.11 
P-Value 0.01 0.001 0.78 0.01 0.51 0.04 0.48 

abcباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
  گرم در تن) و 300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300ویرجینیامایسین (بیوتیک ) جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0) به ترتیب جیره پایه داراي  5و  4 
2- EOFتست شکنندگی گلبول قرمز =  
3- H/Lنسبت هتروفیل به لنفوسیت =  

abcMeans within the column same with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2EOF= Erythrocyte osmotic fragility. 
3H/L= Heterophil to lymphocyte ratio. 

 
  

  )روزگی 42( گوشتی هايجوجه خونی هايسلول هاي آزمایشی بر تعدادجیره تأثیر -4 جدول
Table 4- Effect of experimental diets on blood cell counts of broiler chicks (42 day)  

 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 هموگلوبین
Hemoglobin 

(g/dL) 

گلبول 
 قرمز

RBC  

گلبول 
 سفید

WBC 

شکنندگی 
قرمزگلبول  

EOF (%) 

 لنفوسیت 
Lymphocyte 

(%) 

 هتروفیل 
Heterophil 

(%) 

هتروفیل نسبت 
 به لنفوسیت

H/L 
T1 15.15 3.32a 31.72 23.50a 73.75 23.60a 0.32 
T2 15.12 3.30a 28.87 22.75a 73.25 25.11a 0.34 
T3 16.55 3.12c 26.65 20.75b 69.50 22.80b 0.40 
T4 16.85 3.20bc 31.35 40.74b 76.75 21.52c 0.28 
T5 14.22 3.17c 26.77 20.25b 73.00 21.33c 0.32 

SEM 0.97 0.06 2.41 0.48 1.59 0.61 0.04 
P-Value 0.26 0.01 0.54 0.01 0.09 0.03 0.20 

abcباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) . 
  گرم در تن) و 300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0) به ترتیب جیره پایه داراي 5و  4 
2- EOFتست شکنندگی گلبول قرمز = 
3- H/Lنسبت هتروفیل به لنفوسیت = 

abcMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2EOF= Erythrocyte osmotic fragility. 
3H/L= Heterophil to lymphocyte ratio. 

 

  
ــابهی، عدم تأثیر گیاهان داروئی مختلف از قبیل        در مطالعات مشـ

) بر 30) و عصاره جغجغه و سماق (  25لیمو ()، به8گلی و آویشن ( مریم
ید خون، گلبول   گلبول ــف هاي قرمزخون و هموگلوبین خون  هاي سـ

شتی  جوجه ست. در مقابل،     هاي گو شده ا سرمایی گزارش  تحت تنش 
صد پودر آلوئه    ستفاده از یک در شتی باعث  ورا در جیره جوجها هاي گو

). موافق با نتایج 20، 19افزایش مقدار هموگلوبین و هماتوکریت شــد (
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 دارچین و آویشن زردچوبه، دارویی گیاهان آزمایش حاضر، افزودن پودر
ــتیهاي وجهگرم بر کیلوگرم) به جیره ج 5( ــویه گوش ــبب س  آرین س

ندگی اســـمزي گلبول    ــکن ــد ( کاهش شـ افزایش  ).21هاي قرمز شـ
ذیري تواند قابلیت تغییر شکل پ هاي قرمز میشکنندگی اسمزي گلبول  

تواند سبب کاهش هاي قرمز را کاهش دهد که این عامل نیز میگلبول
ــکوزیته خو ــیژن، افزایش هماتوکریت خون، افزایش ویس  نانتقال اکس

سیت          27( شود. علت کاهش حسا سیت  ) و نهایتاً سبب شروع سندرم آ
ــمزي گلبول ــلولی و  اس ــاء س هاي قرمز را تغییر الگوي لیپیدهاي غش

ــیدانی در اثر گیاهان داروئی (افزایش فعالیت آنتی ــپرین 31اکس ) و آس
شباع       ) ذکر کرده11( سیدهاي چرب غیرا سلول، غنی از ا شاهاي  اند. غ

شند، بنابرای می سم با سیدانی قوي، اه هاي آنتین در غیاب مکانی داف اک
یدانی اکســباشــند. فعالیت آنتیحســاســی براي حمالت اکســیداتیو می

هاي آزاد را دارد اســانس گیاه زوفا باال اســت و توانائی کاهش رادیکال

ــمزي       12( ــبب کاهش شـــکنندگی اسـ ). که احتماالً از این طریق سـ
  است. هاي قرمز شدهگلبول

سبت هتر  وفیل به لنفوسیت یک شاخص خوب براي تعیین تنش   ن
باشــد و گزارش شــده اســت که تنش ســرمایی هاي طیور میدر گونه

هاي هاي قرمز، گلبولســبب افزایش غلظت هموگلوبین، شــمار گلبول
سیت و کاهش        سبت هتروفیل به لنفو صد هتروفیل و ن سفید خون، در

سیت می   صد لنفو سیت    در شمار لوکو لت احتماال به ع هاشود و افزایش 
). افزودن پودر 1افزایش غلظت هتروفیل در طول تنش سرمایی است (  

هاي گوشـــتی تحت درصـــد به جیره جوجه 1و  5/0به لیمو به میزان 
از طریق کاهش هتروفیل و افزایش لنفوســـیت، ســـبب  گرماییتنش 

 ).  25کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد شد (
ــی بر غلظت متابولیت     اثر جیره هاي  جوجه خون  هاي هاي آزمایشـ

  آمده است.  6و  5در جداول  گوشتی
  

  )روزگی 21( گوشتی هايجوجه) g/dL( کل پروتئین و) mg/dL( خونی هايمتابولیت بر آزمایشی هايجیره تأثیر -5 جدول
Table 5- Effect of experimental diets on blood metabolites of broiler chicks (21 day)  

 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 گلوکز
Glucose 

 کلسترول کل
Total 

cholesterol 
گلیسریدتري  

Triglyceride 

-
 HDLکلسترول

HDL-
cholesterol 

-
 LDLکلسترول

LDL-
cholesterol 

 پروتئین کل
Total 

protein 
 اوره

Urea 

T1 212.50 125.00 50.75 74.25 40.60 2.77b 1.85 
T2 216.25 125.26 64.50 73.50 38.85 3.18ab 2.00 
T3 224.75 140.25 70.50 79.25 46.90 3.09ab 1.53 
T4 238.50 126.02 82.50 88.75 20.75 2.91ab 1.30 
T5 239.51 135.50 81.25 85.25 34.00 3.45a 1.32 

SEM 8.87 7.01 8.81 5.51 5.57 0.18 0.33 
P-Value 0.17 0.28 0.16 0.10 0.07 0.04 0.46 

abباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
ـین (   ) جیره پایه بعالوه آنتی  2) جیره پایه بدون افزودنی،    1 1 ــپیرین (  3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایســ ) به  5و 4گرم در تن) و  300) جیره پایه بعالوه آسـ

 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0ترتیب جیره پایه داراي 
abMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton 
Aspirin; T4 and T5) basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 

 
  

رول کلســتغلظت گلوکز،  بر داريمعنی تأثیر آزمایشــی تیمارهاي
سترول -LDLو  -HDL، کل سرید ، تريکل  21سرمی در  اوره و  گلی

  گیاه پودر درصـد  یک درحالیکه افزودن )P > 05/0(روزگی نداشـتند  
سبت  زوفا شد   شاهد  جیره به ن منجر به افزایش غلظت پروتئین کل 

)05/0 <P .( شی  تیمارهاي ست غلظت  بر داريمعنی تأثیر آزمای رول کل
سترول  -LDLو  -HDL، کل شتند   42سرمی در  اوره و کل روزگی ندا

)05/0 < P( صد  نیم و یک درحالیکه افزودن سب  زوفا گیاه پودر در   تن
ــی  به ــایر تیمارهاي آزمایش ــرید منجر به کاهش غلظت تري س گلیس

شد    سرمی جوجه  شتی  ست که    . ) P> 05/0(هاي گو شده ا گزارش 
ــت      گیاهان داروئی موجب کاهش میزان گلوکز خون و افزایش برداشـ

سلول    سط  شابه آزمایش  34شوند ( هاي بدن میگلوکز تو ) درحالیکه م
ــر محققین گزارش کردند که افزودن زنجبیل ( ) یا پونه کوهی 17حاض

ــتند (  بر غلظت گلوکز خون تاثیر معنی   ) و دلیل آن براي  7داري نداشـ
هاي گزارش شــده اســت که روغنندگان مقاله مشــخص نبود. نویســ

سوکراز، لیپاز و   ضروري گیاهان داروئی با تاثیر بر آنزیم  شی   هاي گوار
). در 6د (انپروتئازها سبب بهبود قابلیت استفاده از خوراك در طیور شده

 هايآزمایش حاضــر، دلیل احتمالی افزایش پروتئین کل ســرم جوجه 
هاي حاوي پودر گیاه زوفا، تاثیر این گیاه ه جیرهگوشـــتی دریافت کنند

ــح آنزیم ــد. تاثیر مثبت گیاهان       داروئی بر ترشـ هاي پروتئولیتیک باشـ
ــرمی از طریق تاثیر بر فعالیت آنزیم ــترول س  3 داروئی بر کاهش کلس
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ــی ه تار  لی مت 3 یدروکسـ تاز   )HMG-CoAآ ( میکوانز لی گلو رودوک
ــنتز ک ديیکل یمیتنظ میکبدي (آنز ــترول) در س ــرایط تلس نش در ش

ست     شده ا و در تحقیقی عدم تاثیر پودر گیاهان  )30( سرمایی گزارش 
گلیســـرید خون و متابولیســـم اســـیدهاي چرب داروئی بر میزان تري
  ).19گزارش شده است (

فا بر           با این  یاه داروئی زو تاثیر گ عدم  ــر  حاضـ مایش  حال در آز

کاهش گلیســرید ســرمی مشــاهده شــد.    کلســترول و کاهش تري
ید خون جوجه  تري ــت يها گلیســـر  يها در اثر افزودن روغن یگوشـ

  اسید  دهکنن تولید هايتواند به دلیل افزایش سطح باکتري می يضرور 
شتی  هايجوجه روده در الکتیک شد  گو ضر  31( با ) که در آزمایش حا

  وم شد.ها در ایلئنیز گیاه داروئی زوفا موجب افزایش میزان الکتوباسیل
  

  
  )روزگی 42( گوشتی هايجوجه) g/dL( کل پروتئین و) mg/dL( خونی هايمتابولیت بر آزمایشی هايجیره تأثیر -6 جدول

Table 5- Effect of experimental diets on blood metabolites of broiler chicks (42 day)  
 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 گلوکز
Glucose 

 کلسترول کل
Total 

cholesterol 
گلیسریدتري  

Triglyceride 

کلسترول- HDL 
HDL-

cholesterol 

کلسترول- LDL 
LDL-

cholesterol 

 پروتئین کل
Total 

protein 
 اوره

Urea 

T1 240.25ab 179.50 86.50a 41.78 120.45 3.55 1.35 
T2 210.50c 181.75 84.25a 40.75 120.10 3.82 1.36 
T3 222.50bc 180.00 86.00a 45.25 124.15 3.63 0.89 
T4 232.75bc 178.00 73.25c 46.75 116.35 3.62 1.27 
T5 264.50a 189.50 74.50bc 46.50 123.80 3.67 1.40 

SEM 8.27 7.17 3.21 2.79 8.39 0.15 0.19 
P-Value 0.01 0.33 0.02 0.55 0.55 0.64 0.47 

abباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
) به ترتیب جیره پایه داراي 5و 4گرم در تن) و  300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0

abMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 

  
  )روزگی 42( گوشتی هايجوجه ایلئوم میکروبی جمعیت و الشه صفات بر آزمایشی هايجیره تأثیر -7 جدول

Table 7- Effect of experimental diets on carcass components and ileum microbial population of broiler chicks (42 day) 
 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 الشه
Carcass 

(%) 

 چربی بطنی
Abdominal fat 

(%)2 

 

 سینه
Breast 
(%)3 

 ران
Thigh 
(%)3 

 

 اشریشیاکالي
Escherichia coli 

(log10cfu/g) 

 الکتوباسیلوس
Lactobacillus 
(log10cfu/g) 

T1 63.17 1.52 34.11ab 28.94 7.78a 9.24ab 
T2 65.76 1.45 34.85ab 28.40 7.27b 8.41b 
T3 64.50 2.23 32.75b 28.28 - - 
T4 69.23 1.19 38.11a 26.91 7.69a 8.79b 
T5 66.27 1.36 37.46a 27.44 7.21b 9.54a 

SEM 1.61 0.24 1.28 0.62 0.15 0.13 
P-Value 0.16 0.08 0.05 0.04 0.01 0.02 

abcباشند دار میهاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
) به ترتیب جیره پایه داراي 5و  4گرم در تن) و  300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0
 درصد از وزن بدن -2
 درصد از وزن الشه -3

abcMeans within same row with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2% of live body weight. 
3% of carcass weight. 
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شه و جمعیت میکروبی ایلئوم      صفات ال شی بر  اثر تیمارهاي آزمای
شتی در جدول  جوجه سه با         7هاي گو ست. در مقای شده ا شان داده  ن

شاهد، افزودن آنتی  سپرین یا  تیمار  سب بیوتیک، آ ت به پودر گیاه زوفا ن
ــاهد تأثیر ــه  بر داريمعنی جیره ش ــد الش محوطه  یچرب، ران و درص

هاي دریافت ولی جوجه )P < 05/0( نداشــتند روزگی 42 ی درشــکم
صد وزن       5/0کننده پودر گیاه زوفا ( شترین در صد) داراي بی و یک در

  .)P > 05/0(سینه بودند 
بیوتیک ویرجینیامایســین و یک درصــد پودر گیاه زوفا موجب آنتی

شیاکلی    شیر صد پودر زوفا منج شدند  کاهش تعداد باکتري ا ر و یک در
سیلوس ایلئوم جوجه  س   به افزایش باکتري الکتوبا شتی ن بت به هاي گو

ــد   5/0گروه آنتی بیوتیک و  ــد پودر زوفا ش . موافق ) P> 05/0(درص
زودن یک و دو درصـــد پودر گیاهان داروئی نتایج آزمایش حاضـــر، اف

رایط هاي گوشتی در ش  گلی و کنگر فرنگی به جیره جوجهلیمو، مریمبه
یوتیک بتنش سرمایی بر تعداد الکتوباسیل تاثیر نداشت، در حالیکه آنتی

سیل     سبب افزایش تعداد الکتوبا سین  س ویرجینیامای ه با گروه ها در مقای
ي هاي اشرشیاکالداروئی جمعیت باکتريشاهد شد و در مقابل گیاهان 
صد بر   را کاهش دادند که در بین آن سطح دو در ها اثر کنگرفرنگی در 

شتر بود (      شیاکلی بی شر ). مخالف با نتایج آزمایش 31کاهش جمعیت ا
به ) 1 و 75/0 ،5/0 ،25/0( گلیمریم پودر حاضـر، محققین با افزودن 

 ها درالکتوباســیل تجمعی که دادند نشــان گوشــتی هايجوجه جیره
ــد 5/0 و 25/0 حاوي جیره که هائیجوجه کور هايروده  مریم درص
صرف  گلی سه  در بودند، کرده م افت ی افزایش شاهد  پرندگان با مقای

)5.(  
صاره   -سیس و ترانس  سانس و ع پینوکامفون و بتاپینن موجود در ا

ــتند (        ــد میکروبی باالئی هسـ ) و دلیل  12گیاه زوفا داراي فعالیت ضـ
کاهش جمعیت باکتري اشریشیاکلی احتماال به دلیل مقادیر باالي این   

فا می      یاه زو بات در گ   کارواکرول  و باشــــد. همچنین تیمول ترکی

ــیدانیآنتی هايویژگی  ینآم هايگروه به توانندمی و دارند قوي اکس
ــاي هايپروتئین ــل وبیماري هايباکتري غش  مرگ به منجر زا متص

با وجود اینکه تیمول و کارواکرول در گیاه زوفا در  ).26( شـــوند هاآن
ــی از اثرات       ند، ولیکن ممکن اســــت بخشـ قادیر کمی وجود دار م

  د.ضدمیکروبی این گیاه به این ترکیبات مرتبط باش
شابه آزمایش حاضر محققین عدم تاثیر پودر گیاهان داروئی    ونه پم

هاي بر صــفات الشــه جوجه لیمو و کنگر فرنگیی، بهگل میمری، کوه
سرمایی را گزارش کرده    شتی تحت تنش  که ) درحالی31 و 28اند (گو

به    با افزودن پودر  ــایرین  نه     سـ ــی ــد سـ که درصـ ند  لیمو گزارش کرد
ــتی بهبود یافت (   جوجه  ) ولی افزودن پودر کنگر فرنگی 25هاي گوشـ

س موجب کاهش  شد (  جوجهو ران  نهیوزن  شتی  ستفاده  33هاي گو ). ا
از گیاهان دارویی عمدتاً به علت اثرات ضد میکروبی مواد موثره موجود 

ــم و جذب مواد مغذي مختلف در آن ها احتماالً باعث بهبود بازده هضـ
شه جوجه     می صفات ال شتی  شود و در نهایت منجر به بهبود  هاي گو
  شوند.می

  
  گیري کلینتیجه

به طور کلی، افزودن آسپرین و پودر گیاه داروئی زوفا موجب بهبود 
یت            ــ به لنفوسـ یل  بت هتروف کاهش نســـ فات و  کاهش تل عملکرد، 

شد       هايجوجه سرمایی  شرایط تنش  شتی در    تیکبیوافزودن آنتی .گو
ــاخص کارائی اروپائی و کاهش       ــبب افزایش وزن بدن، افزایش شـ سـ

شد. اما با توجه   نسبت به گروه شاهد   هاي گوشتی ریب تبدیل جوجهض 
به  پودر گیاه زوفا با توجهاســتفاده از به ممانعت مصــرف آنتی بیوتیک 

ین تواند جایگزبهبود عملکرد می کاهش اثرات منفی تنش ســـرمائی و
در جیره جوجه هاي گوشتی در شرایط تنش   بیوتیکمناسبی براي آنتی 

  سرمایی باشد. 
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Introduction1 During decades, growth rate of broiler chickens was increased more than 4 times whereas growth 

rate of cardiovascular and respiratory tracts did not increase as muscle growth rate. Imbalance between oxygen 
consuming orangs and oxygen supplying organs led to increase metabolic disorders like ascites in broiler chickens. 
Low oxygen supplementation is the important factor in ascites syndrome by reducing arterial oxygen pressure and 
increasing pulmonary artery pressure. Increased pulmonary artery pressure led to hypertrophy of cardiac right 
ventricle and finally ascites incidence in broiler chickens during cold environment condition.  

Antibiotics as growth promoters in poultry feed are posing serious health risks to human health, because of 
their residual effects in poultry meat and eggs, as well as result pathogens develop resistance to antibiotics. 
Currently, poultry scientists are challenged to find out alternatives to antibiotic growth promoters with no side 
effects for poultry that could be more or as effective against harmful microorganisms in the gastrointestinal tract 
and to stimulate the growth by increasing the efficiency of feed utilization and to enhance the immunity. Regarding 
to this subject, supplementing the dietary herbs or plant extracts would stimulate the productive performance of 
poultry. One of the most frequently consumed herbal remedies available today is the hyssop preparations prepared 
from Hyssopus officinalis (L) which is gaining increased importance as a minty flavor, condiment and spices in 
food industries as well. The GC and GC-MS analysis of the essential oil led to the identification of 21 compounds 
representing 95.6% of the oil, comprising seven monoterpene hydrocarbons (32.3%), five oxygenated 
monoterpenes (60.5%), one phenol (0.2%) and six sesquiterpene hydrocarbons (0.35%). The major constituents 
of the camphorous predominant monoterpenes of the oil were pinocamphone (49.1%) >β-pinene (18.4%). 
According to the results of the studies, hyssop extract showed much weaker antioxidant activity as compared to 
the rosemary, sage, and thyme extracts in different methods of antioxidant evaluations. The aim of this study was 
comparing the effects of Hyssopus Officinalis powder, Virginiamycin antibiotic and Aspirin on performance, 
blood metabolites, carcass parameters and ileum microbial population of broiler chickens which subjected to cold 
stress were studied.  

Materials and Methods In a completely randomized design, a total of 500 male Ross-308 broiler chickens 
were allocated to 5 treatments with 5 replicates and 20 birds in each. Dietary treatment consisted of: 1) control, 2 
and 3) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin or Aspirin respectively and 4 and 5) basal diet containing 0.5 or 
one percent Hyssopus, respectively. The diets were formulated to meet the requirements of broilers as established 
by the Ross 308 broilers feeding guide in starter (1-11 d), grower (12-25 d) and finisher (26-42 d). The birds were 
kept under conventional conditions for vaccination, temperature, ventilation, and lighting based on Ross catalogue 
recommendations. Standard management practices of commercial broiler production were applied. The broiler 
diets were formulated based on standardized ileal digestible amino acids and other requirements were obtained 
from Ross catalogue recommendations. Broiler chicken performance (feed intake, body weight gain, feed 
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conversion efficiency, total and ascytic mortality and European production efficiency factor), erythrocyte osmotic 
fragility (EOF), blood cell count and blood metabolites including triglyceride, total cholesterol, HDL and LDL 
Cholesterol were measured at the 21 and 42 d of age. Carcass and abdominal fat percentage were calculated. 
Finally population of Lactobacillus and Escherichia coli of ileum were detected. 

Results and Discussion As compared to control, inclusion of 1 percent Hyssopus increased feed intake (P < 
0.05). Addition of Hyssopus and antibiotic increased weight gain, EPEF and decreased FCR compared to control 
and aspirin groups. Addition of one percent Hyssopus decreased red blood cell count, erythrocyte osmotic fragility 
(EOF) and heterophil percentage at 21 and 42 d of age as compared to control (P < 0.05). Escherichia coli 
population was reduced by antibiotic and one percent Hyssopus inclusion into broiler’ diet. Dietary treatments had 
no effect on WBC count, lymphocyte percentage, heterophil to lymphocyte ratio, serum total cholesterol, HDL- 
and LDL-cholesterol and urea concentration of broiler chickens at 21 and 42 d of age, carcass, and thigh meat and 
abdominal fat percentages at 42 d of age (P > 0.05) whereas broiler chickens fed diet containing 0.5 and 1 % 
hyssopus powder had higher breast meat percentage. 

Conclusion In conclusion addition of aspirin or Hyssopus powder improved broiler chicken’s performance and 
decreased mortality due to ascites and heterophile to lymphocyte ratio in cold condition. Virginiamycin improved 
broiler chickens body weight gain in cold condition but due to probable drug resistance, it may suggest that 
Hyssopus supplementation in broiler diet as a good replacement for antibiotic in cold stress. 

 
Keywords: Ascites, Blood metabolites, Broiler chicken, Carcass parameters, Cold stress. 
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  پژوهشی -مقاله علمی

  گذار در سیکل دوم تولیدتأثیر سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد مرغان تخم
 

 5، سولماز خلیلی سامانی4، محمد هادي سلیمانی3، سمیه ساالري2، احمد طاطار*1،3محمدرضا قربانی

  27/09/1398تاریخ دریافت: 
  29/05/1399تاریخ پذیرش: 

  
  چکیده

س به منظور  ستفاده از     گذار عملکرد مرغان تخم بر جیره در دانهسیاه  کنجاله مختلف سطوح  تأثیر یبرر شی با ا سیکل دوم تولید، آزمای  قطعه 120در 
صادفی  کامالً طرح قالب در لگهورن، گذارتخم مرغ س قطعه مرغ در هر تکرار  6و  تکرار 4 تیمار، 5 با ت شی عبارت بودند از د. یبه انجام ر  تیمارهاي آزمای

ود و طول دوره آزمایش هشت هفته ب  .دانه که جایگزین کنجاله سویا در جیره پایه شدند  سیاه  کنجاله درصد  بیست  و پانزده ده، پنج،(شاهد)،  سطوح صفر   
شدند. نتایج    مرغتخمصفات عملکردي و کیفیت   نتایج صورت چهار هفته اول، چهار هفته دوم و کل دوره گزارش  شان  ب ه که در چهار هفت داد آزمایش ن

 20مصرف خوراك در گروه  ینو کمتر یافتکاهش  يداریدانه بصورت معنخوراك به هنگام استفاده از کنجاله سیاه مصرف و کل دوره آزمایش اول، دوم
. افتیدانه کاهش کنجاله سیاهدرصد  20و  15، 10سطوح مرغ به هنگام استفاده از توده تخم در کل دوره آزمایش،. یدمشاهده گرد دانهسیاه کنجالهدرصد 
 و شاهد گروه از ترپایین ايمالحظهقابل بصورت دانهسیاه کنجاله از استفاده درصد 5 سطح در گذارتخم مرغان خون گلیسرید سرمو تري کلسترول غلظت
ستفاده  هايگروه سایر  شان داد که  . بود دانهسیاه  کنجاله از کننده ا س   نتایج آزمایش ن ستفاده از کنجاله  صد  5 سطح  تا دانهیاها صفات   در تغییر بدون در

  شد. گذارگلیسرید خون مرغان تخمعملکردي باعث کاهش کلسترول و تري
  

  گذار.تخم ، مرغانمرغتخم دانه، کیفیتسیاه کنجاله عملکرد،: کلیدي هايواژه
  

    1  مقدمه
درصد هزینه صنعت طیور را بخود    70تامین مواد خوراکی بیش از 

رین زا، بیشـــتمنابع پروتئینی، بعد از منابع انرژيدهد و اختصـــاص می
شکیل  بخش جیره دهند. کنجاله سویا متداولترین و  میهاي غذایی را ت

ــید و از توزان ا در تغذیه طیور بودهگیاهی مهمترین مکمل پروتئینی  س
اکثر کشـورهاي   ن وجود دریبا ا .اي نسـبتا خوبی برخوردار اسـت  آمینه
ــکل   جهان ــول با مش ــرایط خاص اقلیمی، تولید این محص به دلیل ش

شور ایران نیز تامین   .گرددهاي باال وارد میمواجه بوده و با هزینه در ک
صنعت    این ماده خوراکی یکی از مهمترین چالش ست که  ور طیهایی ا

با آن مواجه بوده و همین امر باعث توجه متخصــصــین تغذیه به منابع 
                                                        

 شیروان، شیروان، ایران.  عالی آموزش مجتمع آبخیزداري، و مرتع گروه دانشیار،-1
ستادیار، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع   -2 ا

    طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان، ایران. 
ــاورزي و منابع طبیعی خوزســتان،  دانشــیار،-3 گروه علوم دامی، دانشــگاه علوم کش

  اهواز، ایران.  

جات              خان کار ند  ما یاي زراعی و پس  قا له ب تداول و بومی از جم غیر م
صنایع غذایی شده است تا ماده خوراکی ارزان قیمتی در دسترس قرار     

   ).22گیرد (
ست که  سیاه دانه محصول گیاه گلدار یکساله از خانواده آالله     به  ا

اي و مناطق با آب و هواي مشــابه طور فراوان در کشــورهاي مدیترانه
سیاه دانه   باشد. می Nigell sativaنام علمی سیاه دانه   .)24( رویدمی

روید و در اصفهان و خراسان به در ایران در اراك به صورت طبیعی می
و به دلیل خواص دارویی بسیار معروف   شود صورت پرورشی کشت می   

ست   ضروري و غیر     ). دانه این گیاه منبع غنی از22(ا سیدهاي چرب  ا
ست.    شباع ا صلی  ا سید چ ا سید لینولئیک و    رترین ا شباع آن ا ب غیر ا

    ، ایران.مدیر عامل شرکت گیاه اسانس، گرگان-4
دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع      -5

 .طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 )ghorbani@cheshirvan.ac.ir l:Emai            نویسنده مسئول: -(*

DOI: 10.22067/ijasr.2022.37122 
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ست      سید اولئیک ا سید لینولئیک در افزایش وزن بدن   ).21( سپس ا ا
ــیاه دانه حاوي    ).25( نقش دارد ــت که روغن س ــده اس ــخص ش مش

ن) اســـت که داراي خاصـــیت تیموکوئینون و ســـایر اجزا ( مثل نیجل
). 8تواند باعث افزایش نرخ رشد شود (  اکسیدانی باالیی بوده و می آنتی

نشان داده شده است که سیاه دانه داراي فعالیت ضد میکروبی بوده و       
 ).22شود (با کنترل جمعیت میکروبی روده باعث بهبود عملکرد می

کنجاله  را ضــایعات باقی مانده حاصــل از روغن کشــی ســیاه دانه
س  .سیاه دانه گویند  صد پروتئ  75/31 يحاو دانهاهیکنجاله   خام، نیدر

صد چرب  37/19 صد رط  8/4خام و  یدر صد ف  15/9 ،بتودر خام  بریدر
ــتر  48/6و  ــد خاکس اي مواد مالحظهو نیز مقادیر قابل )22( بوده درص

اند که ). تحقیقات نشان داده16معدنی نظیر منیزیم، فسفر و آهن دارد (
سیدها و آلکالوئیدها       سمی همانند گلیکو سیاه دانه حاوي مواد  کنجاله 

 یندادند که پروتئ نشــان) 16و همکاران ( ). الدیک18باشــد (نیز می
س  س  يازنظر محتوا دانهیاهکنجاله  ه مالحظقابل يضرور  ینهآم یدهايا

زادگان و یرش  .است  گلوتن کنجاله و یابا کنجاله سو  یسه مقابوده و قابل
ــ27همکاران ( ــطوح  دانهیاه) از س  یلوگرمگرم در ک 15و  10و  5در س

ــت يها جوجه  یرهعنوان مکمل در ج به  ند.    یگوشـ ــتفاده کرد  ایناسـ
ستفاده از س    ینمحقق عملکرد  بر یاثر منف نهدایاهخاطرنشان کردند که ا
، 4) سطوح 3اي دیگر عبدالهادي و همکاران (در مطالعه ها ندارد.جوجه

یره در جکنجاله سویا  را جایگزین دانه  درصد کنجاله سیاه   32و  16، 8
ــان دادند که بلدرچین   کردبلدرچین ژاپنی   ــده با    ه و نشـ هاي تغذیه شـ

سیاه   8و  4سطوح   شترین افزا درصد کنجاله  رف مص یش وزن و دانه بی
شاخص     خوراك  سطوح باالتر این  شته و در  ). 3ها کاهش یافتند (را دا
سی  سطوح    مو ساالرمعینی  سیاه     20و  15، 10، 5پور و  صد کنجاله  در

شان دادند به هنگام     ستفاده کردند و ن دانه را در تغذیه بلدرچین ژاپنی ا
سیاه دانه تا سطح      ستفاده از کنجاله  ضافه وزن و   15ا صد، ا ضریب   در

ــت کاهش می        ابد  ی تبدیل غذایی بهبود و هزینه خوراك و تولید گوشـ

درصــد از  5/1و  1، 5/0) ســطوح صــفر، 20جهان و همکاران ( ).22(
ــد گیاهی در تغذیه            ــیاه دانه را به عنوان یک محرك رشـ کنجاله سـ

ستفاده از کنجاله      جوجه شان دادند که ا ستفاده کردند و ن شتی ا هاي گو
درصد نسبت به سایر سطوح از نظر اقتصادي        5/1 سیاه دانه در سطح  

ید را افزایش می    بازده تول هد. این محققین بهبود در  بهتر بوده و  د
سیاه دانه،      افزایش وزن جوجه سطه افزودن کنجاله  شتی را بوا هاي گو

سته به عنوان        ستند که توان سیدانی کنجاله دان شی از خواص آنتی اک نا
با توجه به ارزش غذایی باالي این یک محرك رشد طبیعی عمل کند. 

شده و تولید آن به عنوان     شاره  کنجاله که در مطالعات مختلف به آن ا
نه     ــی و نتایج متفاوتی که در    جات روغن یک فرآورده فرعی کارخا کشـ

ــت آمده به نظر می ــد که بتوان مقداري از مطالعات مختلف به دس رس
ــتفاده کرد. لذا ــر با هدف  این کنجاله را در جیره طیور اس مطالعه حاض

ذار گبر عملکرد مرغان تخم تأثیر ســطوح مختلف آن در جیره بررســی
  طراحی گردید.

 
  هامواد و روش

سانس از      شرکت گیاه ا سیاه دانه مورد نیاز این آزمایش از  کنجاله 
شیمیایی آن با روش      ستان تهیه گردید. در ابتدا ترکیب  ستان گل هاي ا

گیري و مشــخص شــد که این کنجاله ) اندازه6معمول آزمایشــگاهی (
صد پروتئین  83/27حاوي  درصد   77/9خام، درصد چربی  6/15خام، در

ستر و     17/6خام، فیبر صد خاک صاره عاري از ازت     73/35در صد ع در
است. همچنین انرژي متابولیسمی آن با استفاده از فرمول زیر محاسبه     

  ). 23شد (
ME = 4095.41 + 56.84EE −225.26ASH−22.24 NDF  

ندازه  یدهاي چرب موجود در آن از     براي ا ــ قدار و نوع اسـ گیري م
 ) استفاده گردید. GC, Unicam 4600دستگاه گاز کروماتوگراف (

  
푃푑  درصد تولید تخم مرغ )1 رابطه =

푇푒
n
× 100 

  Pd زنده: يهامرغ يمرغ به ازاتخم یددرصد تول 
 Te تولید شده يهامرغتعداد تخم:  

n موجود زنده يهامرغ دتعدا:  
퐸푚 توده تخم مرغ )2 رابطه = 푃푑 × 퐸푤 

Em (گرم): یشیمرغ هر واحد آزماتوده تخم 
Ew مرغ:وزن تخم یانگینم  
Pd زنده: هايمرغ يمرغ به ازاتخم یددرصد تول 

퐹퐶푅  ضریب تبدیل خوراك )3 رابطه =
퐹푖
퐸푚

 
FCR خوراك یلتبد یبضر: 

FI یشیمصرف خوراك هر واحد آزما: 
Em یشیمرغ هر واحد آزماتوده تخم: 
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  آزمایشی يهارهیج یمیاییش یبترک و دهندهیلمواد تشک -1دول ج
Table 1- Composition and calculated analyses of the experimental diets 

Ingredients Control 5 BSM 10 BSM 15 BSM 20 BSM 
  ذرت
Corn  62.77 60.87 59.02 57.10 55.20 

  )٪44کنجاله سویا (پروتئین خام 
Soybean meal (44%CP)  21.15 17.06 14.07 10.55 7.02 

  کنجاله سیاه دانه
Black seed meal  0 5.00 10.00 15.00 20.00 

  روغن گیاهی
Vegetable Oil  2.50 2.80 3.07 3.37 3.66 

  دي کلسیم فسفات
Di-calcium phosphate  1.65 1.70 1.70 1.75 1.75 

   صدف يپوسته
Oyster shell  5.77 5.75 5.75 5.73 5.73 

 آهکسنگ 
Limestone  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   نمک
Salt  0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

   شیرینجوش
Sodium bicarbonate  0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

  یدکلرا یدروه لیزین-ال
L-Lysine- HCl  

0.05 0.15 0.24 0.34 0.43 

  المتیونین-دي
DL-Methionine  

0.17 0.19 0.21 0.21 0.21 

  2 مکمل ویتامینی
2Vitamin premix  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

   مکمل معدنی
2Mineral premix  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Calculated analysis 
      ترکیبات محاسبه شده

 انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري در کیلوگرم)
Metabolisable energy (kcal /kg)  2813.00 2813.57 2813.04 2813.24 2813.00 

 پروتئین خام (درصد)
Crude protein (%)  

14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 

 درصد)( یمکلس
Calcium (%)  

4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 

 (درصد)دسترس فسفر قابل
Available phosphorous (%)  

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

  (%) سیستین+  متیونین
Methionine + Cystine (%)  

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 

  فیبر خام (درصد)
Crude fiber (%) 

2.84 3.06 3.26 3.46 3.66 
، B1گرم؛ ویتامین میلی K ،2/2گرم؛ ویتامین میلی E ،20میکروگرم؛ ویتامین  D3  ،75ویتامین  گرم؛میلی A، 4/2ویتامین : کردجیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  یویتامینمکمل  1
میکرو گرم و کولین  B12 ،10گرم؛ ویتامین میلی B9 ،5/0گرم؛ ویتامین میلی B6  ،5/2گرم؛ ویتامین میلی B5 ،35گرم؛ ویتامین میلی B3 ،8گرم؛ ویتامین میلی B2 ،4گرم؛ ویتامین میلی 5/1

  گرم.میلی 468کلرید، 
  گرم.میلی 3/0گرم و سلنیم ، میلی 6گرم؛ مس، میلی 64میلی گرم؛ روي،  75گرم؛ آهن میلی 80کرد: منگنز، جیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  مکمل مواد معدنی 2

1Vitamin premix provided per kilogram of diet: vitamin A 2.4 mg; vitamin D3 75 μg; vitamin E 20 mg, vitamin K 2.2 mg, vitamin 
B1 1.5 mg, vitamin B2 4.0 mg, vitamin B3 8.0 mg, vitamin B5 35.0 mg, vitamin B6 2.5 mg, vitamin B9 0.5 mg, vitamin B12 10 
μg, and choline, 468 mg.  
2- Mineral premix provided per kilogram of diet: Mn 80.0 mg; Fe 75.0 mg; Zn 64.0 mg; Cu 6.0 mg and Se 0.3 mg. 
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ــاثر ســـطوح مختلف کنجاله  نییتع منظوربه کرد بر عمل دانهاهیسـ
غان   کل دوم تخم  گذار تخممر ــی ته   در سـ ) 100تا   92گذاري (از هف

ستان انجام        شاورزي و منابع طبیعی خوز شگاه علوم ک شی در دان آزمای
ید. در این آزمایش از    قالب    گذار تخمقطعه مرغ   120گرد لگهورن در 

صادف  کامالًطرح   تکرار و هر در مرغ قطعه 6تکرار و  4 مار،یت 5 با یت
شد   ا هفته 8به مدت  شی مارهای. تستفاده   -1عبارت بودند از: ي آزمای

شاهد  یت ستاندارد بر پا  رهیج(مار  سو  هیا به  5تا  2و  )ایذرت و کنجاله 
که جایگزین  دانهاهیدرصـد کنجاله سـ   20و  15، 10، 5ب سـطوح  یترت

شدند   سویا در جیره پایه  شی  هايجیره .کنجاله   اجاتاحتی برطبق آزمای
  الینتجاري هاي توصیه شده سویه   لگهورن  گذارتخممرغ مغذي  مواد

W-36 )19 دند شـ  سـیکل دوم تولید تنظیم  دیتول کیبعد از پ يبرا) و
 یانگین(م شدند  انتخاب هم به نزدیک وزنی از نظر هامرغ). 1 (جدول

مایش  دوره و طی )گرم 1600± 50وزن   و آب به  آزاد طوربه  آز
سی    خوراك ستر شتند  د  همه براي محیطی شرایط  امکان حد تا و دا

 سـاعت  16 صـورت به نوردهی برنامه و کسـان ی آزمایشـی  هايگروه
شنایی  شد  تاریکی ساعت  8 و رو گذار به هاي تخممرغ. در نظر گرفته 

ــرایط   ــروع آزمایش جهت عادت دهی در ش مدت یک هفته قبل از ش
ــرف خوراك، تعداد تخم    مرغ تولیدي و وزن  آزمایش قرار گرفتند. مصـ

صد تولید تخم   فتگی اندازهصورت ه مرغ، بهتخم شد و در غ و مرگیري 
ساس رابطه ) گرم( مرغتوده تخم سبه گردید. با توجه  بر ا هاي زیر محا

ــرف خوراك (گرم/ مرغ/ روز) و توده  (گرم/ مرغ/ روز)  مرغتخمبه مص
صفات   کلیه. ضریب تبدیل خوراك نیز به صورت هفتگی محاسبه شد    

ــورت دو دوره  عملکردي مرغ اي (چهار هفته اول، چهار    ته هف 4ها بصـ
  هفته دوم) و کل دوره گزارش شدند.

ندازه به  یات کیفی تخم منظور ا ــ ــوصـ یان   گیري خصـ پا مرغ، در 
ــتم از دوره آزمایش، دو عدد      هفته  ــم و هشـ هاي دوم، چهارم، شـــشـ
صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ارسال      مرغ از هر تکرار بهتخم

ــدند ــی. ش ــگاه با تقس بر قطر بزرگ  مرغتخمم قطر کوچک در آزمایش
ها شکسته و وزن   مرغتخممحاسبه شد. سپس     مرغتخمشاخص شکل   

ه ضخامت پوست  . گیري شدند ها با دقت اندازهپوسته، زرده و سفیده آن  
، Karl Kolb, FE20اي (مرغ با دســتگاه ضــخامت ســنج عقربهتخم

سته تخم  نقطهسه متر در میلی 01/0 با دقت آلمان) انتهاي ( مرغاز پو
ــط     عنوانبه ها  گیري و میانگین آن اندازه ) باریک، انتهاي پهن و وسـ

اده از استحکام پوسته با استف   . گرفته شد  در نظرضخامت نهایی پوسته   
ارتفاع  .، آلمان) تعیین شد Karl Kolbمکانیکی ( مقاومت سنج دستگاه  

ستگاه اتوم     سط د  مرغتخماتیک آنالیز سفیده، واحد هاو و رنگ زرده تو
)EMT-5200, Robotmation Co. Ltd., Tokyo, Japan  (

ندازه  ــفات کیفی    ا ــد. کلیه صـ ــفات      مرغتخمگیري شـ ها همانند صـ
ــورت دو دوره  اي (چهار هفته اول، چهار هفته     هفته  4عملکردي، بصـ

ندازه      به منظور ا ند. در آخر دوره  ــد گیري دوم) و کل دوره گزارش شـ
ــیمویژگی ــیاههاي بیوش رگ دو قطعه مرغ از هر تکرار یایی خون از س

ــرم حاصــله به آزمایشــگاه ارســال گردید.   خونگیري به عمل آمد و س
نجی ها بصورت رنگ س  گلیسرید سرم  محتواي گلوکز، کلسترول و تري 

هاي تجاري شـــرکت پارس آزمون (پارس و طبق دســـتورالعمل کیت
شدند.   صل از ا  جینتاآزمون، ایران) تعیین  رح در قالب ط قیتحق نیحا

صادف  ستفاده از  GLM رویه با تکرار چهار و تیمار پنج ی باکامال ت  با ا
ــخه   SAS افزارنرم ــه  ).26گردید (  آماري  تجزیه  )1/9(نسـ   مقایسـ

ــتفاده  با  ها میانگین  ــطح اي دانکن وچند دامنه   آزمون از اسـ  در سـ
   .گرفت صورت درصد پنج داريمعنی

  
  نتایج و بحث

گزارش شده   2دانه در جدول اسیدهاي چرب کنجاله سیاه  پروفایل 
شان دادند که بیش از     ست. نتایج ن سیدهاي چرب     86/99ا صد از ا در

سید          ستئاریک، ا سید ا سید پالمتیک، ا سیاه دانه را ا موجود در کنجاله 
د که از این بین، دهاولئیک، اسید لینولئیک و اسیدلینولنیک تشکیل می

ــید  ــید لینولئیک و اس درصــد  67/34و  51/41اولئیک به ترتیب با اس
  بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.

  
  پروفایل اسیدهاي چرب موجود در کنجاله سیاه دانه (درصد) -2 جدول

Table 2-Fatty acid profile of black seed meal (%) 
Fatty acid common name Value 
Palmitic acid (C16:0) 16.12 
Stearic acid (C18:0) 5.59 
Oleic acid (C18:1(n-9)) 34.67 
Linoleic acid (C18:2(n-6)) 41.51 
Linolenic acid (C18:3(n-3)) 1.97 
Total  99.87 

  
صل از   نتایج لکرد بر عم دانهسیاه سطوح مختلف کنجاله   تأثیرحا

آمده اســت.  3در جدول  یشآزما هاي مختلفدر دوره گذارتخممرغان 
ــرف نده    )در روز (گرم یخوراك مصـ ته اول  4در به ازاي هر پر  4، هف

  صورتبه دانهسیاهبه هنگام استفاده از کنجاله هفته دوم و کل آزمایش 
فت   کاهش   داريمعنی مایش      ). >05/0P( یا ته اول آز هار هف در چ
دانه درصد درصد کنجاله سیاه   20و  15، 10هاي استفاده کننده از  گروه

شتند      ولید پایینت شاهد دا سبت به گروه  در ارتباط با  .)>05/0P(تري ن
ــتفاده کنندههفته اول و کل دوره، گروه 4در  مرغتخم توده از  هاي اس
ه تري نسـبت ب دانه توده تخم پاییندرصـد کنجاله سـیاه   20و  15، 10

ده در گروه استفاده کنن مرغتخمگروه شاهد داشتند. درصد تولید و توده 
ــیاه 5 از ــد کنجاله س ــت. وزن درص ــاهد نداش دانه تفاوت چندانی با ش

تاثیر گروه        مرغتخم حت  یل خوراك ت بد یب ت ــر هاي مختلف  و ضـ
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    آزمایشی قرار نگرفت.
  گذارتاثیر کنجاله سیاه دانه بر صفات عملکردي مرغان تخم -3جدول 

Table 3- Effect of black seed meal on productive traits of laying hens 
  تیمارها

1Treatments  
  (گرم) مصرفی خوراك

Feed intake (g)   
  )گرم( مرغتخم وزن

Egg weight (g)  
  )گرم( مرغتخم توده

Egg mass (g)  
  مرغتخم تولید درصد

Egg production (%)  
  (گرم/گرم) خوراك تبدیل ضریب

Feed conversion ratio (g/g)   
First 4 weeks     
Control  a105.09 59.25 a40.85 a68.45 2.58 
5 BSM b90.13 58.17 ab38.17 ab64.76 2.36 
10 BSM b92.32 57.63 b33.88 b59.05 2.75 
15 BSM b89.04 58.56 b35.43 b59.99 2.52 
20 BSM b87.06 57.82 b33.86 b 58.57 2.57 
SEM 2.06 0.42 0.86 1.29 0.05 
P-value 0.03 0.79 0.03 0.05 0.11 
Second 4 weeks     
Control  a101.70 56.94 34.06 58.73 3.04 
5 BSM b90.36 56.17 30.20 53.30 3.02 
10 BSM b 83.91 55.00 27.26 48.85 3.14 
15 BSM b 87.44 55.91 28.65 50.99 3.07 
20 BSM b 81.06 55.13 26.97 49.04 3.03 
SEM 2.11 0.45 0.90 1.46 0.08 
P-value 0.01 0.67 0.07 0.18 0.99 
Total       
Control  a103.40 58.10 a37.45 63.59 2.78 
5 BSM b90.24 57.17 ab34.18 59.03 2.64 
10 BSM b 88.12 56.31 b 30.57 53.95 2.91 
15 BSM b 88.26 57.22 b 32.04 55.49 2.76 
20 BSM b 84.06 56.47 b 30.42 53.81 2.77 
SEM 1.97 0.37 0.83 1.31 0.05 
P-value 0.01 0.61 0.02 0.07 0.56 

1BSM  : کنجاله سیاه دانه  
  ها.خطاي معیار میانگین 2

a,b05/0( هستند داریمعنغیر مشترك داراي اختالف حروف با  ،ستونهر  يهانیانگیم≤P.(  
1 BSM: Black seed meal  
2Standard errors of means  
a,bMeans within same column with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05). 

 
ــان  گذارتخممربوط به عملکرد مرغان  هايطور که دادههمان نش

) یشهفته دوم و کل دوره آزما 4هفته اول،  4در تمام مراحل ( دهندیم
قرار گرفت و به هنگام اســتفاده از کنجاله  تأثیرمصــرف خوراك تحت 

شترین ب یش. در کل دوره آزمایافتکاهش  دانهسیاه  صرف خوراك  ی   م
ستفاده مصرف خوراك در گروه   یندر گروه کنترل و کمتر  20ز ا کنندها

صد کنجاله   شاهده گرد  نهداسیاه در  06/84گرم در مقابل  4/103( یدم
رســد یکی از دالیل کاهش مصــرف خوراك مزه تلخ به نظر می گرم).

ــان داده کنجاله ســیاه اند که عملکرد پایین با دانه باشــد. محققین نش
توان به وجود ترکیباتی دانه را میمصــرف ســطوح باالي کنجاله ســیاه

ها ). ساپونین22اي ربط داد (د تغذیههمانند آلکالوئید ساپونین و مواد ض
به دلیل مزه تلخ و صدمه زدن به دهان و دستگاه گوارش باعث کاهش 

انه دشوند. مهمترین ساپونین در سیاه   مصرف خوراك و کاهش رشد می  
ست (  شان داده 15ترکیبی به نام مالنتین ا اند که کنجاله ). تحقیقات ن

ســیدها و آلکالوئیدها نیز  ســیاه دانه حاوي مواد ســمی همانند گلیکو  
شد ( می ضر  18با شان داده  در مطالعه). موافق با نتایج آزمایش حا اي ن

ست که جیره هاي حاوي    سه با      4شده ا سیاه دانه در مقای صد پودر  در
گروه کنترل باعث کاهش مصــرف خوراك و بهبود بازده غذایی شــد  

هاي ) گزارش کردند که مصـرف خوراك جوجه 1). عباس و احمد (13(
درصد سیاه دانه کاهش یافت. مغایر  2و  1گوشتی به هنگام استفاده از 

نشان دادند که  ) 22با نتایج آزمایش حاضر موسی پور و ساالر معینی (   
سیاه دانه در تغذیه بلدرچین ژاپنی مصرف      ستفاده از کنجاله  به هنگام ا

درصــد جایگزینی بیشــتر از گروه  15و  5خوراك کل دوره در ســطوح 
هد بود. این محققین اظهار کردند مزه بسیار تلخ کنجاله سیاه دانه تا شا

ــطح  ــویی بر   20س ــد جایگزینی در جیره بلدرچین ژاپنی تاثیر س درص
صرف خوراك را به    صرف خوراك ندارد. این محققین علت افزایش م م
ــیاه دانه همانند  ــانس باقی مانده در کنجاله سـ وجود مواد فعال در اسـ
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باط دا  ــح          نیجلن ارت عث افزایش ترشـ با یب  ماال این ترک که احت ند  د
صرف خوراك     آنزیم ضم و در نتیجه بهبود م شی و افزایش ه هاي گوار

ست (   سیاه        22شده ا سانس  ست که ا شده ا شخص  ). در این ارتباط م
ــح آنزیم      باعث تحریک ترشـ نه  ــی در روده کوچک و   دا هاي گوارشـ

و بهبود پانکراس و در نتیجه بهبود هضـــم، افزایش مصـــرف خوراك 
) گزارش کردند 16). ال دیک و همکاران (28بازده خوراکی شده است (

ــیاه دانه باعث افزایش   50که جایگزینی  ــویا با س ــد از کنجاله س درص
ضریب تبدیل جوجه    صرف خوراك، کاهش وزن بدن و افزایش  هاي م

شد. آیدین و همکاران (   شتی  صرف خوراك به   ) 7گو شان دادند که م ن
گذار درصد سیاه دانه در تغذیه مرغان تخم   3و  2،  1ز هنگام استفاده ا 
  تغییر پیدا نکرد.

  نجالهک سطح افزایش با تخم تولید درصد که دهندمی نشان نتایج  
شابه  روندي در و صرف  با م  فقط در چهار هفته اول کاهش خوراك م

صد تولید در چهار هفته دوم و کل دوره آزمایش از نظر   یافت و افت در
کاهش درصــد  یلاز دال یکی رســدمی نظر به. دار نبودیآماري معن

ــرف خوراك و به ید،تول  يمواد مغذ یتبع آن کاهش فراهمکاهش مص
در  یدضرب درصد تول  حاصل  مرغتخمباشد. توده   مرغتخم یدجهت تول

صد تول    مرغتخموزن  ست. با توجه به کاهش در دار در چهار ید (معنیا
ته      هار هف عددي در چ ته اول و  کل)  هف عدم  دوم و  در وزن  ییرتغ و 

فاده از      مرغتخمکاهش توده  مرغ، تخم ــت  20و  15، 10به هنگام اسـ
صد از کنجاله   ست که ا  یدر حال ینو ا قابل انتظار بود دانهسیاه در  ینا

ستفاده از   صد کنجاله   5فاکتور به هنگام ا قرار  تأثیرتحت  دانهسیاه در
ــت. ینگرفت و تفاوت چندان ــاهد نداش ــریب  با گروه ش از انجاییکه ض

تاثیر می     ــرف خوراك و توده تخم  یل خوراك از مصـ بد لذا،   ت پذیرد؛ 
ــرف خوراك و توده     مان مصـ عدم تغییر      مرغتخمکاهش همز عث  با

سیاه دانه در      معنی سطح کنجاله  ضریب تبدیل خوراك با افزایش  دار 
ور و ســاالر جیره شــده اســت. مغایر با نتایج آزمایش حاضــر موســی پ

) معتقد بودند به هنگام استفاده از کنجاله سیاه دانه در جیره   22معینی (
و  یابد. عبدالمجید    بلدرچین ژاپنی ضـــریب تبدیل خوراك افزایش می    

درصد کنجاله سیاه    30) نشان دادند که جایگزینی سویا با   4همکاران (
دانه باعث افزایش مصــرف خوراك و وزن جوجه هاي گوشــتی شــد و 

تاثیر قرار نگرفت.            ا ــریب تبدیل غذایی تحت  ین در حالی بود که ضـ
درصـــد از کنجاله  32و  16، 8، 4) ســـطوح 3عبدالهادي و همکاران (

ســویا را با کنجاله ســیاه دانه در جیره بلدرچین ژاپنی جایگزین کردند. 
درصــد در کل دوره  8و  4نتایج این محققین نشــان داد که جایگزینی 

شتها باعث افزایش مصرف خوراك و   روز) ب 35پرورش ( ه علت بهبود ا
اضافه وزن و بهبود ضریب تبدیل شد. این در حالی است که جایگزینی 

  درصد باعث افت مصرف خوراك و کاهش افزایش وزن شد. 16
باقر و همکاران (         ــر ال مایش حاضـ تایج آز با ن ) گزارش 14موافق 

ستفاده ا ز   سیاه دانه در تغذ   3و 1کردند که ا گذار یه مرغان تخمدرصد 

ــد تولید به ترتیب      مرغتخماثر منفی بر تولید    16و  9داشـــته و درصـ
 10درصــد کاهش یافت. این محققین کاهش درصــد تولید را افزایش 

ــیاه   ــدي وزن بدن این مرغان ارتباط دادند و نتیجه گرفتند که س درص
  . مرغتخمدانه باعث افزایش وزن بدن شده تا تولید 

ر صفات  ب دانهسیاه استفاده از کنجاله   تأثیر یبررس  حاصل از  یجنتا
چهار هفته اول،  يبرا ايدوره صــورتبه گذارتخم مرغان ،تخم یفیک

ــت.  4جدول  چهار هفته دوم و کل دوره در     هفته اول   4 در آمده اسـ
سته        یرنظ یصفات  یشآزما ضخامت پو سته،  ستحکام پو  ،واحد هاو، ا

مختلف  یمارهايت تأثیر تحت مرغتخمو شــاخص شــکل  درصــد زرده
ه ب مرغدرصــد ســفیده و شــاخص رنگ زرده تخمقرار نگرفتند.  ییغذا

 داريمعنی صــورتبه دانه،ســیاهدرصــد کنجاله  15هنگام اســتفاده از 
شاهد     سبت به گروه  شده تفاوت قابل     کاهشن صفات قید  یافتند. در 

سطوح  مالحظه سیاه     10و  5اي در بین  صد جایگزینی کنجاله  دانه در
ــت.  ــاهد وجود نداش هفته دوم از آزمایش و نیز در کل دوره  4در  با ش

سطوح مختلف کنجاله     صفات کیفی تحت تاثیر  آزمایش هیچ کدام از 
 .سیاه دانه قرار نگرفتند

ســـاختار ژله    یا به قوام   یادي تا حدود ز   ها مرغتخمدرجه   یا  ارزش
نقش  رینیشتت بحال ینا یجاددر ا یندارد. اووموس یبستگ یدهمانند سف

ــتگ یکرا دارد و  ــ یزانواحد هاو و م ینب یمثبت یهمبس ر د یناووموس
س  ینبا قوام آلبوم هايمرغتخمها وجود دارد. مرغتخم  ینباال که اوومو

ــتريب ــت. واحد هاو ب يدارند واحد هاو باالتر یش  100 ینخواهند داش
بد  یفیتباک هايمرغتخم يبرا 20و  یعال یفیتباک هايمرغتخم يبرا
ست. ا  یرمتغ شان    یبضر  ینا شد ن ودن ب باالتردهنده هر چه باالتر با
سندي تبع آن و به یدهسف  یفیتک ست.  مرغبهتر تخم بازارپ ا دقت بها ا

ــر مشـــخص م    یجدر نتا   واحد هاو تحت تاثیر    که  گرددیمطالعه حاضـ
سیاه     دانهسیاه سطوح مختلف کنجاله   ستفاده از کنجاله  قرار نگرفت. ا

فاتی نداشت و ص مرغتخمدرصد تاثیر منفی بر صفات کیفی   10دانه تا 
هم که بصورت منفی تحت تاثیر استفاده از سطوح باالي کنجاله سیاه     
ــدند بطوري که در دوره  دانه قرار گرفته بودند با گذشــت زمان بهتر ش

یر بصورت منفی تحت تاث  دوم یا کل آزمایش هیچ یک از صفات کیفی 
  قرار نگرفتند.
ــتفاده از  محققین ــان دادند که به هنگام اس درصــد عصــاره  1نش

و ضـــخامت آن در  مرغتخمو وزن پوســـته  مرغتخموزن  دانهســـیاه
سته و مقاومت آن به هنگام    )11یافت ( افزایش ینبلدرچ ضخامت پو  .

ستفاده از   صد   3و  2ا سیاه در سه در مقا دانهدانه  س  ی  1( تریینطوح پابا 
صد   شاهد)   در صفر ( شی و همکاران ( 7( یافت یشافزا )و   )9). بلوکبا

زن بر و داريمعنی تأثیر دانهســیاهگزارش کردند که اســتفاده از روغن 
  و پوسته نداشت. یدهنسبت زرده، سف ید،درصد تول مرغ،تخم
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 گذارتخم مرغان مرغتخم کیفی هايفراسنجه دانه برکنجاله سیاه  تأثیر -4جدول
Table 4- Effect of black seed meal on egg quality traits of laying hens 

  تیمارها
1Treatments  

  هاو واحد
Haugh 

unit 

بر  یلوگرم(ک پوسته استحکام
  )مربع متریسانت

Eggshell strength 
)2(kg/cm 

  )رمتیلی(م پوسته ضخامت
Eggshell 

thickness (mm) 

 زرده
  (درصد)
Egg 
yolk 
(%) 

  (درصد) سفیده
Albumin 

(%)  

  زرده رنگ
Yolk 
color 

شکل  شاخص
  مرغتخم

Egg shape 
index 

First 4 weeks       
Control  91.26 2.50 0.35 24.71 a58.85 a5.30 68.84 
5 BSM 96.10 2.04 0.37 25.37 a58.96 ab4.90 64.95 
10 BSM 92.70 2.14 0.39 27.27 a56.54 abc4.15 72.52 
15 BSM 92.00 2.09 0.33 21.69 b46.28 bc3.90 61.81 
20 BSM 90.62 2.34 0.38 24.31 ab50.44 c3.45 67.42 
SEM 0.84 0.01 0.01 0.75 1.47 0.20 2.49 
P-value 0.24 0.28 0.35 0.23 0.01 0.02 0.72 
Second 4 weeks       
Control  82.03 2.52 0.46 26.42 54.01 4.70 73.66 
5 BSM 85.12 2.37 0.19 22.29 45.06 4.25 64.64 
10 BSM 83.87 2.48 0.19 24.50 47.21 4.40 65.36 
15 BSM 83.58 2.56 0.22 25.41 55.55 4.55 73.49 
20 BSM 84.75 2.17 0.19 22.37 54.02 4.45 68.39 
SEM 0.59 0.09 0.05 0.93 1.82 0.15 2.22 
P-value 0.53 0.71 0.34 0.56 0.26 0.92 0.57 
Total         
Control  86.64 2.51 0.38 25.57 56.43 5.00 71.25 
5 BSM 90.61 2.18 0.20 23.83 52.01 4.58 64.80 
10 BSM 88.29 2.22 0.20 24.52 49.05 4.28 65.31 
15 BSM 88.56 2.34 0.19 23.55 50.91 4.23 67.65 
20 BSM 88.22 2.25 0.20 22.12 49.71 3.95 61.17 
SEM 0.53 0.07 0.03 0.72 1.47 0.13 2.31 
P-value 0.17 0.61 0.34 0.66 0.55 0.12 0.74 

1BSM  : کنجاله سیاه دانه  
  ها.خطاي معیار میانگین 2
c-a05/0( هستند داریمعنغیر مشترك داراي اختالف حروف با  ،ستونهر  يهانیانگیم≤P.(  

1BSM: Black seed meal  
2Standard errors of means  
a-cMeans within same column with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05). 

  
ــطوح مختلف کنجاله  اثرات ــیاهس ــنجه دانهس  یخون يهابر فراس

شان   5 در جدول گذارتخممرغان  سترول     شده داده ن ست. غلظت کل ا
  کنجاله از دهســـطوح مختلف اســـتفا تأثیرتحت  ســـرم خون مرغان

سطح   دانهسیاه  ستفاده از کنجاله     5قرار گرفت و در  صد ا   دانهسیاه در
ــورتبه ــا ترپایین ايمالحظهقابل ص ــاهد و س   هايگروه یراز گروه ش

ستفاده    یسیرید گلي). غلظت ترP>01/0( بود دانهاهسی از کنجاله  کنندها
شــابه م يقرار گرفت و روند تأثیرهمانند کلســترول تحت  یزن پالســما

شت،     سترول دا سطح   ینکه ا ايگونهبهکل صد کنجاله   5فاکتور در  در
). P>01/0( بود هاگروه یراز ســا  ترپایین ايمالحظهقابل صــورت به

ــیرید گليغلظت تر  ــتفاده در گروه  یسـ ــد کنجاله   5از  کننده اسـ درصـ
شاهد کمتر بود      42حدود  دانهسیاه  سبت به گروه  صد ن ستفاده از   .در ا

سرم   بر غلظت گلوکز داريیمعن تأثیر دانهسیاه سطوح مختلف کنجاله  
  ). P =12/0نداشت ( گذارتخمخون مرغان 

ــتا  یکحاضــر در  یشآزما یجبا نتا يااندازه تا) 5نتایج عبدو ( راس
سو  یگزینیجا یشگزارش کرد که با افزا محقق این. ست ا با  یاکنجاله 

 چربی گوشـتی  هايجوجه یرهدر ج دانهسـیاه درصـد کنجاله   50تا  25
سما  کل سترول  و پال به  دتوانمی این که کندمی پیدا کاهش خون کل

ــیاه موجود در  یجلنعلت ماده فعال ن    ــد.  دانه سـ ــطوح  کاهش  باشـ سـ
عال ف یباتترک درنتیجهممکن اســت   یســیریدها گليکلســترول و تر 

انه دوگ یوندپ یکچرب با  یدهايو اســ  یموکوینونهمانند ت دانهســیاه 
سترول       سنتز کل شد که باعث کاهش  سیله بهبا و  يدکب هايسلول  و

  .شوندمی کوچک روده ازکاهش جذب 
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 )یترل یبر دس گرممیلی( گذارتخممرغان  خونی يفراسنجه هابر کنجاله سیاه دانه  تأثیر -5جدول
Table 5- Effect of black seed meal on blood parameters of laying hens (mg/dl) 
  تیمارها

1Treatments  
  گلیسرید تري

Triglyceride 
  کلسترول

Cholesterol 
  گلوکز

Glucose 
Control b1502.9 b143.8 247.0 
5 BSM c875.4 c101.4 157.8 
10 BSM b1591.7 b156.6 269.4 
15 BSM a2004.7 a175.6 275.8 
20 BSM b1740.1 b153.8 277.5 

2SEM 66.39 4.13 4.20 
P-value 0.001 0.001 0.12 

1BSM  : کنجاله سیاه دانه  
  ها.خطاي معیار میانگین 2
c-a05/0( هستند داریمعنغیر مشترك داراي اختالف حروف با  ،ستونهر  يهانیانگیم≤P.(  

1BSM: Black seed meal  
2Standard errors of means  
a-cMeans within same column with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05). 

 
 دانهسیاه موجود در  يضرور  هاياست روغن  شده همچنین گزارش
عال       کاهش ف عث   یل مت -3 یکســـ دروی ه -3 یمآنز یمکوآنز یت با

 تزســـن در کلیدي نقش آنزیم این که شـــودیآ م یمکوآنز یلگلوتار
محققین نشان دادند که محتواي چربی خون بجز   ).10( دارد کلسترول 

سیاه دانه      لیپوپروتئین ستفاده از کنجاله  سیته باال به هنگام ا هاي با دان
 سـطوح کردند که  ) مشـاهده 14). ال باقر و همکاران (2کاهش یافت (

  ل،کلســترو داريیطور معنبه دانهســیاهدانه  یلوگرمدر ک گرم 30و  10
ــیریدگل تري ــفول یس ــمیرا کاهش داد. مکان مرغتخمزرده  پیدیو فس  س

سترول زرده   دانهسیاه چگونه  ینکها  ودش یم مرغتخمباعث کاهش کل
صور م    شناخته  کامالً ست. اما ت شده ا سترول زرده در   شود ین کاهش کل

اده از استف  ه شده است  نشان داد  ارتباط با کاهش کلسترول سرم باشد.   
صد   3و  1 سته به   صورت بههفته  68مرغان  یرهدر ج دانهسیاه در واب

صدي   30غلظت باعث کاهش  سفول در صدي   23و  یپیدف سترول  در کل
). در آزمایش حاضــر گلوکز پالســما تحت تاثیر قرار 8گردد (میســرم 

 )،22نگرفت. مطابق با نتایج این آزمایش موســی پور و ســاالر معینی (

سترول، تر  داريمعنیتفاوت  سیرید، گليدر غلظت گلوکز، کل و  LDL ی
HDL  لدرچ فاده  یژاپن هاي ینخون ب ــت نده اسـ ــطوح مختلف  کن از سـ

ــیاهکنجاله  ــاهده  دانهس  منظوربه )26طغیانی و همکاران ( .نکردندمش
 2ح سطو  ی،گوشت  هاجوجه خونی هايبر فراسنجه  دانهسیاه اثر  یبررس 

ضافه کردند و نتا  یهپا یرهرا به ج دانهسیاه  یلوگرمگرم بر ک 4و   ینا جیا
شان داد که ه  ینققمح شیمیایی ب ياز پارامترها یکیچن ون سرم خ  یو

سیرید، گليتر ین،آلبوم ازجمله سترول تحت   HDL، LDL ی  تأثیرو کل
  ت.قرار نگرف ییغذا یمارهايت

  
  یکل گیرينتیجه

صل  نتایج شان  آزمایش این از حا اي دار دانهسیاه  کنجاله که داد ن
 زا استفاده  همچنین .باشد میمقادیر باالیی از اسیدهاي چرب ضروري   

س  صد  5 سطح  تا دانهیاهکنجاله  صفات عملکردي   در تغییر بدون در
  شد. گذارگلیسرید خون مرغان تخمباعث کاهش کلسترول و تري
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Introduction1 It has been estimated that feed is the major cost associated with commercial poultry production. 

Conventional plant proteins, such as soybean meal tend to increase the poultry production costs due to limitation 
in cultivation in some region and therefore, their being transported from other countries. Hence, inclusion of non-
conventional feed resource becomes of primary importance in poultry production to maintain the productivity at a 
lower cost. Black seed (Nigella sativa) referred to an important medical crop in many countries and is primarily 
consumed as medical oil. Black seed meal (BSM) is by-product after oil removal and can be used as a protein-rich 
meal (21). Black seed meal contains about 31.75 % crude protein and 19.37 % ether extract and it can be used as 
good sources of protein and energy (21) and substitution of soybean meal in laying hens practical diets. However, 
reports on the use of BSM in laying hens diets in second cycle of production are not enough, therefore, in this 
study, we considered the effect of different levels of black seed meal on laying hens performance in second 
production cycle. 

Materials and Methods This experiment was conducted to determine the fatty acids composition of black 
seed meal and its effects on performance and egg qualitative traits of laying hens in second production cycle. In 
the first step, Gas-chromatography was used for determination the fatty acids composition of BSM. In the second 
step, a total of One hundred and twenty Hy-Line W-36 leghorn hens were housed in cages and randomly allocated 
to 5 treatment groups for 8 weeks. Each group was divided in to 4 replicates. Feed and water were provided ad 
libitum. The hens received basal diet (corn and soybean meal based diet with 14.80 % crude protein and 2813 kcal/ 
kg metabolizable energy) that was formulated to meet the Hy-line W-36 requirements recommended for nutrients. 
The diet did not have any antibiotics and coccidiostats. Dietary treatments were included 0, 5, 10, 15, and 20 
percentage of BSM by expense of Soybean meal in basal diet and clarified as BSM0 (control), BSM5, BSM10, 
BSM15 and BSM20 respectively. Experiment was designed in a completely randomized design. Egg weight (gr), 
egg production (%) and egg mass (gr/hen/day) were recorded daily. Feed consumption was measured weekly and 
feed conversion ratio (FCR) (grams of feed: grams of egg mass) was calculated weekly too. At the end of 2, 4, 6 
and 8 weeks of the experiment, two eggs from each replicate were randomly selected for measurement the egg 
qualitative traits. In this paper laying hens performance factors and egg quality parameters were calculated in three 
phase, the first 4 weeks, second 4 weeks and total period. Blood serum characteristics were evaluated in the end 
of experiment by bleeding from laying hens wings. 

Results and Discussion The results of this experiment showed that linoleic acid (41.51), oleic acid (34.67 %), 
palmetic acid (16.12 %), stearic acid (5.59), and linolenic acid (1.97) were the major BSM fatty acids. As it clear, 
the linoleic acid and oleic acid are most abundant fatty acid (unsaturated) in BSM. Feed intake was decreased by 

                                                        
1-Associate Professor, Department of Range and watershed Management, Higher Education Complex of Shirvan, 
Shirvan, Iran.  
2- Assistant Professor, Animal Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.  
3- Associate Professor , Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of 
Khuzestan, Ahvaz, Iran.  
4- Giah essence company, Gorgan, Iran.  
5- Graduated Student, Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of 
Khuzestan, Ahvaz, Iran. 
(*- Corresponding Author Email: ghorbani@cheshirvan.ac.ir) 
DOI: 10.22067/ijasr.2022.37122 
 

 پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 263-273. ص ،1400 تابستان، 2شماره ، 13جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 
Vol. 13, No. 2, Summer 2021, p. 263-273 



  273      گذار در سیکل دوم تولیدتأثیر سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد مرغان تخمو همکاران، قربانی 

inclusion of BSM in laying hens diet and minimum feed intake was observed in BSM20. It seems to be the bitter 
taste of black seed meal is responsible for the decline of feed intake. It was reported that BSM has anti-nutritional 
substance and alkaloids (saponins), that these factors can reduce feed intake when used in high amount in poultry 
diets (21 and El-Dakhakhny, 1996). Laying hens egg mass was decreased in BSM10, BSM15 and BSM20 groups 
when compared with control group. Egg mass was calculated by multiplying egg weight in egg production. 
Reduced of feed intake can affect availability of nutrient for egg production and egg weight, and, therefore, egg 
mass will be decrease. Scientists reported that BSM can increase laying hens’ body weight and increasing body 
weight can decrease egg production. Laying hens’ serum cholesterol and triglyceride content were decreased 
significantly in BSM5 when compared with other groups. It was reported that essential oils in BSM can reduce 
activity of HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A) reductase that has vital role in cholesterol 
synthesis (Crowell, 1999).  

Conclusion According to the results of this experiment, using BSM in 5 percent can reduce blood cholesterol 
and triglyceride without adverse effect on performance parameters.  

 
Keywords: Black seed meal, Egg quality, Laying hen, Performance. 
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 پژوهشی -مقاله علمی

دون ب تعیین انرژي قابل متابولیسم گندم فرآوري شده در دماهاي مختلف و اثر آن در جیره با و
 – 24  ی در دورهگوشت يهاجوجه رشد و عملکردکوچک روده  يفولوژورمآنـزیمی بر  مکمل

 روزگی  11

 
 2احمد حسن آبادي، *2ابوالقاسم گلیان، 1سیدمحمدرضا صلواتی

  01/04/1398تاریخ دریافت: 
  14/07/1398تاریخ پذیرش: 

  
   دهیچک

ـدم     خشک  ماده و نیپروتئ يظاهر هضم تیقابلاین پژوهش به منظور بررسی اثر فرآوري حرارتی بر انرژي قابل متابولیسم،  ـ   آوريجمع روش بهگن
ـه راس         یگوشت جوجه قطعه 96 از استفاده با والتـ فض لـ ک ـوی ـ ـس س ـوط دو جن ـ ـ  س در  308-مخل   درصد 11/70 يحاو رهیجبا  یروزگ 18 -21نـ

ــی  بود نشده ای و شده يفرآور گندم چهار از یکی هاو پروتئین جیره يانرژ منبع تنها کهبه نحوي  گندم ــور بررسـ ، انجام شد؛ همچنین آزمایشی به منظـ
ـــــ س از 308-راس هیسوگوشتی   قطعه جوجه 576عملکرد   6 باتیمار  8 شامل 4 × 2 لیفاکتور روش به یتصادف کامالً طرح قالب در یروزگ11-24 نـ

ـاي     شده يفرآور ای و نشده يفرآوري مورد استفاده هاطراحی شد. گندم تکرار هر در پرنده قطعه 12 و تکرار ـاه به  )85 و C° )55، 70در کاندیشنر با دم
ـرآور    بودند. یمیآنز مکمل بدون و بادقیقه  5/2مدت  ـ و قابلیت هضم ماده  يظاهر سمیمتابول قابل يانرژ شیافزا به منجر C° 85در دماي  یحرارت يف

شک بترتیب   صد   61/5و  32/5 زانیم بهخ صرف  و روزانه وزنافزایش وزن بدن،   و در شد.     خوراك م شاهد  سبت به تیمار  همچنین منجر به افزایش  ن
شد.    هایلیو ارتفاع شاهد  سبت به تیمار   و لئومیا وزن کاهش ،ییغذا لیتبد بیضر  روزانه، وزنافزایش وزن بدن،  باعث یمیآنز مکمل ي ناحیه ژژنوم ن

ــومقابلیت هضم ماده خشک،  ي،ظاهر سمیمتابول  قابل يانرژ بهبود باعث گندم یحرارت يفرآورنتایج حاصل،  به توجه با. شد یلیو يپهنا   روده يولوژرفـ
  .شد یروزگ 11 -24 نـس ـیگوشت يهاهـجوج ایلئوم هیناح یکروبیم تیفعال و کوچک
  

  .یحرارت يفرآور عملکرد، ،یگوشت جوجهآنزیم، : يدیکل هايواژه
  

 1 مقدمه

شد  به توجه با ریاخ يهاسال  در ست  ا،یدن در تیجمع ر  هب یابید
  يشرب جوامع گوناگون يهاتیفعال تیاولو در غذا تأمین و ییغذا منابع
ــت گرفته قرار ــاء با ییغذا هايفرآورده دیتول ،انیم نیا در. اس   منش

 زا وریط پرورش و بوده برخوردار ايژهیو گاه یجا  از یوانیح نیپروتئ
ــناخته   بحســا هب یوانیح نیپروتئ دیتول جهت هاروش نیترشــده ش

  ،داده قرار تاثیر تحت را وریطپرورش  صنعت  امروزه آنچه). 24( دیآمی

                                                        
شجوي  .1 شکدة دکتري تغذیه طیور دان شگاه     ، گروه علوم دامی، دان شاورزي، دان ک

  .، مشهد، ایرانمشهد فردوسی
ستاد، گروه  .2 شکدة  ا سی     علوم دامی، دان شگاه فردو شاورزي، دان شهد  ک شهد،  م ، م

 .ایران

س  ستفاده در  مورد یخوراک مواد وري  بهره بردن باال ،هالم  ورطی هیتغذ ا
ــدمی  پرورش  هايواحد يجار هاينهیهز از درصــد هفتادحدود  .باش
  بودن  محدود و هیاول مواد کمبود). 5( دهدمی لیتشــک هیتغذ را وریط

ــه  هر که است  دهیگرد سبب  کشور  در  هاآن دیتول   يادیز مقدار سالــ
ـر    یمقاد پرداخت با هیاول مواد ـ  واردکشور   خارج از زرا ـی توجه  قابل ـ
ست   مهم غله کی گندم). 41( مینمائ سته   علت به اغلب کها شا   ،باال ن
ــترس قابل يانرژ  مورد وریط هیتغذ در آن در موجود نیپروتئ و دس

ستفاده  سته   ). 27و26( ردیگمی قرار ا شا  غالت در يانرژ مهم منبع ن

 ) Email: golian-a@um.ac.ir                        نویسنده مسئول: -(*
DOI:10.22067/ijasr.v13i2.81464  

 پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 275-290. ص ،1400 تابستان، 2شماره ، 13جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 
Vol. 13, No. 2, Summer 2021, p. 275-290 



  1400تابستان  2، شماره 13نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     276

 یسلول  وارهید در). 28( باشد می تیاهم حائز آن هضم  به توجه و است 
 وجود یساختمان  هايدراتیکربوه از یبخش  غالت يهادانه آندوسپرم 

  ندمحلول وریط کوچک روده در که) گندم در هاالنینوزایآراب اغلب( دارند
 راتیــیــتــغــ جــملــه از). 38( دارنــد یــیبــاال یمــولــکــولــ وزن و
نشاسته شدن نهیژالت بخار، حرارت با يفرآور مثبت ییایمیش  و یکیزیف
ستگاه  هايآنزیم کننده مهار هاينیپروتئ شدن   دناتوره ،  و گوارش  د

  قاتیتحق از یبرخ ).25(گزارش شده است  یسلول وارهید شدن شکسته
 مواد ته،یوار( یداخل عوامل به گندم ییغذا ارزش کهاند   هداد نشــان

 داشت،  کاشت،  طیشرا ( جمله از یخارج  عوامل و) آن باتیترک و يمغذ
شت  ستگ ) رهیغ و بردا سته    )20( همکاران و کیم). 29و9( دارد یب شا ن

ندم را بین    قام زراعی گ ــد، پروتئین 7/73تا   5/58موجود در ار   درصـ
صد و  1/19تا  7/9 موجود را بین شاسته   ساکاریدهاي پلی در  اراي غیرن

صد  11 تا 8/7بین  ساس ماده  بر در شک   ا  چندین .نمودند گزارش خ
 عملکرد و متابولیســمقابل   انرژي گندم بر شــیمیایی و عامل فیزیکی

شامل  موثرند حیوان سکوزیته  که  سته،    )11( دانه سختی  و وی شا ، ن
ــته  پروتئین، پلی ســاکاریدهاي   آن  موجود در چربی و ايغیرنشــاس

ــنـــد  مـــی  ایـــن وجـــود،    بـــا ). 26و10( بـــاشــــ
مت  قابل  انرژي میزان  و گندم  شیمیایی   و  فیزیکی  خواص  بین  ارتباط

  ).32(  اســت   نشــده   مشــخص   کامــــــل  طور  به  آن  ابولیســم 
همبس آن هضم   قابل  نشاسته    میزان  با  همواره  متابولیسم   قابل انرژي
ـل   سایر  به  و  ندارد تگی ـی   عوام ـ و  ختی،س جمله از  وشیمیایی  فیزیک

به  غالت  دانـه  فرآوري  ).38( دارد  بستگـی  ذرات اندازه  و  یسکوزیتــه  
مـو  غذایی ارزش بهبـود   و  تغییر جهت عمده  هايراه  از  یکـی  عنوان  
ـژه   مغذي، اد طیور  براي  پروتئین  و  نشاسته  متابولیسم،  قابل  انرژي  بوی
). فرآوري گندم مانند آســیاب کردن و پلت کردن  22اســت (   مطرح  

ــم مواد مغذي و انرژي قابل   ــت که باعث افزایش هض ــان داده اس نش
ــم و در نتیجه موجب بهبود عملکرد حیوان می    ــود (متابولیسـ ). 35شـ

ضم  هاز روشفرآوري حرارتی یکی ا ي متداول جهت افزایش قابلیت ه
ست (  ضد  23خوراك در حیوانات ا ). این فرآیند با دناتوره کردن عوامل 

یی که منشــاء گیاهی دارند، ارزش غذایی هااي موجود در خوراكتغذیه
باال می    ها را  ند ( انرژي و پروتئین آن ). در این پژوهش تالش 33بر

ستفاده از    حرارتی بهگردید مزایا و معایب فرآوري  منظور بهینه سازي ا
گندم در تغذیه طیور با تعیین دماي مناســـب در محدوده دماهاي رایج 
در صـــنایع تهیه خوراك طیور گزارش شـــود؛ بنابراین، هدف از انجام 

ــر مطالعه اثر    و مکمل آنزیمی بر   فرآوري گندم  دماي  پژوهش حاضـ
ــتفاده از ــم گندم و اثر اس ر آردي ب خوراك آن در انرژي قابل متابولیس

لوژي      فو نوم  مور عیــت     ، ژژ م بی        ج کرو ی ئوم      م ل ی کرد       ا ل م ع  و 
  گوشتی در دوره رشد بود. يهاجوجه

                                                        
1-Rovabio, Adisseo ®A Bluestar Company, France 

  

  ها مواد و روش
مل آنزیمی و     ندم و مک یه گ جه  ته فاده در    جو ــت هاي مورد اس

  آزمایش
ـدم مورد نیاز این طرح چهار تن گندم واریته میهن    براي تأمین گن

عه محلی در منطقه درگز خریداري و در کشــت زمســتانه از یک مزر  
شهرك صنعتی چناران با    طیور شرکت دردانه در   کارخانه تولید خوراك

سیابی به قدرت   سیاب ایران با       دور در 1480آ شرکت آ ساخت  دقیقه (
میلی متري عبور داده شد. گندم  3چکش) آسیاب گردید و از توري  32

ــد:    ــاوي تقســیم ش ــیاب شــده به چهار قســمت مس یک قســمت آس
ساخت           فرآوري شنر ( سمت دیگر پس از عبور از کاندی سه ق شده و  ن

سیاب ایران با ظرفیت      45پدال با زاویه  33کیلوگرم، با  800شرکت آ
ــاي  2بخار   درجه و فشار ــاهـ و  70، 55بار) به تفکیک در معرض دمـ

مدت       85 به  جه ســـانتی گراد  ته و پس از     5/2در قه قرار گرف دقی
سه  س کی شدند.    گیري جهت ا شی، به مزرعه منتقل  تفاده در طرح پژوه

ستفاده روابیو  سه)         1مکمل آنزیمی مورد ا سو فران شرکت آدی ساخت  )
ــلوالز،   6400حاوي   حد سـ ناز و       2000وا کا تاگلو حد ب واحد   22000وا

. سپس چهار نمونه گندم اشاره شده هر    2زایالناز در هر گرم مکمل بود
هر نمونه، مکمل آنزیمی  یک به دو قسمت تقسیم و به یک قسمت از   

گندم  8نهایت   گرم در صد کیلوگرم جیره افزوده شد و در 50به نسبت 
هاي یک روزه مورد نیاز این مورد اســتفاده طرح حاصــل گردید. جوجه

کشـــی ثامن   جوجه  بود که از ایســـتگاه 308 -طرح از ســـویه راس
شرکت مرغ مادر دیزباد خریداري گردید      ستان چناران متعلق به   .شهر

ــی در  این طرح مایش در      پژوهشـ لب دو آز قات   قا دام و   مرکز تحقی
  شد. دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام طیور

  
  آزمایش اول 

به منظور تعیین انرژي قابل متابولیســم ظاهري و قابلیت هضــم   
ــه نمونه گندم فرآوري   ــاهد و س پروتئین خام براي یک نمونه گندم ش

با و بدون مکمل آن     ــده  تدا،  شـ قطعه جوجه یک روزه     120زیمی در اب
ي آغازین و هاروزگی با جیره15تا  308مخلوط دو جنس ســویه راس 

ــدند. آنگاه   ــد تجاري تغذیه ش گروه دوتایی  48قطعه از آنها به  96رش
طور تصــادفی به   بهپرورش  15(یک نر و یک ماده) تقســیم و در روز 

شت جیره     48 شدند. ه شی که تنها م قفس متابولیکی منتقل  نبع آزمای
ها گندم بود تهیه (جدول       ) و هر جیره 1انرژي و پروتئین موجود در آن

صادفی به    به صاص یافت (  6طور ت سن  28قفس اخت روزگی  18). در 
 هاي مخصوصداده شد و سپس سینی هاساعت گرسنگی به جوجه 12

هر واحد فعالیت آنزیمی معادل میزان آنزیم مورد نیاز براي تولید یک میلی مول  – 2
  است.  C ° 50و دماي  pH=4.8قند احیا در هر دقیقه در 
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نده پس      ها آوري کود در زیر قفسجمع ز ا تعبیه گردید. خوراك باقی ما
ساعت   12ها آوري و به جوجهها جمعساعت تغذیه از جلوي قفس  72

ضوالت جوجه       سپس ف شده،  سنگی داده  سنگی دوم   هاگر تا پایان گر
روز  3ي هر قفس در هاآوري گردید. مقدار خوراك مصرفی جوجه جمع

ــد   ــده تعیین ش ــر خوراك باقی مانده از خوراك داده ش آزمایش با کس
ضوالت دفعی به مدت  28( ساعت در جریان هواي مالیم اتاق   48). ف

ساعت قرار  72به مدت  C° 60قرار گرفته و سپس در آون با دمــــاي 
ـدت        ـده به م ـوند. فضوالت خشک ش ـد تا کامالً خشک ش  2داده ش

شـرایط آزمایشـگاهی قرار داده شـد تا با شـرایط محیط به      سـاعت در 
تعادل برسند. پر و ضایعات احتمالی جدا شده و کل فضوالت دفع شده      

ــدند ( ــوالت مربوط به هر قفس 37و  36هر قفس توزین ش ). کل فض
هاي خوراك و فضــوالت براي نمونه آســیاب و همگن شــدند؛ ســپس

خام و     ــک، پروتئین  ماده خشـ خام بر تعیین میزان  ــاس   انرژي  اسـ
ــنهادي روش ــتفاده گردید. براي تعیین AOAC )2000هاي پیش ) اس

ضوالت جمع   ي جیرههاانرژي خام نمونه شده از بمب کالري  و ف آوري 
  ) استفاده شد.PARR 1261متـر (مدل 

  
  دوم شیآزما

ـ   ابت شیآزما نیا در  هیته روزه کی هـ وجـ ج قطعه 700 تعداد داـ
  يتجار نیآغاز رهیج کی با یروزگ 10 نــس تا هاجوجه سپس ؛دیگرد

  یروزگ 11 سن در آنگاه ؛)6شدند ( هیتغذ 308 - راس هیتوص اساس بر
صادف  به طور وشده    انتخاب هااز جوجه قطعه  576  6 و نر قطعه 6 یت
  به مجهز که متر  یسانت  120× 120× 80 ابعاد با پن هر به ماده قطعه

 .شـدند  منتقل بود پلین يآبخور دو و یدسـت  زانیآو يخور  دان کی
 درجه 32 تا 30 دامنه در هاجوجه ورود زمان در پرورش گاهیجا يدما

 C° 5/0 دماي سالن  روز هر ساعت  72 از پس و شد  میتنظ گرادیسانت 
 سه در نیهمچن افت؛ی کاهش )C° )22 - 20ياــ دم به دنیــــ  رس تا

 و ییروشنا  ساعت  24 ينور برنامه سالن،  به هاجوجه ورود نخست  روز
شنا  ساعت  23 آن از پس ش  ساعت  کی و ییرو   دوره انیپا تا یخامو
  انیم ــره  یج کی تنها یشیآزما رهیج 8 هیته يبرا. شد اعمال شیآزما
صد   11/70 يحاو) یروزگ11 - 24( دان ساس  بر گندمدر  اجاتیاحت ا
ص  يمغذ مواد   نمونه کی و دیگرد فرموله) 6( راس شرکت  شده  هیتو

  مختلف يدماها در شده  يفرآور گندم نمونه سه  و نشده  يفرآور گندم
 شــاهد دان انیم رهیج فرمول در )ویرواب( یمیآنز مکمل بدون و با

  به یتصادف   کامالً طرح قالب در شیآزما نیا ).1 جدول( شد  نیگزیجا
. شد  انجام تکرار هر در پرنده 12 و تکرار 6 با) 4×2( لیفاکتور روش

 منظوربه . افتی اختصــاص پن 48 به یتصــادف به طور رهیج هشــت
ندازه  ــنجه گیري ا  24( شیآزما  یانی پا  روز در ،يعملکردي ها فراسـ
ــیآزما  واحد  هر از) یروزگ   به آن وزن که نر پرنده قطعه  کی  یشـ

 از سپ .شــد کشــتار و نیتوز انتخاب، ،بود کینزد پن یوزن نیانگیم

شت،  مجموعه ،هاران نه،یس  الشه،  وزن ،یکن پوست  اتیعمل انجام   پ
  ،قلب شامل  یداخل هاياندام وزن نیهمچن و کنده پوست  گردن و بال

ــنگدان، معده، شیپ طحال، ــیفابر  بورس لوزالمعده، کبد، س   ،وسیس
ــکم  محوطه   یچرب ــد گیرياندازه  لئومیا و ژژنوم دئودنوم، ،یشـ . شـ

ــدگیري اندازه  زین لئومیا و ژژنوم دئودنوم، طول نیهمچن  عالوه. شـ
س  جهت نیبرا ضع  یبرر شتار  روز در یکروبیم تیو  از گرم 3 حدود ک

ـ  محتو   هب شده کشتار جوجه قطعه هر از کوچک روده لئومیا هیناح اتیـ
ستر  هايلوله  داخل اهلوله و منتقل فسفات  بافر تریلی لیم 9 يحاو لیا

سک  ش  باتیترک .شدند  داده انتقال شگاه یآزما به خی يحاو فال  لیکت
ــکلر شامل  بافر دهنده   تر،یل در گرم 5/8 مقدار به(NaCl)  میسد   دیــ

ــمق به (NaH2PO4) میسد دروژنیه فسفات ـــ ــگ 68/0 دارـ  در رمـ
 يبرا). 39( بودند تریل در گرم 15/0 مقدار به (NaOH)  ودــس و رـتیل
  مونالسال  و يهواز  یب طیشرا  در و آگار روگوسا  در لیالکتوباس  کار نیا

 24 مدت به هانمونه سپس  شده،  قرارداده اف نتیسل  کشت  طیمح در
 و شد  داده قرار گراد  یسانت  درجه 37 يدما با انکوباتور داخل ساعت 

  یررس ب جهت. گرفتند قرار شمارش  مورد شده  لیتشک  هايپرگنه آنگاه
س   بافت   شیآزما مورد هايجوجه کوچک روده بافت ژژنوم هیناح یشنا

  تا 1 حدود شده   ذبح جوجه قطعه هر از هیناح نیا يپرزها ابعاد نییتع و
سمت  از متری سانت  2 شو     از پس و جدا ژژنوم یانیم ق ست   لولمح با ش

  هابافت ت،یتثب جهت) 2/7 حدود pH با( یخنث بافر کیولوژیزیف سرم 
ستر  ظروف به س  همان با نیفرمال بافر يحاو که دار در لیا  و تهیدیا

صد   15 غلظت س    بافتگیري اندازه زمان تا و انتقال بوددر   ودهر یشنا
  پتیکر عمق و پرز ابعادگیري اندازه جهت. ندشد  ينگهدار خچالی در
  ).18( شد استفاده) 2001( همکاران و یجیآ روش از

  
   يآمار زیآنال

  یتصادف کامالً طـرح قالب در پـــژوهش نیا از آمده بدست جینتا
ـاده  با ـل، یفاکتور روش با ـرم  از استف ـزار    ن ـ ـار    اف ـ   SAS 9.1يآم
 قرار يآمار هیتجز مورد (GLM) یخط یعموم مدل هیرو ،)2003(

 استفاده  مورد مختلف هايگندم یاصل  اثرات يبرا هاداده). 30( گرفتند
  زیالآن یمیآنز مکمل×  گندم يفرآور متقابل اثرات و یمیآنز مکمل و

صل  اثرات به مربوط هاينیانگیم هیکل. شدند   توسط  متقابل اثرات و یا
  ســهیمقا) P>05/0( احتمال ســطح در دانکن ايدامنه چند آزمون

  .باشدمی 1 رابطه شرح به طرح يآمار مدل. دندیگرد
)1(              µijkɛαi+βj+αβij+ = ijkY  

شاهده،  هر مقدار= ijkY: رابطه نیا در   i=α جامعه، نیانگیم= µ م
 استفاده  عدم ای استفاده ( یمیآنز مکمل اثر= j β شده،  يفرآور گندم اثر
  ،یمیآنز مکمل× شده  يفرآور هايگندم متقابل اثر =)αβ( ij ،)میآنز از
ijkƐ=  باشندمی مشاهده هر در شیآزما يخطا.  
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  هاي شاهد براي تعیین انرژي قابل متابولیسم گندم و دوره رشد ترکیب جیره - 1 جدول

Table 1 - Composition of the diet to determine metabolizable energy of wheat and diet of growing period 
  (درصد) اجزاي خوراك

Ingredients   
  جیره تعیین انرژي قابل متابولیسم گندم

Diet for determination of wheat 
metabolizable energy  

 روزگی) 11-24(جیره دوره رشد
Grower (11-24 d) 

  گندم
Wheat                                                                                  

196.9 270.11 
  )%44کنجاله سویا  (

Soybean meal (44 %CP)                                       - 21.55 
  دانه سویاروغن 

Soybean oil                                                                - 4.01  
  سنگ آهک
 Limestone                                                                     0.94 1.01  
  دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate                                             1.30 1.52 

  3وبتامینی و معدنیمکمل 

Vitamin&Mineral premix                             0.5 0.5 
  یدالیزین هیدروکلر-ال

L-Lysine Hydrochloride                                    - 0.48  
  متیونین –دي ال 

DL-Methionine                                                      - 0.30  
  ترئونین –ال 

L-Threonine                                                               - 0.18  
  نمک طعام
Salt                                                                                0.27 0.22  

  کربناتسدیم بی
Sodium Bicarbonate                                                 - 0.12 
  کولین کلراید
Choline Chloride                                                         0.09 0  
  جمع

                                                                               Total   100 100 
  مواد مغذي محاسبه شده

                                 Calculated nutrients   
  و ساز(کیلو کالري بر کیلوگرم) انرژي قابل سوخت

Metabolizable energy (kcal/kg)                2810  3100  
  ام(%)خ پروتئین

Crude protein (%)                                                               13.66 21.5 
  فسفر قابل دسترس  (%)
Available phosphorus (%)                              0.346 0.435 
  متیونین  (%)
Methionine (%)                                                            0.20  0.64  
  لیزین  (%)
Lysine (%)                                                                     0.35 1.29 

  سیستین  (%) میتونین+
Methionine+Cystine (%)                                 0.49 0.99 
  ترئونین  (%)
Threonine (%)                                                              0.37  0.88  
  سدیم  (%)
Sodium (%)                                                                    0.14  0.16  
  کلر  (%)
Cholorine (%)                                                                   0.22  0.24  

  کاتیون  (میلی اکی واالن در کیلوگرم)-تعادل آنیون
 Anione-Cation Balance (meq/kg)    111.94  233.67 

جیره براي تعیین اثر فرآوري حرارتی و آنزیم در  8دقیقه و یک گندم فرآوري نشده با و بدون مکمل آنزیمی روابیو براي تهیه  5/2مدت ) بهC ° )55 ،70 ،85یک از سه گندم فرآوري شده در دماهاي  هر – 1
  خشک گندم جایگزین گردیدند. ماده انرژي قابل متابولیسم و قابلیت هضم پروتئین خام و

  جیره مورد استفاده در دوره رشد جایگزین گردیدند. 8دقیقه و یک گندم فرآوري نشده با و بدون مکمل آنزیمی روابیو براي تهیه  5/2مدت ) بهC ° )55 ،70 ،85اي یک از سه گندم فرآوري شده در دماه هر –2
المللی؛ ویتأمین واحد بین E ،11المللی؛ ویتأمین واحد بین 2500المللی؛ کوله کلسیفرول، واحد بین A ،8800کرد: ویتأمین در هر کیلوگرم جیره مواد مغذي زیر را تأمین می مکمل ویتامینه و مواد معدنی -3

K3 ،2/2 گرم؛ ویتأمین میلیB12 ،01/0 گرم؛اسید میلی 5/2گرم؛پریدوکسین، میلی 15/0تین، گرم؛بیومیلی 5/0میلی گرم؛ اسید فولیک،  35گرم؛ نیاسین، میلی 4گرم؛ریبوفالوین؛ میلی 5/1گرم؛ تیامین، میلی
  گرم. میلی 75گرم؛ آهن، میلی 6گرم؛ مس، میلی 9/0گرم؛ ید، میلی 2/0گرم؛ سلنیوم، میلی 75گرم؛ منگنز، میلی 65گرم؛ روي، میلی 190گرم؛ بتائین، میلی 50میلی گرم؛ کولین کلراید،  8پنتوتنیک، 

1- Each of the three processed wheat and the untreated wheat with and without Rovabio enzyme supplementation was replaced to prepare 8 diets to determine 
the effect of processing and enzyme on metabolizable energy and digestibility of crude protein and dry matter in wheat. 
2- Each of the three processed wheat and one untreated wheat with and without Rovabio enzyme supplementation was replaced to prepare 8 diets to determine 
the effect of processing and enzyme on grower period. 
3-Supplied per kg of diet: vitamin A as acetate, 8800 IU; Cholecalciferol, 2500 IU; vitamin E (as dl-α tocopherol) 80 IU, vitamin K3, 2.2 mg; Vitamin B12, 
0.01 mg, thiamine, 1.5 mg; Riboflavin, 4 mg; Niacin 35 mg, folic acid 0.5 mg; Biotin, 0.15 mg; pyridoxine 2.5 mg; pantothenate, 8 mg; choline chloride, 50 
mg; Betaine 190 mg; Zinc, 65 mg; Magnesium, 75 mg; selenium, 0.2 mg; iodide, 0.9 mg; Copper, 6 mg; Iron, 75 mg. 
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  بحث و جینتا

بل فرآوري حرارتی       قا ــر اثر مت حاضـ مایش  ندم در آز مل  و گ  مک
ضم  تیقابل ،يظاهر سم یمتابول قابل يبرانرژ یمیآنز  و خام نیپروتئ ه
شک  ماده هضم  تیقابل   يدما تأثیر ). P≤05/0( نبود داریمعن گندم خ

ــمیمتابول قابل يانرژ بر یمیآنز مکمل و گندم يفرآور  و يظاهر س
ضم  تیقابل شک  ماده و خام نیپروتئ ه شت  هايجوجه در گندم خ  یگو
شان  2 جدول در ست  شده  داده ن   تفاوت به منجر یحرارت يفرآور. ا

ضم  تیقابل ،يظاهر سم یمتابول قابل يانرژ دارمعنی  و خام نیپروتئ ه
شک  ماده شاهـــــد       گندم خ سه با تیمار  شی در مقای تیمارهاي آزمای
 رد گندم يظاهر سمیمتابول قابل يانرژ نیباالتر .)P> 05/0(دیــــگرد
  نیشتر یب کهحالی در شد،  مشاهده  C° 85 يدما در یحرارت يفرآور اثر

ـ اث در گندم خام نیپروتئ هضم  C° 70 يدمــا  در یحرارتــ  يفرآور رـ
ــل ــه با  C ° 85فرآوري حرارتی گندم در دماي د؛یگرد حاص در مقایس

 . )P>05/0شاهد نیز بیشترین قابلیت هضم ماده خشک را نشان داد (
 و ذرت يرو بر یش یآزما یط زین) 16( همکاران و آلوارادو -گنزالز

ــورت برنج ــرف بص ــهیمقا در خام خوراك مص  در پخته خوراك با س
شت  هايجوجه شاهده  یگو ضم  تیقابل خوراك پختن که نمودند م  ه
ـرژ    بر ـم یآنز اثر حاضر  شیآزما در .دهدمی بهبود را يمغذ مواد ـ  يان
  ادهم و خـــام نیپروتئ يظاهـــر هضم تیقابل ،يظاهر سمیمتابول قابل

شک  شان ) 40( همکاران و عقوبفری. نبود دارمعنی گندم خ  که دادند ن
ستفاده   که یمیآنز هايمکمل از یکی پالس میناتوز میآنز یمولت از ا

ــلوالز، الز،یآم آلفا بتاگلوکاناز، تاز،یف يحاو ــلوالز، یهم س   ناز،یتپک س
 بر است  نتوزانازپ و دفسفاتاز یاس  پروتئاز، الناز،یزا پاز،یل داز،یکوزیوگلیلآم
ــته داريمعنی تأثیر گندم ســمیمتابول قابل يانرژ زانیم ــتا نداش . س

  قابل يانرژ مقدار بر میآنز از اسـتفاده  که داد نشـان ) 12( این میابراه
صد   40 يحاو هايرهیج سم یمتابول   یمیآنز مکمل بدون و با گندمدر

  حاوي هايرهیج که ايگونه به بوده دارمعنی یروزگ 20 تا 14 سن  در
سبت  يشتر یب سم یمتابول قابل يانرژ میآنز   میآنز دونب هايرهیج به ن

  یمیآنز مکمل افزودن که دادند نشان) 43( همکاران و یزرق. دارا بودند
 يظاهر ســمیمتابول قابل يانرژ مقدار نر یگوشــت يهاجوجه رهیدرج

 . دهدمی شیافزا داريمعنی بطور را کالهیتیتر ارقام
ــفات  یمیآنز مکمل  و گندم  يفرآور يدما  اثر  به  مربوط برصـ
 در یروزگ 24 تا 11 سن در یگوشت هايجوجه يعملکرد هايشاخص 
 هیتغذ هايجوجه خوراك لیتبد بیضر . است  شده  داده نشان  3 جدول
شابه  C° 70يدما در شده  يفرآور گندم يحاو رهیج با شده    ماریت م
  یپژوهش  در. بود گرید ماریت دو از بهتر داريمعنی طور به وبوده  شاهد 

  با را ایســو  -گندم هیپا بر يهارهیج  ،)11( همکاران و کوایســون که

  فشــار با هیثان 15 مدت بهدرجه ســانتی گراد  90  و  85  ،80 يدماها
  تا 1 سن  در و نمودند يفرآور النازیزا یمیآنز مکمل بدون و با بار  5/2

ستفاده  مورد یروزگ 21 شت  هايجوجه ا شاهده  قراردادند، یگو   کردند م
 خوراك لیتبد بیضر  و روزانه وزن شیافزا خوراك، مصرف  بر دما که

  بیرض و روزانه وزن شیافزا بر میآنز مصرف یول است نداشته تأثیري
ست.   خوراك لیتبد ش  درموثر بوده ا ) 7( همکاران و بنت گرید یپژوه
 نیســن  در یگوشــت هايجوجه عملکرد بر را پلت و يآرد خوراك اثر

 که دادند قرار یبررســ مورد یروزگ 27 تا 13 و13 تا 6و 6 تا صــفر
نان  هاي افته ی  ــان آ  بر داريمعنی تأثیر  خوراك يفرآور که  داد نشـ

  نیشتریب کهطوری  به داشته خوراك لیتبد بیضر و روزانه وزن شیافزا
نه  وزن شیافزا ــر نیکمتر و روزا بد  بی ضـ جه  در لی ت   يها جو

 و دسیلورسا یس  گرید یپژوهش  در. دیگرد مشاهده  پلت کننده مصرف 
ـا      در که را ایسو - گندم هايرهیج مصرف اثر) 34( بدفورد ـاه ـ   يدم

ــانتی گراد 95 و 90 ،80 ،70  و با هیثان 140 و 55 مدت به درجه س
 یگوشت  يهاجوجه عملکرد بر بودند شده  يفرآور یمیآنز مکمل بدون

 راث داد نشان  آنان هايافتهی نمودند؛ یبررس  یروزگ 21 تا صفر  سن  در
 خوراك مصرف  روزانه، وزن شیافزا بر نگیشن یکاند زمان مدت و دما

  جینتا با گزارش نیا تفاوت نبود؛ دارخوراك معنی لیتبد بیضــر  و
 رورشـ پ دوره به مربوط احتماال تواندمی حاضر پژوهش از آمده بدست

  . باشد شیاــآزم دو در
ـ   اث، )1ی (عبداله یژوهشـ پ در ـ   دم و وراكـ خ لـ شک راتـ   ياـ

 سن در گندم هیپا بر يهارهیج) 90 و C° )20، 60، 75 گـ نیشنیدـ کان
 ارقر یبررس موردآنان  عملکرد بر را یگوشت هايجوجه یروزگ 21 تا 1

 رفمص و وزن شیافزا بر گندم یحرارت يفرآور که داد نشان جینتا داد؛
  هیپا بر يهارهیج سهیمقا نیهمچن. گذار بوده است تأثیــــــــر خوراك

  لیتبد بیضــر همواره که داد نشــان ذرت هیپا  بر هايرهیج با گندم
  هايرهیج در لیتبد بیضر  از باالتر گندم هیپا بر يهارهیج در خوراك

ست  ذرت هیپا بر ستفاده  با یش یآزما در زین) 38( همکاران و وو. ا  از ا
و  قبل گندم دانه افزودن ،يآرد شکل  سه  به ایسو  - گندم يهارهیج

شنر  بعد از شاهده  کاندی  هیتاثیر قابل توج یحرارت  يفرآور که کردند م
   داشته است. لیتبد بیضر بهبود و خوراك مصرف بر

 ،75 ، 65ي دماها در را ایسو  –  ذرت ییغذا يهارهیجی پژوهش در
فرآوري  بار 3 بخار فشــار و هیثان 15 مدت بهگراد  درجه ســانتی 85

ــنکردند و از  ــتفاده  گیهفت 3 تا 1 س که فرآوري  دادند قرارمورد اس
 شیافزا و بدن وزن شیافزا نیشتر یبمنجر به  C° 65خوراك در دماي 

  .)21شد ( روزانه وزن
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  یگوشت هايجوجه در گندم خشک ماده و خام نیپروتئ يظاهر هضم تیقابل ،يظاهر سمیمتابول قابل يانرژ بر یمیآنز مکمل و )°C( گندم يفرآور يدما اثر – 2 جدول
Table 2 - Effect of wheat processing temperature and the enzyme supplementation on the apparent metabolisable energy and apparent digestibility of protein and 

dry matter of wheat in broiler chickens  

 خشک ماده هضم تیقابل
 Dry matter digestibility(%) 

  خام نیپروتئ يظاهر هضم تیقابل
Apparent digestibility of crude 

protein (%)  
 

  يظاهر سمیمتابول قابل يانرژ
Apparent metabolisable energy 

(Kcal/kg) 

  اثرات
 Effects  

  1دماي فرآوري گندم      

 1Wheat processing temperature  
b73.22  ab49.8 b2998.7 بدون فرآوري  

Not processed   
b74.49 b45.2 b2974.8 C55° 
b74.17 a56.8 c2884.5 C70° 
a77.33  b49.0 a3158.1 C85° 

0.82 2.49 24.20  
2SEM  

  میآنز بدون 3014.6 49.8 74.61
Without Enzyme 

  3میآنز با 3006.5 50.5  74.98

With enzyme     
0.59  1.76 17.12  

SEM 
  متقابل اثرات 

Interactions   

   
  آنزیم × گندم

 processing ×Enzyme   
  بدون فرآوري 2967.4 52.8 73.08

Not processed    
  بدون
without  

74.16 46.2 2934.1 C55°   
74.31 54.3 2916.4 C70°   
76.91 45.9 3197.3 C85°   
  بدون فرآوري 2957.0 46.7 73.36

Not processed   
  با
With  

74.82 44.2 3015.5 C55°   
74.03  59.2 2770.4 C70°   
77.75 52.0 3119.0 C85°   
1.01  3.53 34.23  

SEM  
  سطح احتمال
P-value    

  يفرآور 0.0001> 0.02 0.02
   Processing 

  میآنز 0.63 0.76  0.68
Enzyme    

  آنزیم ×فرآوري  0.01 0.27 0.97
Enzyme ×Processing  

abc باشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
 800دقیقه در کاندیشنري به ظرفیت  5/2مدت به 85و  C ° 55 ،70هاي فرآوري شده در دماهايباشند که عبارتند از گندم فرآوري نشده و گندمها شامل چهار نمونه گندم میهاي مورد استفاده در جیرهگندم –1

  درجه. 45پدال با زاویه  33کیلوگرم داراي 
  هاخطاي معیار میانگین - 2
  استفاده قرار گرفت.تن مورد  گرم در هر 500فرانسه بوده که به میزان  Adisseoساخت شرکت  (Rovabio)  هاي آزمایشی آنزیم روابیوآنزیم مورد استفاده در جیره –3

abc Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1- Wheat used in the diets consisted of four samples of wheats as: untreated wheat and wheat tolerated the temperatures of 55, 70 and 85°C for 2.5 minute in a 
conditioner with 800 kg capacity with 33 paddle mixer of 45degree angle. 
2 - SEM=Standard error of the means 
3 – The enzyme used in the experimental diets was Rovabio and used at a rate of 500 (g) per ton (Adisseo France). 
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  روزگی) 11 – 24( دوره رشد در گوشتی يهاهاي عملکرد جوجهشاخص بر آنزیمی مکمل و )°C( دماي فرآوري گندم اثر –3 جدول
Table 3 - Effect of wheat processing temperature (°C) and enzyme supplementation on thegrowth performance during growing period (11 – 24 d) 

in broiler chickens  
  ضریب تبدیل

  خوراك
FCR 
(g/g) 

 مصرف خوراك روزانه
Daily feed intake  

(g/b/d) 

  افزایش وزن روزانه
Daily weight gain 

 (g/b/d) 

 وزن بدن
Body weight  

(g/b) 

  اثرات
Effects  

  1دماي فرآوري گندم      
1Wheat processing temperature  

b1.724 b68.121 b39.52 b553.34 بدون فرآوري  
Not processed  

a1.786 a74.662 a41.92 a586.94 C55° 
b1.700 a73.916  a43.30 a606.21 C70° 

ab1.738 a73.915 a42.56 a595.97 C85°  
0.017 0.94 0.64 9.03 2SEM  

a1.774 72.07 b40.65 b569.191 بدون آنزیم  
Without Enzyme    

b1.699 73.23 a43.00 a602.038 3با آنزیم  
3With enzyme  

0.012 0.66 0.64 6.39 SEM  
  اثرات متقابل
Interactions  

    
  آنزیم × فرآوري

 Processing ×Enzyme   
  بدون فرآوري 542.12 38.72 68.55 1.771

Not processed   
  بدون
Without  

1.842 73.13 39.74 556.40 C°55   
1.717 73.59 42.85 599.94 C°70   
1.768 73.00 41.30 578.29 C°85   
  بدون فرآوري 564.55 40.32 67.68 1.678

Not processed   
  با
With   

1.730 76.19 44.10 617.47 C°55   
1.679 74.23 43.74 612.46 C°70   
1.708 74.82 43.83 613.65 C°85   
0.024 1.33 0.91 12.77   

SEM  
  سطح احتمال  

P-value  
  يفرآور 0.0012 0.0012 0.0001 0.009

Processing 

  میآنز 0.0008 0.0008 0.2225 0.0001
Enzyme  

  آنزیم ×فرآوري  0.2707 0.2707 0.5019 0.459
Enzyme ×Processing  

abباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
دقیقه در کاندیشنري  5/2مدت به 85و  C ° 55 ،70هاي فرآوري شده در دماهايباشند که عبارتند از گندم فرآوري نشده و گندمها شامل چهار نمونه گندم میهاي مورد استفاده در جیرهگندم –1

  درجه. 45پدال با زاویه  33کیلوگرم داراي  800به ظرفیت 
  هاخطاي معیار میانگین - 2
  تن مورد استفاده قرار گرفت. گرم در هر 500فرانسه بوده که به میزان  Adisseoساخت شرکت   (Rovabio) هاي آزمایشی آنزیم روابیوزیم مورد استفاده در جیرهآن –3

ab Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1- Wheat used in the diets consisted of four samples of wheats as: untreated wheat and wheat tolerated the temperatures of 55, 70 and 85°C for 2.5 
minute in a conditioner with 800 kg capacity with 33 paddle mixer of 45degree angle. 
2 - SEM=Standard error of the means  
3 – The enzyme used in the experimental diets was Rovabio and used at a rate of 500 (g) per ton (Adisseo France).  

  
ــده هیتغذ يهاجوجه روزانه وزن شیافزا   به نسبتدرصد  31/5 زانیم به زین لیتبد بیضر و شیافزادرصد  4/5  میآنز يحاو رهیج با ش
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  جینتا). P>05/0؛ 3(جدول  داد نشـــان بهبود میآنز بدون يهارهیج
 و گندم یحرارت يفرآور متقابل اثرات که داد نشــان حاضــر پژوهش
 روزانه خوراك مصرف  روزانه، وزن شیافزا بدن، وزن بر یمیآنز مکمل

ــر و ــت نبوده دارمعنی ییغذا لیتبد بیض   هايافته). یP≤05/0( اس
ــان زین) 19( همکاران و ياریک  در النازیزا یمیآنز مکمل که داد نش
ندم  هی پا  بر يها رهیج نه  وزن شیافزا بر داريمعنی تأثیر  گ  روزا

  کهطوری به ه است داشت آنان  ییغذا لیتبد بیضر  و یگوشت  يهاجوجه
  بیضــر و شیافزادرصــد  4/7 را هاجوجه روزانه وزنی، میآنز  مکمل

صد   8/4 را لیتبد ش  جینتا. داد بهبوددر سط  که یپژوه  و سون یکو تو
شان  شد  انجام) 11( همکاران زایالناز  یمیآنز مکمل مصرف  که داد ن

قدار     حد در کیلوگرم جیره از  2000به م ــن وا   یروزگ 21 تا  1 سـ
شت  يهاجوجه صرف  بر یگو شته  تأثیري خوراك م  شیافزا  بر اما ندا
ست تأثیر گذار  آنها لیتبد بیضر  و روزانه وزن یل ضریب تبد  ؛بوده ا

 کاهش وجود داشت آنها رهیج در یمیآنز مکمل که ییهاجوجهخوراك 
ــونیکوو جینتا تفاوت. بود افتهی ــر با ارتباط درو همکاران  س ف مص

ــهاي   یمیآنز مکمل ــیاري از اجزاء مواد و روش ــابه بس با عنایت به تش
ــر شیآزما يهاافتهی باپژوهش  ــن در تفاوت لیبدل تواندمی حاض  س

 یفیسـ  يهاافتهی. باشـد  شیآزما دو و نوع آنزیم مصـرفی در  هاجوجه
شان  زین) 33( ستفاده  که داد  ن   یرتأث گندم يحاو يهارهیج در میآنز از ا

  تا 10 سن در یگوشت يهاجوجه روزانه وزن شیافزا بر مثبت دار  معنی
ــر و یروزگ 28 ــن در خوراك لیتبد بیض . دارد یروزگ 47 تا 1 س

صرف  نکهیا بر یمبن) 15ی (میکر و يقباد يهاافتهی   یمیآنز مکمل م
  وزن شیافزا بدن، وزن بر داري معنی تأثیر یروزگ 20 تا صفر  دوره در

صرف  و روزانه صل  جینتا با کامالً دارد خوراك م ضر  شیآزما از حا  حا
شته  مطابقت صرف  که ايگونه به دا  شیافزا سبب  یمیآنز  مکمل م

  . دیگرد یمصرف خوراك شیافزا و روزانه وزن شیافزا بدن، وزن
  ینســـب وزن بر رهیج یمیآنز مکمل و گندم يفرآور يدما اثر

 جدول در یروزگ 24 سن  در یگوشت ي هاجوجه الشه  ياجزا و هااندام
ــرآور. است  شده  داده نشان  4   ینسب وزن درصد  بر گندم یحرارت يفــ

ــ س  در یگوشت هاي جوجه نهیس  و هاران ــــ ــی روزگ 24 نــ   تأثیرــ
 نهیس  و هاران وزن درصد  نیمطلوبتر که ايگونهه ب داشته،  داريمعنی

ــده يفرآور گندم يحاو رهیج با که بود ییهاجوجه به مربوط  در ش
  هب منجر گندم یحرارت يفرآور گرید يسو  از .شدند  هیتغذ C°70 يدما

 در که دهیگرد یشکم   محوط یچرب ینسب  وزن درصد  بر دارمعنی تأثیر
(تیمار  دبودن کرده استفاده  نشده  يفرآور گندم از که يماریت با سه یمقا

شان داد (  شیافزا شاهد)  ضر  پژوهش نیهمچن). P> 05/0ن شان  حا   ن
سب  وزن درصد  بر داريمعنی تأثیر شده   يفرآور گندم که داد  شه ال ین

ــرف، قابل ــت، مص  و طحال قلب، لوزالمعده، کبد، گردن، و بال پش
ـ یفابر  بورس   جینتا مشــابه  زین) 2ی (عبدالههاي افته. یندارد وسیسـ

 75 ،60 يدماها در گندم یحرارت يفرآور که داد نشان  حاضر  شیآزما
  درصــد بر داريمعنی تأثیر هیثان  30 مدت در گراد  درجه ســانتی 90و

 و يفرهاد هاي  افته ی  نیهمچن. ندارد  لوزالمعده  و طحال  کبد،  وزن
شان  زین) 13( همکاران صد  که داد ن سب  وزن در   ،کبد ،هاران نه،یس  ین
  میآنز افزودن تأثیر تحت یشکم  محوطه یچرب و سنگدان  لوزالمعده،

 پژوهش جینتا گرید يسو  از. اند نگرفته قرار گندم هیپا  بر يهارهیج به
ضر  شان  حا ستفاده  که داد ن   وزن بر داريمعنی تأثیر یمیآنز مکمل از ا

سب  شه،  ین شته  یداخلهاي اندام و آن قطعات ال ست  ندا   متقابل  اثر .ا
  آن قطعات الشه،  ینسب  وزن بر یمیآنز  مکمل و گندم یحرارت يفرآور

شان ) 15ی (میکر و يقباد. نبود دارمعنی یداخل يهااندام و  که دادند ن
صد  بر گندم هیپا برهاي رهیج یحرارت يفرآور   د،کب لوزالمعده، وزن در
 .ندارد داريمعنی اثر یشکم  محوطه یچرب و هاران نه،یس  زنده، الشه 
صد  بر یمیآنز مکمل شه،  وزن در  و لوزالمعده کبد، ،هاران نه،یس  ال

  .نداشت داريمعنی تأثیر زین یشکم محوطه یچرب
 شیپنسبی  وزن درصد بر یمیآنز مکمل و گندم يفرآور يدما اثر
  يهابخش طول کوچک، روده طول ســـنگدان،وزن نســـبی  معده،

صد  و کوچک روده مختلف سبی   وزن در شان  5 جدول در آنهان  داده ن
  یسبن وزن درصد بر داري معنی تأثیر گندم یحرارت يفرآور. است شده

ـ   ط و کوچک روده طول سنگدان، معده، شیپ   مختلف يهابخش ولـ
ــکوچ روده سب  وزن درصد  بر یول نداشته  کــ   ثیرتأ لئومیا و ژژنوم ین
ــت داريمعنی   جینتا مشـــابه ) 15ی (میکر و يقباد هاي  افته ی . داشـ
ـ  نش حاضر شیآزما   ینسب وزن درصد بر گندم یحرارت يفرآور. داد  انـ

  روده مختلف يهابخش ینســب وزن درصــد و ســنگدان معده، شیپ
شابه  طور  به. ندارد داريمعنی تأثیر کوچک شان ) 3ی (عبداله م  داد ن

 90 ،75 ،60يدماها در گندم  هی پا   بر يها رهیج یحرارت يفرآور که 
سانتی گراد   صد  بر هیثان 30 مدت بهدرجه  سب  وزن در   شیپ وزن ین

ــدارد  داريمعنی تأثیر کوچک روده و سنگدان معده، ـــ   یپژوهش در. نـ
 درصــد بر گندم یحرارت يفرآور اثر که داد نشــان) 2ی (عبداله گرید

 نگدانس  ینسب  وزن درصد  بر اما  هنشد  دارمعنی معده  شیپ ینسب  وزن
  هب مربوط سنگدان  وزن نیشتر یب که ايگونهبه است؛ دار گردیده معنی
درجه سـانتی گراد   90 و 75 يدماها در آنها گندم که بود ییهاجوجه
 داريتأثیر معنی گندم یحرارت يفرآور که حالی در ند،بود شده  يفرآور

شت  کوچک روده و لئومیا ژژنوم، طول بر  اثر دئودنوم طول بر اما ندا
  .داشت داريمعنی
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 یروزگ 24 سن در یگوشتهاي جوجه)  زنده وزن %( ي داخلیهااندام و1الشه ياجزا ،هالش ینسب وزن بر یمیآنز مکمل و) °C( گندم يفرآور يدما اثر – 4 جدول
 carcass parts and internal organs of broilers at 24 ,1supplementation on relative weight of carcassrocessing temperature and the enzyme pEffect of wheat  - Table 4

d of age  

چربی حفره 
  شکمی

Abdomin
al fat 

بورس 
  فابریسیوس
Bursa of 
Fabricius 

  طحال
Spleen 

  قلب
Heart 

  لوزالمعده
Pancreas  

 کبد
Liver  

پشت و 
  گردن

Neck& 
Back 

 سینه
Breast 

 هاران
Thighs 

الشه 
قابل 
 مصرف
Edible  
Carcas

s 

  اثرات
 Effects  

  2دماي فرآوري گندم                

 2Wheat processing temperature  
b0.60  0.16  0.11  0.56  0.40  2.81  19.73  b21.69  a18.08  59.51  بدون فرآوري  

Not processed    
a0.93  0.16  0.12  0.57  0.40  3.10  19.91  ab22.00  b17.21  59.13  C55° 
a0.91  0.15  0.11  0.59  0.38  3.01  19.50  a23.45  ab17.63  60.59  C70° 
a0.94  0.19  0.14  0.57  0.36  2.78  19.24  ab22.78  a18.16  60.19  C85° 

0.089  0.016 0.039 0.023 0.022 0.135 0.29 0.477 0.02 0.63  
3SEM 

  میآنز بدون  59.42  17.57  22.37  19.47  2.92  0.4  0.57  0.12  0.17  0.84
 Without Enzyme  

  4میآنز با  60.29  17.97  22.59  19.72  2.93  0.3  0.58  0.11  0.16  0.85

With enzyme  
0.06  0.011 0.0087 0.016 0.015 0.095 0.20 0.34 0.14 0.44  

SEM  
  متقابل اثرات

Interactions  

  آنزیم × فرآوري  
processing×Enzyme   

 يفرآور بدون 17.69 21.85 19.47 59.01 2.94 0.39 0.55 0.120 0.152  0.65
Not processed 

  بدون
without 

0.90  0.180 0.127 0.54 0.43 3.14 58.35 20.00 21.72 16.63 C°55  
0.81  0.172 0.122 0.59 0.35 2.78 61.46 19.60 24.05 17.80 C°70  
1.00  0.197 0.140 0.57 0.42 2.83 58.86 18.81 21.87 18.17 C°85  

 يبدون فرآور 18.48 21.53 19.99 60.00 2.69 0.41 0.56 0.115 0.182  0.55
Not processed 

  با
With   

0.97  0.152 0.115 0.60 0.37 3.06 59.91 19.83 22.28 17.79 C°55  
1.00  0.145 0.100 0.59 0,40 3.25 59.73 19.41 22.85 17.47 C°70  
0.88  0.197 0.140 0.57 0.31 2.73 61.52 19.67 23.69 18.16 C°85  
0.13  0.022 0.017 0.032 0.03 0.19 0.41 0.67 0.29 0.89 SEM 

  سطح احتمال
P-value  

  يفرآور 0.009 0.064 0.406 0.365 0.285 0.470 0.834 0.507 0.333  0.030
Processing 

  میآنز 0.058 0.656 0.385 0.175 0.942 0.277 0.557 0.398 0.608  0.917
Enzyme   

  آنزیم ×فرآوري  0.055 0.170 0.498 0.111 0.267 0.046 0.737 0.956 0.500  0.534
Enzyme ×Processing  

abباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
  الشه پوست کنده شده – 1
کیلوگرم  800دقیقه در کاندیشنري به ظرفیت  5/2مدت به 85و  C ° 55 ،70هاي فرآوري شده در دماهايباشند که عبارتند از گندم فرآوري نشده و گندمها شامل چهار نمونه گندم میهاي مورد استفاده در جیرهگندم –2

  درجه. 45پدال با زاویه  33داراي 
  هاخطاي معیار میانگین - 3
  گرم در هرتن مورد استفاده قرار گرفت. 500فرانسه بوده که به میزان  Adisseoساخت شرکت   (Rovabio) هاي آزمایشی آنزیم روابیوآنزیم مورد استفاده در جیره –4

ab Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1- Peeled 
2- Wheat used in the diets consisted of four samples of wheats as: untreated wheat and wheat tolerated the temperatures of 55, 70 and 85°C for 2.5 minute in a 

conditioner with 800 kg capacity with 33 paddle mixer of 45degree angle. 
3 - SEM=Standard error of the means  
4 – The enzyme used in the experimental diets was Rovabio and used at a rate of 500 (g) per ton (Adisseo France). 
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ضر  شیآزما جینتا شان  حا صد  بر یمیآنز مکمل که داد ن   وزن در

  روده مختلف يهابخش وزن و طول و ســنگدان معده، شیپ ینســب
  یمیکر و يقباد . ندارد  داريمعنی اثر لئومیا وزن از ریغ هب  کوچک 

  وزن ددرص  بر داري معنی تأثیر یمیآنز مکمل که دادند نشان  زین) 15(
سب   و کوچک روده مختلف يهابخش طول سنگدان،  معده، شیپ ین
ــکم محوطه  یچرب ماال . ندارد  یشـ لت  احت  یچرب نبودن دارمعنی ع

شان  هایافته تفاوت وآنان  جینتا در یشکم  محوطه   شیماآز جینتا بای
 20 تا صفر  سن از  که باشد  انآني هاجوجه یسن  دورهمربوط به  حاضر 
 مکمل مصـــرف همچنانکه. مورد اســـتفاده قرار گرفته بودند یروزگ

ــفات انیم  در زین یمیآنز  ريدامعنی اثر لئومیا وزن بر تنها فوق ص
ـور  یغ). P> 05/0( داشت  از استفاده که دادند نشان) 14( همکاران و ـ
  تأثیر یهفتگ 3 تا صفر  پرورش دوره در یمیآنز مکمل با همراه گندم
 اثر .ندارد ژژنوم و دئودنوم لوزالمعده، ســـنگدان، وزن بر داريمعنی

  ینسـب  وزن درصـد  بر یمیآنز مکمل و گندم یحرارت يفرآور متقابل
  آن مختلف يهابخش طول و کوچک روده طول سنگدان،  معده، شیپ
صد  و سب  وزن در ست  ن دارمعنی کوچک روده مختلف يهابخش ین ی
)05/0 ≥P .(  

ــات  بر رهیج یمیآنز مکمل و گندم يفرآور يدما اثر ــخص   مش
  یودگآل و لیالکتوباس  یکروبیم تیجمع و ژژنوم هیناح يپرزها يظاهر

سن  کوچک روده لئومیا هیناح در سالمونال  به  جدول در یروزگ 24 در
شان  6   مختلف يدماها در گندم یحرارت يفرآور اثر. است  شده  داده ن
نجر ه و مداشت داري معنی اثر ژژنوم هیناح در هایلیو يپهنا و ارتفاع بر

شد       هابه افزایش ارتفاع ویلی شاهد  سه با تیمار  و پهناي آنان در مقای
سبت  و پتیکر عمق بر اما   هیناح نیا در پتیکر عمق به یلیو ارتفاع ن
شد.        داري  معنی اثر شاهده ن شاهد م سه با تیمار  ضا در مقای  و پور ییر

 C° 110 يدما در گندم یحرارت يفرآور که دادند نشان ) 29( همکاران
ــبت و پتیکر عمق ،یلیو ارتفاع بر قهیدق 10 مدت به   هب ارتفاع نس

  زین) 38( همکاران و ووهاي افتهی. ندارد داريمعنی تأثیر پتیکر عمق
 عمق بر را یمیآنز مکمل بهمراه گندمي حرارتی فرآور بودن اثر یب

ست  کرده دییتا هایلیو ارتفاع و پتیکر ضر  پژوهش در. ا  تیجمع حا
 یحرارت يفرآور تأثیر تحت لئومیا هیناح یهضم  عیما در هالیالکتوباس 

ــس از و نگرفته قرار گندم ــیآلودگ گرید يوـ  عیما رد زین سالمونال به ـ
 بر زین یمیآنز مکمل). P> 05/0( دیــــــنگرد دهـــمشاه فوق یهضم
ــبت و پتیکر عمقی، لیو ارتفاع  اثر تپیکر عمق به یلیو ارتفاع نس
ــت داريمعنی ــت داريمعنی اثر یلیو يپهنا بر اما نداش   05/0( داش

<P.(   
 گندم از اسـتفاده  که نمودند گزارش زین) 40( همکاران و عقوبفری

 تفاعار ونسـبت  پتیکر عمق ،یلیو يپهنا و ارتفاع بر میآنز مراهه  به
ــته داريتأثیرمعنی پتیکر  عمق به یلیو ــت داش   جیانت برخالف. اس

ضر  پژوهش شان  آنانهاي افتهی حا ستفاده  که داد ن  اههمر به گندم از ا
. است  شته دا داريمعنی تأثیر هالیالکتوباس  یکروبیم تیجمع بر میآنز

فاوت  نیا تا  ت ماال  جین ندم  یحرارت يفرآور اختالف لی بدل  احت  رد گ
ست  بوده ما شیآزما سته   ریغ مواد زانیم که ا شا  رهیج در محلول اين
ــبب و کاهش را شــده یحرارت يفرآور گندم يحاو  در رییتغ عدم س
ـ هم و عقوبفری شیآزما با سه یمقا در یکروبیم تیجمع ) 39( کارانـــ

 و گندم یحرارت يفرآور متقابل  اثر حاضـر  شیآزما در. اسـت  گردیده
 رتفاعا نسبت  و پتیکر عمق ،هایلیو يپهنا و ارتفاع بر یمیآنز مکمل

  .بودندار معنی زین هالیالکتوباس تیجمع و پتیکر عمق به یلیو
  

    یکل يریگجهینت
 در گندم یحرارت يفرآور اگرچه داد نشــان حاضــر شیآزما جینتا

 انزیم به را گندم يظاهر سم یمتابول قابل يانرژ زانیم c° 85 يدما
صد  32/5 شک   در ضم ماده خ صد   61/5آن را به میزان  و قابلیت ه در
ضم  تیقابل نیباالتر اما داد شیافزا   به مربوط خام نیپروتئ يظاهر ه

 ست ا نکته نیا انگریب جینتا نیا؛ بود c° 70 يدما در یحرارت يفرآور
 5/2 مدت به گرادیسانت  درجه 55 – 85 دامنه در یحرارت يفرآور که
 و خشک  ماده هضم  تیقابل سم، یمتابول قابل يانرژ بهبود سبب  قهیدق

  یرتأث گندم یحرارت يفرآور عالوهه ب. شــودمی گندم در خام  نیپروتئ
ته و منجر به       ها ارتفاع و پهناي ویلی   بر یمثبت ناحیه ژژنوم داشـــ در 
هاي جوجه ییغذا  لیتبد  بیضر  و خوراك مصرف  روزانه، وزن شیافزا

  شده است. یروزگ11-24 در یگوشت
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 روزگی 24سن  گوشتی در هايدر جوجه (سانتی متر)آنها  ) و طول(% وزن زنده هاي مختلف روده کوچک بخش و هاوزن نسبی اندام برجیره  آنزیمی مکمل و )°Cدماي فرآوري گندم ( اثر –5جدول 
Table 5 - Effect of wheat processing temperature and the enzyme supplementation on relative weights of internal organs and small intestine segments and length 

(cm) in broilers at 24 d of age  
  Relative weight وزن نسبی (% وزن زنده)   Length (cm)  طول

  اثرات
Effects   ایلئوم 

Ileum   
  ژژنوم

Jejnum   
 دئودنوم

Deodenu
m   

 روده کوچک
Small 

intestine   
  یلئوما

Ileum   
 ژژنوم

Jejnum   

  
 دئودنوم

Deodenu
m   

 سنگدان
Gizzard   

  معده یشپ
Proventri

culus   

  1دماي فرآوري گندم              
1Wheat processing temperature 

68.62  68.87  30.06  167.56  ab1.38  a1.79  0.92  2.02  0.54  بدون فرآوري  
Not processed 

75.56  71.12  28.81  175.50  a1.44  ab1.74  0.99  2.21  0.57  C55° 
70.56  73.87  34.93  179.37  ab1.27  a1.77  0.97  2.18  0.54  C70° 
73.56  69.62  29.00  172.18  b1.22  b1.57  0.90  2.03  0.57  C85° 
3.84 2.18 2.59 6.77 0.60 0.064 0.043 0.092 0.034 2SEM  

73.28  71.12  31.5  175.90  a1.40  1.73  0.98  2.19  o.58  بدون آنزیم  
Without Enzyme    

70.87  70.62  29.9  171.40 b1.25  1.71  0.91  2.03  0.53  3با آنزیم  
3With enzyme 

2.72 1.54 1.83 4.78 0.043 0.045 0.031 0.065 0.024  SEM  
  اثرات متقابل
Interactions  

 
  آنزیم × فرآوري

 Processing ×Enzyme   

  بدون فرآوري 0.55 2.06 0.97 1.71 1.42 161.87 29.37 66.00 66.50
Not processed   

  بدون
Without 

   
73.25 70.00 27.75 171.00 1.54 1.72 1.01 2.27 0.56 C°55   
79.12 77.00 39.37 195.5 1.34 1.77 1.00 2.26 0.56 C°70   
74.25 71.50 29.5 175.25 1.31 1.72 0.955 2.17 0.65 C°85   
  بدون فرآوري 0.53 1.97 0.887 1.88 1.34 173.25 30.75 71.75 70.75

Not processed   
  با
With   

77.87 72.25 29.87 180.00 1.34 1.76 0.98 2.15 0.59 C°55   
62.00 70.75 30.50 163.25 1.20 1.77 0.94 2.11 0.53 C°70   
72.87 67.75 28.50 169.12 1.14 1.41 0.86 1.89 0.50 C°85   
5.43 1.54 3.67 9.57 0.085 0.091 0.061 0.13 0.048 SEM  

  سطح احتمال
P-value  

  يفرآور 0.813 0.314 0.473 0.077 0.060 0.653 0.320 0.400 0.593
 Processing 

  میآنز 0.194 0.091 0.136 0.725 0.022 0.512 0.544 0.820 0.537
Enzyme  

  آنزیم ×فرآوري  0.272 0.895 0.959 0.094 0.915 0.114 0.436 0.221 0.182
Enzyme ×Processing  

abباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
 800دقیقه در کاندیشنري به ظرفیت  5/2مدت به 85و  C ° 55 ،70هاي فرآوري شده در دماهايباشند که عبارتند از گندم فرآوري نشده و گندمها شامل چهار نمونه گندم میهاي مورد استفاده در جیرهگندم –1

  درجه. 45پدال با زاویه  33کیلوگرم داراي 
  هاخطاي معیار میانگین - 2
  تن مورد استفاده قرار گرفت. گرم در هر 500فرانسه بوده که به میزان  Adisseoساخت شرکت   (Rovabio) هاي آزمایشی آنزیم روابیوآنزیم مورد استفاده در جیره –3

ab Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1- Wheat used in the diets consisted of four samples of wheats as: untreated wheat and wheat tolerated the temperatures of 55, 70 and 85°C for 2.5 minute in a 
conditioner with 800 kg capacity with 33 paddle mixer of 45degree angle. 
2 - SEM=Standard error of the means  
3 – The enzyme used in the experimental diets was Rovabio and used at a rate of 500 (g) per ton (Adisseo France). 
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 24 سن در یگوشت هايجوجه کوچک  روده لئومیا  هیناح در سالمونال به یآلودگ و لیالکتوباس یکروبیم تیجمع و ژژنوم بافت شناسی بر یمیآنز مکمل و) °C( گندم يفرآور يدما اثر –6 جدول
  یروزگ

Table 6 - Effect of wheat processing temperature and the enzyme supplementation on histomorphology of the Jejnum and the microbial population of 
salmonella and lactobacilli in the Ileum of broilers at 24 d of age  

 سالمونال
Salmonella 

CFU/g)10(Log 

 لیالکتوباس
Lactobacill

us 
CFU/10(Log

g) 

 یلیو ارتفاع نسبت
 پتیکر عمق به

Villi Height 
to Crypt 

depth 

 پتیکر عمق
 )کرومتریم(

 Crypt depth
(µm) 

 یلیو يپهنا
 )کرومتریم(

 Villi width
(µm)  

 یلیو ارتفاع
  )کرومتریم(

 Villi height
(µm) 

  اثرات
 Effects  

  1دماي فرآوري گندم          

 1Wheat processing temperature 
  یمنف

Negative   7.16  4.09  171.00  b166.38  c689.33  بدون فرآوري  
Not processed  

  یمنف
Negative   6.94  4.21  175.00  a186.55  b728.33  C55° 

  یمنف
Negative   7.5  4.48  173.66  ab171.94  a776.00  C70° 

  یمنف
Negative   7.33  4.49  175.33  ab180.30  a786.00  C85° 

 0.19 0.17 6.39 4.91 10.29  
2SEM 

  یمنف
Negative   7.157  4.47  168.66  b164.65  748.00  میآنز بدون  

 Without Enzyme  
  یمنف

Negative   7.315  4.17  178.83  a187.94  741.83 3میآنز با  

With enzyme  
 0.138 0.122 4.52 3.48 7.28   

SEM  
  متقابل اثرات 

Interactions   

      
  آنزیم × گندم

 processing ×Enzyme   
  یمنف

Negative   7.26 4.357 159.33 166.94 680.0 بدون فرآوري  
Not processed    

  بدون
without  

  یمنف
Negative   6.82 4.526 162.0 176.38 728.66 C55°   

  یمنف
Negative   7.38 4.580 173.3 150.0 788.66 C70°   

  یمنف
Negative   7.16 4.422 180.0 165.27 794.66 C85°   

  یمنف
Negative   7.06 3.825 182.6 165.83 698.66 بدون فرآوري  

Not processed   
  با
With  

  یمنف
Negative   7.07 3.896 188.0 196.72 728.0 C55°   

  یمنف
Negative   7.61 4.393 174.0 193.88 763.3 C70°   

  یمنف
Negative   7.51 4.568 170.6 195.33 777.3 C85°   

 0.276 0.244 9.04 6.95 14.55  
SEM  

  سطح احتمال
P-value   

  یمنف
Negative   0.2587 0.2883 0.9618 0.0479 <0.0001 يفرآور  

 Processing 
  یمنف

Negative   0.4328 0.1012 0.1317 0.0002 0.5574 میآنز  
Enzyme  

  یمنف
Negative   0.7629 0.4005 0.1840 0.337 0.4646  آنزیم ×فرآوري  

Enzyme ×Processing  
abcباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
دقیقه در کاندیشنري به  5/2مدت به 85و  C ° 55 ،70هاي فرآوري شده در دماهايباشند که عبارتند از گندم فرآوري نشده و گندمها شامل چهار نمونه گندم میهاي مورد استفاده در جیرهگندم –1

  درجه. 45پدال با زاویه  33کیلوگرم داراي  800ظرفیت 
  هاخطاي معیار میانگین - 2
  گرم در هر تن مورد استفاده قرار گرفت. 500فرانسه بوده که به میزان  Adisseoساخت شرکت  (Rovabio) هاي آزمایشی آنزیم روابیوزیم مورد استفاده در جیرهآن –3

ab Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1- Wheat used in the diets consisted of four samples of wheats as: untreated wheat and wheat tolerated the temperatures of 55, 70 and 85°C for 2.5 minute 
in a conditioner with 800 kg capacity with 33 paddle mixer of 45degree angle. 
2 - SEM=Standard error of the means 
3 -The enzyme used in the experimental diets was Rovabio and used at a rate of 500 (g) per ton (Adisseo France). 
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Introduction1 Wheat is an important cereal due to high starch, available energy and protein contents and is used 
in poultry diets. Thermal processing is one of the common ways to increase the digestibility of feed, nutritional value 
of protein through denaturing the anti-nutritional compounds. 

 Materials and Methods This project was conducted in two experiments at the Poultry Research Center of 
Ferdowsi University of Mashhad. 

First  experiment:  This trial was  designed  to determine  the apparent  metabolizable  energy  and the digestibility of 
crude protein and dry matter in four heat treated wheat with and without enzyme supplementation.  One hundred 
twenty mixed sex day-old broiler chicks were fed standard starter (0-10d) and grower (11-15d) diets, 96 of them were 
divided into 48 groups of two each and randomly assigned to 48 metabolic cages on day 15. Eight diets in which the 
sole source of energy and protein was wheat, were prepared and each was randomly fed to six replicates of two chicks 
each from 15-21d. At 18th day of age, 12 hours of starvation were imposed on all chicks; then trays were placed under 
each cage and feeds were supplied to all cages for 72 hours when the 2nd 12 hours of starvation was imposed and the 
collection of excreta continued until the end of the second starvation period. The amount of feed consumed by chicks 
in each cage in three days was determined by the differences of feed supplied and remained. Excreta collected from 
each cage was placed in a room air flow for 48 hours and then placed in an oven at 60°C for 72 hours to dry completely.  

Second experiment: in this trial, 576 birds (11d) were divided into two groups, (male and female) from which 
six males and six females were randomly assigned to one of the 48 pens. To prepare 8 experimental diets, only one 
grower diet (11-24days) containing 70.11% wheat was formulated based on Ross 308 nutrients recommendation and 
an untreated and three heat treated wheat with and without enzyme supplementation (Rovabio) were replaced to 
prepare the 8 diets. The experiment was conducted in a completely randomized design with factorial (2×4) 
arrangement with 6 replicates of 12 birds each. Diets were randomly assigned to 48 pens in a way that each diet fed 
6 replicate birds. On the final day of the trial (24d), one male bird from each replicate group was weighed and 
slaughtered. The carcass, breast, thighs, back, wings and neck, as well as the weight of internal organs including the 
heart, spleen, proventriculus, gizzard, liver, pancreas, bursa fabrisius, abdominal fat, duodenum, jejunum and ileum 
were measured. Duodenum, jejunum and ileum length were also measured. To evaluate the effect of 
different untreated and heat treated wheat at different temperatures with and without enzyme supplementation 
on the microbial condition of the digestive contents of the ileum digesta on 24d, about 3 grams of the contents of the 
ileum region from each slaughtered chicken transferred to the sterile tube containing 9 ml of buffer phosphate and 
placed in an ice flask and transferred to laboratory. 

Results and Discussion Thermal treatment significantly improved the apparent metabolizable energy, digestibility 
of crude protein and dry matter of wheat, so that the highest apparent metabolizable energy and dry matter of wheat 
was obtained when wheat was processed at 85°C. Whereas the highest digestibility of crude protein in wheat was 
obtained at 70°C thermal processing. The effect of enzyme on apparent metabolizable energy, apparent digestibility 
of crude protein and dry matter of wheat was not significant. The results of this study showed that thermal processing 
of wheat has a significant effect on feed consumption, daily gain, body weight gain and feed conversion ratio. Whereas 
the feed conversion ratio in chicks fed with diet containing wheat processed at 70°C was similar to those fed other 
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diets contained heat treated wheat and was significantly better than those fed control diet. Dietary enzyme 
supplementation had a significant effect on body weight, daily gain and conversion coefficient, so that the daily gain 
of chicks fed diet containing enzyme was increased by 4.5% and the conversion factor was improved by 4.2% 
compared to those fednon-enzyme diet. Thermal treatment of wheat significantly affect relative percentage of thigh 
weight and relative weight of broiler chickens at 24 day age, so that the highest relative percentage weight of thigh 
and breast was in chicks fed diet contained wheat processed at a temperature of 70°C. On the other hand, thermal 
treatment of wheat significantly affect the relative percentage of abdominal fat, which increased compared to untreated 
wheat. Also, the present study showed that processed wheat did not have a significant effect on the percentage of 
carcass weight, back, wings and neck, liver, pancreas, heart, spleen and bursa. Also, the interaction effect of thermal 
processing of wheat and enzyme supplementation on the relative weight of carcass, its parts and internal organs was 
not significant. The supplementation of enzyme had only a significant effect on ileum weight. Thermal processing of 
wheat at different temperatures had a significant effect on the height and width of villi in jejunum, but did not have a 
significant effect on the depth of the crypt and villi height to crypt depth. The lactobacillus population in the ileum 
region has not been affected by the heat treatment of wheat and a negative response to Salmonella infection was 
observed in all chickens. On the other hand, the use of enzyme supplementation did not have a significant effect on 
villi height and depth of crypt and villi height to crypt depth. The interaction effect of heat treated wheat and enzyme 
supplementation was not significant for neither of the measurements. 

Conclusion The results of this experiment showed that although thermal processing of wheat at 85°C increased 
the apparent metabolizable energy by 5.32% and dry matter digestibility by 5.61%. In addition, the inclusion of 
heat treated wheat in diet led to an increase in height and width of jejunal villi and improvement of feed intake 
weight gain and feed conversation ratio in broiler chickens. 

 
Key words: Broiler chicken, Enzyme, Heat processing, Performance 
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  پژوهشی -مقاله علمی

  جمعیت میکروبی روده کور، رشد عملکرد بیوتیک برپري نانو ذرات نقره و اثر
  هاي گوشتیجوجه در هاي خونیشاخص از و برخی 

 
 2قاسم رمضانی ، 1وکیلی رضا

  10/12/1398تاریخ دریافت: 
  04/12/1399تاریخ پذیرش: 

  
  چکیده

ت ی، جمعبیوشیمیایی خون يهاشاخص بـــر عملکـــرد رشـــد،   کیوتیبيپر و سطوح مختلف نانو ذرات نقره اثر یبررس آزمایش نیا انجام زهدف ا
سخ و  کور روده یکروبیم شت  يهاجوجه یمنیا پا صادف  در قالب شیآزما بود. 308ه راس یسو  یگو  4مار و یت 9با  3×3ل یفاکتوربه روش  یطرح کامالً ت

شاهده در هر تکرار و در مجموع با   12تکرار و  شت  432م شد.   یقطعه جوجه گو س انجام  سطح نانو     یعوامل مورد برر سه   0و 400،800( ذرات نقرهشامل 
ـر یل یلیم ـر     در مترمکعب آب آشامیدنی) ت ـطح پ ـه س ـد 0، 25/0 و 5/0ـک ( یوتیبيو س  یشیآزما هايجیره .ی بودروزگ 42تا  1از  )یره غذاییدر ج درص
سویه   ب ساس احتیاجات غذایی  ضریب تبدیل در تیمارهاي حاوي نانوذرات نقره (    د.یگرد تنظیم 308 راس را شترین افزایش وزن و کمترین   800و  400بی

ـ یم 800 و یگوشت يهاجوجه ییره غذایک در جیوتیب يدرصد پر 5/0بیوتیک مشاهده شد. درصد پري5/0لیتر) بدون و با میلی ـاهش    یل یل ـبب ک ـر س   ت
س  یکل يهايتعداد باکتر سالمونال یبا س هاي باکتري و افزایش ل،  شت  يهاجوجه روده کورل در یالکتوبا سبب افزایش  پري .شد  یگو  و HDLبیوتیک 

ـا ن درصد شد. 5/0سطح صفر و  بین سرم خون دار پروتئین تامکاهش معنی ـطح       یـن تحق یج حاصل از ایت ـه اسـتفاده از س ـان داد ک درصـد   5/0ـق نش
ــتفاده از  یشد. همچن  یگوشت  يهاجوجه ضریب تبدیل بهبود  افزایش وزن و سبب  ییره غذایک در جیوتیب يپر ذرات نقره درآب تر نانویل یلیم 800ن اســ

  .شد یگوشت يهاجوجه روده کوردر  سالمونال و لیباس یکل يهايسبب کاهش تعداد باکتر آشامیدنی
 

  هاي بیوشیمیایی خون، نانو نقره. جوجه گوشتی، شاخص ،بیوتیکهاي روده کور، پريباکتري :يدیکل کلمات
  

     1 مقدمه
  واجهم ییکشور به علت واردات ذرت بعضاً با تنگناها   یورصنعت ط 

ــود، لذا ن می  یژهبه و یورط يهایرهدر ج یگزینجا ییبه منابع غذا یازشـ
 است  یگندم از جمله غالت گردد.یکامالً احساس م  یگوشت  يهاجوجه

 و در دسترس بوده و در اغلب موارد  یددر کشور تول  یاديکه به مقدار ز
تواند به عنوان یو م باشــدیم يکمتر یمتق يبا ذرت دارا یســهمقا در
ستفاده  یورط یرهذرت در ج یگزینجا سطح جهان یردگ قرار مورد ا  ی. در 

عد از ذرت دوم   ندم ب گاه جا  ینگ نه  ینرا در ب ی هت   یخوراک يها دا ج
ــت  خود به یورط یهتغذ ــاص داده اس از  یبرخ يگندم حاو ).36( اختص

ــدتغذ   ــده   يایه عوامل ضـ ــناخته شـ ــاکار  یمانند پل   ايشـ یدهاي   سـ
ه ک یباشــد و در زمانیم )هاها و بتاگلوکاننیالگز( يهاغیرنشــاســته

                                                        
  ایران کاشمر،اسالمی،  دانشگاه آزادکاشمر،  واحد ،گروه علوم دامیدانشیار،  -1
آزاد  دانشــگاه گروه علوم دامی، ،تغذیه طیور ارشــد یکارشــناســدانش آموخته  -2

 ، واحد کاشمر، کاشمر، ایراناسالمی

اثرات   منشــا تواندیاســتفاده شــود، م  یرهاز آن در ج ییســطوح باال
شد  يایهضدتغذ  سطوح کمتر آن در جیره     ).34( با ستفاده از  بنابراین ا

  تواند هزینه تمام شده را کاهش دهد.می
پاســخ  مطلوب، بهبود تولید جهتها افزودنی از اســتفاده امروزه

ستم ایمنی و    سیار  خوراك، وري بهره افزایش سی شد می متداول ب  .با
 با که هســـتند هاییافزودنی از رات نقره، هردوها و نانوذبیوتیکپري

ــتگاه میکروبی فلور در تغییر ایجاد هاي باکتري کاهش و گوارش دس
 راها آن توســط یســم باتیترک دیتول روده طیور، وارهید در زابیماري
ــی د در رییتغ موجب و داده کاهش ــناس  بهبود و روده وارهیریخت ش
   ).31و 7شوند (می عملکرد افزایش نهایت و در جذب و گوارش

ست  فلزي نقره شته  که ا  آن ضدمیکروبی  خواص دورهاي از گذ

 ) Email: rezavakili2010@yahoo.com         نویسنده مسئول: -(*
DOI:10.22067/ijasr.2021.38272.0 
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ــناخته ــده ش ــت. ش  نانو مقیاس به فلز این ذرات اندازه کاهش با اس
   .یابدمی افزایش شدت به آن خواص

ــاطع م Ag+ هایوننانوذرات نقره    1HS- یوندهايکه با پ کنندیس
ــمیواره دستاتیک) والکترا( ــده و تولیدمیکروارگانیس  ها وارد واکنش ش

AgS ــ يهامیآنز فعالیت در توانندمیه و از این طریق کرد  و یتنفس
ــ ــتمیس  با توانندمی عالوه به نمایند. ایجاد اختالل الکترون انتقال س

صال  شاء  ساختمان  در رییتغ و ایجادها يباکتر سطح  به ات  موجب غ
 آزمایشگاهی محیط در نقره ذرات نانو ).33و 29شوند (ها يباکتر مرگ
ضد  ضد  اثرات سی  ضد  و قارچی باکتریایی،   از توانندمی و دارند ویرو
 از را میکروبی مختلفهاي گونه کاتالیستی  و یونی سازوکارهاي  طریق

با این وجود، پیوند نانو ذرات نقره با اجزاي جیره منجر  .)14ببرند ( بین
آزاد اکسیژنی و التهاب در دستگاه گوارش هاي به القاء یا ایجاد رادیکال

ــتگاه    ــم و جذب مواد مغذي در دس ــبب اختالل در هض و در نتیجه س
ــود (می گوارش پرنده  ــتفاده از نانوذرات نقره به    40و17شـ  ) و لذا اسـ

عات   ــتري مطال یاز دارد.  بیشـ بل   هاي غیر ها، افزودنی بیوتیک پري ن قا
ي یت یک یا چند باکترگوارشــی هســتند که با تحریک رشــد و یا فعال

ــودمند در میزبان ایجاد کرده و بدین طریق       محدود در روده، اثري سـ
بان را بهبود می  ــالمتی حیوان میز ند ( سـ ــ یت   .)15و 10بخشـ جمع

میکروبی دسـتگاه گوارش طیور نقش مهمی در پیشـگیري از اسـتقرار    
که  دان،اي دارد. چینهزاي رودهزا و عمدتاً عوامل بیماريعوامل بیماري 

سم      ستقرار پس از بلع میکروارگانی ستین محل ا ست و روده ک نخ ور ها
زا شامل سالمونال و   محل اصلی استقرار براي تعدادي از عوامل بیماري  

ست (   ممکن روده مجراي میکروبی جمعیت ). تغییر10کمپیلوباکترها ا
ست   ها وکربوهیدرات مانند مغذي مواد دسترسی   قابلیت و یا گوارش ا
ــفات بر طریق این از و داده بهبود راها چربی ــیمیایی ص  خون بیوش

جاد ها سبب ایبیوتیک). تحقیقات نشان داد که پري32و10( تاثیرگذارند
هاي بیوشیمیایی سرم خون و پاسخ سیستم ایمنی      تغییراتی در شاخص 

ــتی می جوجه  ــوند ( هاي گوشـ بیوتیکی به ). افزودن ترکیبات پري 9شـ
ــوص فروکتان  به جیر  خصـ هاي گوشـــتی، منجر به بهبود   ه جوجه ها 

شــود که دلیل می افزایش وزن و ضــریب تبدیل خوراك و وزن الشــه
به خاطر افزایش طول و تراکم پرزهاي روده می    ــد ( این امر   .)3باشـ

سی  ستگاه گوارش ط  یکروبیم یتجمعها باتوجه به این برر نقش  ریود
ــگیريدر پ یمهم ــتقرار عوامل ب یش  تیجمع ییرو تغدارد  زایمارياز اس

ست   يمجرا یکروبیم ضم روده ممکن ا س    یتقابل یاو  ه ستر اد مو ید
 يهاجوجه یمنیا یستم و پاسخ س   هایچرب ها،یدراتمانند کربوه يمغذ

قره، ن نانوذراتو  هایوتیکبيپرو از آنجایی که  را بهبود دهد یگوشـــت
ــتند که با ا    هایی یهردو از افزودن  ییکروبم یت در جمع ییرتغ یجاد هسـ

 ،موجب بهبود گوارش زایماريب هاييدســتگاه گوارش و کاهش باکتر
سالمت  یشجذب و افزا شوند در نهایت به دلیل  یم یعملکرد و بهبود 

                                                        
1- Hydrogen sulfide 

ــتفاده توام این دو افزودن  اینکه  ــتی کمتر در جوجه اثر اسـ هاي گوشـ
  قرهن از مراتب ذرات نقره به نانو عالوه براین اثربررسی شده است    

شتر  س  بی سیاري  عالقه اخیر هايسال  در ت،ا  افزایش جذب به ب
صرف  راه از معدنی مواد ساکاریدها  م ست  آمده وجود به الیگو .  ا

 ايروده جذب ،pH کاهش راه از الیگوساکاریدها که گزارش شده
ها بیوتیکی) پري28،26،25،24دهند (می افزایش را معدنی مواد

ــلولی   دیواره از که همانند الیگوساکارید مانان  ــــ   به مخمر ســ
 و یکنواختی افزایش ارتفــــاع،   راه از تواندمی آید،می دســــت  

رشد.  و عملکرد مغذي مــواد   جذب روده، پرزهاي یکپارچگــی  
 از همزمان اســتفاده. )5,38دهد ( بهبود را گوشــتی هايجوجه

  انتظار گوشـــتی هايجوجه جیره در بیوتیکپري و ذرت نقره
  ردعملک مغذي، مواد سایر و نقره مکمل بیشتر جذب با میرود که

ســطوح  اثر بررســی منظور به شیآزما نی، ا.بهبود یابد پرنده رشــد
 يهاشاخص ، بـر عملکـرد رشـد کیوتیبيپر و نانو ذرات نقره مختلف

شیمیایی خون  س  یکروبیت می، جمعیبیو هاي هجوج یمنیا امانهروده و 
   گوشتی انجام گرفت.

 

  هامواد و روش
 یروزه گوشـــتکیقطعه جوجه خروس  432ش تعداد یآزمان یدر ا

 3×3در قالب یک آزمایش به روش فاکتوریل  308راس  يه تجاریسو 
مشــاهده در هر  12تکرار و  4تیمار و  9با پایه طرح کامالً تصــادفی با 

روزگی) رشد   10-1ن (یآغاز هايها براي دورهرهیج .تکرار استفاده شد  
 يروزگی) و براساس جداول راهنما  42-25(انی یروزگی) و پا 11-24(

ــو ــتفاده از نرم افزار جیره يه تجار ی پرورش سـ نویســـی راس و با اسـ
UFFDA 1د (جدول یسویا تنظیم گرد ذرت و کنجاله بر پایه.(   

با ) ایران، Nanosany( شــرکت نانوثانیاز ســاخت  انوذرات نقرهن
صد   99/99نانومتر و درجه خلوص  20اندازه  محلول  از .گردید تهیهدر

ــامیدنی آب در نانوذرات منبع عنوان به نقره نانو ــتفاده آش ــد اس  .ش
 شـــرکت ) ســـاخت MAX-A بیوتیک مورد اســـتفاده،  آمکس(پري

ARM & HAMMER,™   ــل از  . اینبودکانادا پري بیوتیک حاص
سوکروز،           شت حاوي  شد یافته در محیط ک سرویزیه ر سس  ساکارومای

ست.       صاره ذرت ا شکر و ع این فرآورده حاوي موادي مانند (مالس نی
ــیدهاي آمینه، مواد معدنی و     ها گروه ب، آنزیم هاي ویتامین  ، انواع اسـ

ــم  ــت . میکروارگانیس ــد اس مفید روده به طور انتخابی  هايعوامل رش
ــم خود تخمیر    ا تابولیسـ یک را براي م ند. این میجزاي پري بیوت  کن

 هم چون ايمحدود کننده هايبا ترشــح متابولیت هامیکروارگانیســم
سین   سیدهاي ارگانیک، الکتات و باکتریو ي نقش مهمی در جلوگیر هاا

یت میکروب  ماري زاي روده  هاي از افزایش جمع ند اي    ايبی -مان
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ونال و جلوگیري از اتصـال آنها به دیواره  کوالي، کلسـتریدیوم و سـالم  
   .)نمایندمیروده ایفا 

  

  هجیره پای ات مواد مغذيمواد خوراکی و ترکیب - 1جدول 
Table 1- Ingredients and main nutrients composition of basal diets  

   سن (روز)
Age (day)  (%) مواد خوراکی 

Ingredients (%)  24-42 Day  11-24 Day  1-10 Day  
 ذرت 47.72  51.37 48.64

Corn  
 )%44( کنجاله سویا 32.5 27.73 24.98

Soybean Meal (CP 44%)  
  گندم 15.00 15.00 20.00

Wheat  
 روغن سویا 0.00 1.63 2.31

Soybean Oil 

  دي کلسیم فسفات 1.80 1.62 1.52
DCP 

  پودرصدف 1.44 1.34 1.28
Oyster powder 

0.25 0.25 0.25 
 1مکمل ویتامینی

1Vitamin supplements  

 

 1مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25
1Mineral supplements  

  نمک یددار 0.40 0.40 0.40
Iodized salt  

  متیونین -ال دي 0.48 0.31 0.27
DL-methionine  

 لیزین هیدرو کلراید-ال  0.16  0.10 0.10
L-lysine hydrochloride  

  ترکیبات جیره محاسبه شده   
Calculated composition 

  )انرژي متابولیسمی (کیلوکالري/ کیلوگرم 2950 3004 3080
(kcal / kg) nAME  

  پروتئین خام (%) 22.00 20.00 19.00
Crude protein (%) 

  م(%)یکلس 1.05 0.84  0.79
Ca (%) 

  (%)قابل دسترس فسفر  0.50 0.48 0.42
Available phosphorus (%) 

  ن(%)یزیل 1.15 1.10 1.00
Lysine (%) 

  ن (%)یستین+سیونیمت  0.9 0.82 0.77
Methionine + Cystine (%) 

گرم  یلیمE  ،960گرم یلیم D ،3000 3نیتامین المللی ویواحد ب A ،80000ن یتامین المللی ویواحد ب 440000ل بود: ینی معدنی حاوي مواد ذیتامیلوگرم از مکمل ویهر ک1
گرم  یلیم 612ن، یانو کوباالمیگرم س یلیم 640م پنتوتنات ،یکلس 8800ن، یاسیگرم ن یلیم 12160ن، یامیگرم ت یلیم K3  ،6120 نیتامیگرم ویلیم B2 ،2000 نیتامیو

  .میگرم سلن یلیم 8د، یگرم  64/0گرم مس،  8روي، گرم  8/33گرم آهن،  100گرم منگنز،  52,64، دانیاکس یگرم آنت 40د، ین کلرایگرم کول 440ن، یوتیگرم ب 2ن، یپریدوکس
1Vitamin and mineral premix provided the followings per kg of diet:440000 international units of vitamin A, 80000 international 
units of vitamin 3D, 3000 mg B2, 960 mg of vitamin E, 2000 mg vitamin K3, 6120 mg thiamine, 12160 ml g niacin, calcium 
Pantotenat 8800, 640 mg Cyanocobalamin, 612 mg Pyridoxine, 2 g biotin, 440 g Choline chloride, 40 g of antioxidant, 64.52 g of 
Mg, 100 g of Fe, 8/33 g zinc, 8 g Cu, 0.64 g I, 8 mg selenium 
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سازنده، به همراه یک سطح باالتر   هايسطوح توصیه شده شرکت    
ــی    ــورت که تیمارهاي آزمایش ــد.بدین ص و پایین تر در نظر گرفته ش

 مترمکعب آب هرمیلی لیتر در  800و400نقره صفر،  شامل سطوح نانو
 خوراك پري بیوتیک گرم درتن 500و  250آشامیدنی و سطوح صفر،    

ــافه گردید.    42تا  1از  ــرك به جیره اض ــورت س در این روزگی به ص
  لیتبد بیضــر ،یمصــرف خوراك، افزایش وزن بدنآزمایش میانگین 

ها   یت از کی  هر در روزگی 42تا   1 ییغذا  نه     طور به  مار گا  جدا
 از هر تکرار دو نمونه .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد و يریگاندازه

ــتگاه  آنالیز نمونهدر پایان آزمایش تهیه و ــط دس ــرم خون توس هاي س
ناال  یت     ) A15Biosystems,Spain( زریاتوآ فاده از ک ــت هاي  با اسـ

ــی (پارس آزمون) براي هر کدام از   ــاصـ ــاخص اختصـ هاي خونی  شـ
، گلوکز کلسترول،  -LDLکلسترول،  -HDLگلیسرید، کلسترول،   (تري
تا یپروتئ ــرم)م ن  یان دوره   سـ پا ــد  در  جام شـ به منظور  هم .ان چنین 
گیري عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل، گامبورو، آنفوالنزا پس از اندازه

ــیون در روزهاي    ــیناسـ آزمایش، دو نمونه از هر    42و  24، 10واکسـ
شی خون واحد ستگی درون  آزمای گیري به عمل آمد. نمونه خونی به آه
له  یل درب   لو ــتر به      دارهاي اسـ حاوي یخ  ــد و در مخزن  ته شـ ریخ

ستفاده از دستگاه سانتریفیوژ        شگاه با ا شگاه انتقال یافت. در آزمای آزمای
ــده و    10دور در دقیق به مدت    10000در  ــرم خون جدا شـ دقیقه سـ

ــل بــه روش   ــن نیوکــاســ ــپس عیــار پــادتن علیــه واکسـ   HIسـ
(Hemagglutination inhibition)       ــن یه واکسـ پادتن عل یار  و ع

ــبــ   ــام ــزا  گ ــه روش االی  ELISA (Enzyme-Linkedورو ب
Immunosorbent assay) گیري قرار گرفت و عیار پادتن مورد اندازه

به روش االیزا (    ــن آنفوالنزا عفونی نیز  یه واکسـ جام  ELISAعل ) ان
تار به روش قطع گردن و       19گردید (  ــ ). در پایان آزمایش پس از کشـ

آزمایشی با وزن از هر واحد تجزیه الشه، محتویات روده کور ( دو نمونه
شی  میلی لیتر)  3توسط یک عدد سرنگ (  ) نزدیک میانگین واحد آزمای

شد و     ستخراج  شده و برا    يبه طور جداگانه جمع آورا  يشده ، خنک 
   استفاده شد.  یکروبیم لیو تحل هیتجز

) و LAB( کیالکت دیاســ هايي، باکتر) E.coli( های باســیلکل
ند. شد  يریاندازه گ جمعیت میکروبی هايشاخص سالمونال به عنوان  

ــتفاده از روش رقت    LABو  E.coliت ی جمع به   مختلف هاي با اسـ
ــورت ــد ، نیتخم CFU g-1 صـ یل   زده شـ ــ باسـ   محیطدر ها کلی 

MacConkey   به  گرادیدرجه ســانت 37 ي،آلمان) در دما(مرك آگار
ــد.   24مدت  ــ LABســاعت کشــت داده ش تحت  ونیپس از انکوباس
سانت  37 يساعت در دما  72به مدت  يهواز یب طیشرا  ،  گرادیدرجه 
آگار (مرك ، آلمان)    MRS (DeMan-Rogosa-Sharpemedia)در 

 BGA (Brilliantمشخص شده    طیکشت داده شد. سالمونال در مح   
Green Agar) )سانت  37 يمرك ، آلمان) در دما به مدت  گرادیدرجه 

 استفاده  با شده  لیتشک  هاي.شمارش پرگنه ساعت کشت داده شد    24
ها با استفاده  ). آنالیز نهایی داده20( دیانجام گرد شمار  پرگنه دستگاه  از

سطح احتمال     SASاز نرم افزار  سه میانگین با آزمون دانکن در  و مقای
  .درصد انجام شد 5

Yijk = 휇 + 퐴  + 퐵  + (퐴퐵)  + 퐿  
μ    میانگین جامعه = = 퐿  آزمایش اثر خطاي= 	퐴 ــطوح اثر سـ

  اثر سطوح نانوذرات نقره퐵 =بیوتیک پري
(퐴퐵) بیوتیک و نانو ذرات نقره= اثر متقابل پري  

  
  ج و بحثینتا

  عملکرد رشد
ــد در جدول  ینتا  ــت که یحاک 2ج عملکرد رشـ ثر متقابل ا از اینسـ

بیوتیک و نانوذرات نقره بر افزایش وزن و ضـــریب تبدیل در کل       پري
ــت دوره آزمایش معنی  ــترین افزایش وزن و ب ).P>05/0(دار اسـ یشـ

ضریب تبدیل در تیمارهاي حاوي نانوذرات نقره (   800و  400کمترین 
ــد پري5/0لیتر) بدون و با میلی ــد. با درنظر  درص ــاهده ش بیوتیک مش

تایج اثر پري  یت میکروبی      گرفتن ن نانوذرات نقره بر جمع یک و  بیوت
ــتگاه گوارش (جدول    به نظر می )4دسـ نانوذرات نقره و   ،  که  ــد   رسـ

سالمونال) و    بیوتیک با کاهش باکتريپري سیلوزهاو  ضر (کلی با  هاي م
ذب ها)، سبب بهبود گوارش و ججایگزینی باکترهاي مفید (الکتوباسیل

ها شده  هاي رشد جوجه مواد مغذي در روده و در نهایت بهبود شاخص 
  دیلو ضریب تب  وزن شیافزا مصرف خوراك، بر بیوتیکسطح پري اند. 

نشان   جینتا نیا ).P>05/0داشت ( اثر  یش یآزماهاي وهگرکل دوره در 
صد پري  5/0سطح  داد که  صرف    در شترین میزان م بیوتیک داراي بی

ــطح فاقد پري  ترین میزانبیوتیک داراي کمخوراك، افزایش وزن و س
ــرف خوراك و افزایش وزن بود. در آزمایش  هاي دیگر نیز مکمل   مصـ

شابهی بر عملکرد  پري شتی مورد مطال جوجهبیوتیک تأثیر م عه هاي گو
  ). 25و 15داشت (

ــت  2در جدول  که  طور همان  ــده اسـ ــان داده شـ افزایش ، نشـ
یوتیک بهاي حاوي پريگروه لیتبد بیضر  کاهش سبب  بیوتیکپري

قد پري      فا ــطح  به سـ بت  ــ یک نسـ ــد بیوت با افزا P>05/0( شـ  شی). 
خوراك  لیتبد بیدرصد ضر   5/0درصد به   25/0از سطح   بیوتیکپري

که پري  محققین گزارش کرده کرد. دای پ کاهش  ند  بب    ا یک ســـ بیوت
ها در لیهاي مفید هم چون الکتوباســک فعالیت میکروارگانیســمیتحر

ستگاه گوارش م  pHروده و کاهش  سبب کاهش  یشود که ا ید ن امر 
 هاجه بهبود عملکرد رشــد جوجهیزا و در نتيماریب يهايرشــد باکتر

باکتري ). از طرف 12و 11گردد (یم هاي  دیگر دیواره روده در برابر 
کند که دیواره روده را احاطه نموده و در مضر گلیکوپروتئینی ترشح می  

دســتگاه  pH). اگر 8شــود (نتیجه جذب مواد مغذي تا حدودي کم می
ــود، ابد که جمعیت باکتريیگوارش تا حدي کاهش  هاي مضــر کم ش

شده و جذب مواد مغذ   شح ن شتر می این گلیکوپروتئین تر شود؛ در  ي بی
). در آزمایش دیگري 12شود (تر میها بهتر و مناسب نتیجه رشد جوجه 
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سطوح     ستفاده از  صد پري  5/0و  25/0نیز ا بیوتیک در جیره غذایی در
باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك نسبت  308هاي گوشتی راس جوجه

  ).27به تیمار شاهد شد (

  
  

  1روزگی 42تا  1جوجه گوشتی از  رشد عملکردهاي بر شاخصبیوتیک و نانوذرات نقره پريثیر سطوح مختلف أت - 2جدول 
12 day of age4-from 1nano particles on growth indices of broiler ilver sand rebiotic pThe Effect of different levels  -Table 2 

  (%) کیوتیبيپر
Prebiotic (%) 

 در رتیل یلی(م نقره نانوذرات
  )یدنیمتر مکعب آب آشام

Silver nano particles 
drinking  3(ml/m

water)  

  (گرم)یمصرف خوراك
    Feed intake (g) 

 (گرم)وزن شیافزا
Weight gain (g) 

 لیتبد بیضر
Feed conversion 

ratio  

0.00  0 3322 b1752.2 b1.90 

0.25 0 3308 a1854.9  a1.78  

0.50 0 3201 a1890.1 a1.70 

0.00 400 3319 a1870.7 a1.77 

0.25 400 3476 ab1862.6 b1.87 

0.50 400 3567 a1935.2 ab1.84 

0.00 800 3311 ab1869.7 a1.77 

0.25 800 3462 a1934.9  a1.79  
0.50  800 3559 a1936.2 ab1.84 

2SEM  916.19 314.2 0.05 
 بیوتیک(%)پري

Prebiotic (%)     

0  b3317.3 b1830.8  b1.81  

0.25  a3415.3 a1880.5 ab1.82 

0.5  a3442.3 a1920.5 a1.79 

SEM  236.69 270.65 0.03 
 )(میلی لیترنانوذرات نقره 

Nano silver (ml)     

0  3277 1832.4 1.79 
400  3454 1889.5  1.83 
800  3444 1913.6 1.80  
SEM  217.92 375.43  0.05 

  ).p>05/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین1
 SEM 2= خطاي استاندارد میانگینها

have a significant difference (P<0.05). letterscommon -each column with non inThe means  1 
standard error of meansSEM 2   

 
  هاي بیوشیمیایی خون شاخص

صل از اندازه  سرم خون   گیري میزان شاخص نتایج حا  بیوشیمیایی 
سطح پري    3در پایان آزمایش در جدول  شان داد فقط اثر  بیوتیک بر ن

HDL ،LDL   تام ماري  و پروتئین  ــرم خون اختالف آ داري معنیسـ
  ).P>05/0است (

سطح     ستفاده از  صد پري  5/0در این آزمایش ا بیوتیک در جیره در
 30شــد که با ســایر گزارشــات هم خوانی دارد ( LDLســبب کاهش 

سم   ). پري22و ساکارید)، در اثر افزایش میکروارگانی هاي بیوتیک (الیگو
 دهدهاي صــفراوي را افزایش میپذیري نمکدســتگاه گوارش، تجزیه

باتی پري 19و  18( یل کرد    بیوتیکی می). ترکی بد ند از طریق ت ن توان
اسیدهاي صفراوي اولیه به ثانویه و نیز جلوگیري از تأثیر فیدبک منفی   

آلفا هیدروکســیالز و افزایش  -7اســیدهاي صــفراوي بر فعالیت آنزیم 
سترول         صفراوي باعث کاهش کل سیدهاي  سترول به ا شدن کل تبدیل 

 يصفراو  يدهایاس  یکیولوژیب لیتبد موجب یکروبیفلورمخون شوند.  
 یچرب جذب در صفرا  کردن لهیدروکس یده کردن و دکونژوگه با و شده 

  ).37(کند یجاد میا اختالل وانیح توسط
  

  روده کورجمعیت میکروبی 
ر در پایان آزمایش دجمعیت میکروبی گیري نتایج حاصــل از اندازه

ــان داد، کم 4جدول  ــالمونال در تیمار   ترین تعداد کلینش ــیل و س باس
بیوتیک مشاهده شد. بیشترین تعداد الکتوباسیل    درصد پري  5/0حاوي 

  بیوتیک مشاهده شد.درصد پري 5/0و 25/0در تیمار حاوي 
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  1روزگی 42در سن  گوشتیهاي جوجههاي خونی بر شاخص بیوتیک و نانوذرات نقرهپري تاثیر سطوح مختلف -3جدول 

Table 3- The Effect of deferens levels prebiotic and silver nano particles on blood parameters of broilers at 42 days of age1 

نانو ذرات نقره (میلی لیتردر متر مکعب آب   بیوتیک (%)پري
  گلیسریدتري  آشامیدنی)

  لیتر)گرم در دسی(میلی
Triglyceride 

(mg/dl) 

HDL-کلسترول  
  ر)لیتگرم در دسی(میلی

HDLCholesterol 
(Mg/dl) 

LDL-کلسترول  
  تر)لیگرم در دسی(میلی

LDL 
Cholesterol 

(Mg/dl)  

  پروتئین تام
گرم در (میلی

  لیتر)دسی
Total Protein 

(Mg/dl) 
 

Prebiotic (%)  3Silver nano particles (ml/m
drinking water) 

0.00 0 78.33 36.66  26.00  3.20  
0.25 0 117.66 35.66  26.66  3.43  
0.50 0 89.33 37.00  28.00 3.76  
0.00 400 117 31.66  20.00  3.03  
0.25 400 111.66 31.00  25.66  3.53  
0.50 400 112.00 33.66  21.66  3.10  
0.00 800 100.66 33.33  26.33  3.10  
0.25 800 83.66 34.66  19.66  3.06  
0.50  800 122.66 33.00 17.66  3.10  

2SEM  4.80 0.65  1.04 0.05 
بیوتیک(%)پري  

Prebiotic (%) 
      

0  98.66 a33.88  b24.11  a3.11 

0.25  104.32 b33.77  ab23.99  ab3.34 

0.5  107.99 ab34.55  a22.44  b3.32 

SEM  3.90 0.04  0.94  0.02 
 تر)لینانوذرات نقره (میلی 

Nano silver 
(ml) 

       

0  95.11 36.44  26.89 3.46 
400  113.55 32.11  22.44  3.22 
800  102.33 33.66 21.22 3.09 

SEM  4.10 0.69  1.06  0.07 
  ).p>05/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین1

 SEM 2= خطاي استاندارد میانگینها
have a significant difference (P<0.05). letterscommon -each column with non inThe means  1 

SEM standard error of means2  
  

نانوذرات نقره  ها، سالمونال در تیمار فاقد باسیل بیشترین تعداد کلی 
شد. همچنین     میلی 800ترین تعداد در تیمار حاوي و کم شاهده  لیتر م

ــیل     ــترین تعداد الکتوباسـ میلی لیتر بود  800ها در تیمار حاوي    بیشـ
)05/0<P ــتفاده از پري بیوتیک در جیره غذایی جوجه گوشـــتی    ). اسـ

ــیلوس در ایلئوم    باعث افزایش تعداد باکتري     هاي گرم مثبت الکتوباسـ
ایش زشده است که این افزایش باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك و اف

یان دوره شـــد (     پا ــطح 3وزن  بب افزایش    3/0). سـ ــ فرمکتو سـ
هاي هوازي در سکوم و بهبود عملکرد و تغییر الکتوباسیلوس و باکتري

). 1هاي گوشتی شد (جزیی در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه
بات پري  تان   افزودن ترکی ــوص فروک به خصـ به جیره   بیوتیکی   ها 

ــتی، می جوجه  ــیل    تواند با  هاي گوشـ  هايعث افزایش تعداد الکتوباسـ
دســتگاه گوارش طیور شــود که منجر بهبود افزایش وزن و ضــریب   

شه  شود که دلیل این امر به خاطر افزایش  می تبدیل خوراك و وزن ال
). تأثیر نانو ذرات نقره بر روي 41باشد ( می رودهطول و تراکم پرزهاي 

سیار موث هاي گرم منفی مانند اشرشیاکلی و سالم   باکتري ر است.  ونال ب
صال می     شاي باکتري ات سطح غ سلول   نانو ذرات به  سپس وارد  یابد و 

وده هاي حاوي گوگرد بگردد. علت اتصال نیز وجود پروتئینباکتري می
ــاء و تأثیر در   ــبب تغییر در مورفولوژي و نفوذپذیري غش که این امر س

چنین د. همدگرزنجیره تنفسی و تقسیم سلولی و نهایتاً مرگ سلول می    
شش ژن و شکستن پوهاي آنتینانو ذرات نقره با باند شدن روي گیرنده

  ). 41گردد (ویروس موجب نابودي ویروس می
ــ ــاسـ تر    يداریــپــا عــدم و تیــحســ ک   E. Coli يهــايبــا

Staphylococcus cereus, و Bacillus subtilis نشان  نقره نانو به 
 نمایندمی عمل ژنیاکس  حامل عنوان به ذرات نیا ).2( است  شده  داده
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 نیچنهم و يهواز یب يهاسم یکروارگانیم کاهش باعث راه این از و
 در زندگی توانایی که هاییسم یکروارگانیم جمعیت در شیافزا موجب
ضور  شار  ح سیژن  ف صا   دارند و را یافته تقلیل اک صو س  مخ ها لیالکتوبا

   ).31و13گردند (می
 

   1cfu/g, (1×710( گوشتی هايجوجه جمعیت میکربی سکومبر بیوتیک و نانوذرات نقره پريتاثیر سطوح مختلف  - 4جدول 
sbroilerin  sopulationpicrobial m lecacnano particles on ilver sand rebiotic pThe Effect of different levels  -Table 4 

1)7cfu/g, 1×10( 

نانو ذرات نقره (میلی لیتردر   بیوتیک (%)پري
 هاکلی باسیل  متر مکعب آب آشامیدنی)

Colibacilus  
  هاسالمونال

Salmonella 
  هاالکتوباسیل

Lactobacilusia  
Prebiotic (%) 

Silver nano particles 
drinking  3(ml/m

water) 
0.00 0 86.66  10.66             45.00    
0.25 0 46.66  6.33  35.33  
0.50 0 28.33  10.00  88.33  
0.00 400 53.33  25.00  85.00  
0.25 400 38.33  8.66  71.66  
0.50 400            20.00  15.00 73.33  
0.00 800 23.33  8.33             65.00    
0.25 800 25.00  3.33  71.66  
0.50  800 16.66  2.33 91.66  
SEM  4.14  1.28  0.88 

  بیوتیک(%)پري
Prebiotic (%)     

0.00  a54.44  b14.66  b65.00   

0.25  ab36.66  a6.11  ab57.33  

0.50  b21.66  a9.11  a84.44  

SEM  3.16  1.14  0.07  
)(میلی لیترنانوذرات نقره   

Nano silver (ml) 
    

0  a53.88  a00.9  c56.22  

400  ab37.22  b16.22  b76.66  

800  b21.66  a4.66  a76.11  

SEM  3.84  1.21  0.09    105/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین<p.( 
 SEM 2= خطاي استاندارد میانگینها

(P<0.05). have a significant difference letterscommon -each column with non inThe means  1 
SEM standard error of means2  

  
  

  عیار پادتن علیه نیوکاسل وگامبورو
گیري عیار پادتن علیه نیوکاسل وگامبورو در نتایج حاصل از اندازه

هاي   جدول   42و  24، 10روز مایش در  ها و     5آز مار ــان داد. تی نشـ
شی تاثیري بر عیا   ر پادتن علیه آنفوالنزا در هیچ یکفاکتورهاي آزمای

شده نداشت. تغذیه سطوح مختلف پري    از دفعات اندازه  وتیکبیگیري 
بب افزایش  ــ گامبورو در    معنی سـ پادتن  یار  روزگی  24داري میزان ع

سطح    ستفاده از  لیتر نانوذرات نقره باعث میلی 400گردید و همچنین ا
گامبورو در       پادتن  یار  پادتن     روزگی 24افزایش میزان ع یار  و ع

سل در  شد (  42نیوکا سبب تحریک  بیوتیک). پريP>05/0روزگی  ها 

) شده Tها (خصوصاً لنفوسیتهاي ایمنی ماکروفاژها و لنفوسیت سلول 
مل عفونی           به عوا بت  نده را نســـ مت موجود ز قاو و از این طریق م

هد ( افزایش می حاوي پري  23و 6د مار  عث افزایش     ). تی با یک  بیوت
ــد (روزگی در جوجه 42بادي آنتی دار تیترمعنی ــتی ش ). 18هاي گوش

باشند بیوتیکی داراي اثرات تنظیمی بر سیستم ایمنی میترکیبات پري
 باشـــد. نتایجهاي مانان میهاي زنجیرهکه این اثر بیشـــتر از ویژگی

س    شان داد نانو ذرات نقره موجب کاهش تعداد لنفو   يهاتیمحققین ن
B سرم خون در     يدیلنفوئ يهاکولیو فول سترول  و کاهش مقدار کل

  ).39هاي گوشتی گردید (جوجه
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  گوشتیهاي جوجهها در عیار آنتی بادي علیه واکسنبر  بیوتیک و نانو ذرات نقرهپريتاثیر سطوح مختلف  -5جدول 
Table 5- The effect of different prebiotic levels and silver nano particles on antibody titer against vaccines in broilers 

  بیوتیک (%)پري
نانو ذرات نقره (میلی 

لیتردر متر مکعب 
   days   24days    42days 10  آب آشامیدنی)

  

Prebiotic (%) 

Silver nano 
particles 

 3(ml/m
drinking 
water) 

 نیوکاسل
NDHI  

  گامبورو
IBV 

 نیوکاسل
NDHI  

 گامبورو
IBV 

 نیوکاسل
NDHI  

 گامبورو
IBV 

0.00 0 3.66 4.66  4.33  4.00  3.00  4.33  
0.25 0 3.33 5.33  4.00  4.00  6.00  4.66  

0.50 0 3.33 4.66  4.33  3.66  5.00  3.66  
0.00 400 3.33 4.00  4.66  4.33  4.33  5.00  
0.25 400 2.33 6.66  5.00  5.66  4.00  5.00  
0.50 400 3.33 4.00  5.00  4.33 4.66  4.00  
0.00 800 3.33 4.00  4.66  4.00  3.66  2.33  
0.25 800 3.00 4.33  4.33  5.00  5.00  3.66  
0.50  800 2.66 4.00  4.33  3.66  4.33  5.00  
SEM  0.19 0.23  0.12  0.15  0.21  0.20  

  (%) بیوتیکپري
Prebiotic (%)           

0.00  3.44 4.88  4.22  b3.88  4.66  4.22 
0.25  3.00 4.88  4.88  a4.77  4.33  4.66 
0.50  3.00 4.11  4.44  a4.22  4.33  3.66 
SEM  0.17 0.21  0.11  0.13  0.19  0.19  
 )(میلی لیترنانوذرات نقره 

Nano silver (ml) 
       

0  3.44 4.22  4.55  ab4.11  b3.66  3.88  
400  2.88 5.44  4.44  a4.88  a5.00  4.44  
800  3.11 4.22  4.55  b3.88  b4.66  4.22  

SEM  0.18 0.22  0.10  0.12  0.23  0.2    
 ).p>05/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین1
2SEM = هااستاندارد میانگین يخطا  

difference (P<0.05).have a significant  letterscommon -each column with non inThe means  1 
SEM standard error of means2  

  
  گیري کلینتیجه

ــت آمده از ا  یبا توجه به نتا     ــتفاده از پر ین تحقیج به دسـ  يق اسـ
ــت يهاجوجه ییره غذایدر ج ات نقرهرذک و نانویوتیب ــث یگوشـ  باعـ

ضریب تبدیل بهبـــــود  هترین شد. ب  روزگی 42تا  1 افزایش وزن و 

ــریب تبدیل در تیمارهاي حاوي نانوذرات نقره (  400افزایش وزن و ض
صد پري 5/0لیتر) بدون و با میلی 800و  شد.    در شاهده   5/0بیوتیک م

ــیم 800 و یگوشت  يهاجوجه ییره غذایک در جیوتیبيدرصد پر   یلــ
هاي و افزایش باکتري مضر يهايتعداد باکتر تـــر ســـبب کـــاهشیل

 .شد یگوشت يهادر سکوم جوجه دمفی
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Introduction Prebiotics are non-digestible additives that stimulate the growth or activity of one or more 

bacteria in the gut, which can have a beneficial effect on the host and thus improve the health of the host animal. 
Prebiotics increase feed intake, final weight and improve feed conversion when fed to broilers. Prebiotics cause 
changes in the blood parameters and immune response in broilers. Numerous studies have shown the antibacterial 
properties of silver nano-particles and their useful applications in the poultry industry. These include increasing 
feed intake and decreasing the number of pathogen microbes in the gastrointestinal tract that cause bacterial cell 
death by binding nano-silver to the surface of gram-negative bacterial membranes through sulfur-containing 
proteins and by altering the membrane permeability and respiratory chain. Inflammation is the result of induction 
of oxygen-free radicals by silver nanoparticles, which leads to impaired digestion and absorption of nutrients in 
the bird's gastrointestinal tract. Many studies have shown the importance of natural flora in maintaining bird health 
and found that the flora in these sites had a profound effect on the process of making prebiotic consumables in 
poultry. Adding prebiotic compounds, especially fructans to broilers, improves weight gain and feed conversion 
ratio and carcass weight due to increased length and density villi distribution. The aim of this experiment was to 
investigate the effect of combined prebiotics and nano-silver on growth performance, blood indices, immune 
response and microbial population of ceca in broiler. 

Materials and Methods In this experiment, 432 one-day-old male Ross 308 broiler chicks were used in a 3 × 
3 factorial arrangement with completely randomized design with 9 treatments, 4 replications and 12 observations 
per replicate. The composition of the experimental diets was determined using the Ross 308 strain rearing guide. 
The basal diets were identical in energy and other nutrients. In this experiment silver nanoparticles were added 0, 
400, 800 ml in drinking water and prebiotic added 0.025 and 0.5 % to the basal diets. The mean body weight gain, 
feed intake, feed conversion ratio were determined at the 1 to 42 days. Blood samples were taken from all 
experimental units for 10, 24 and 42 days to measure the titers of Newcastle, Infectious Bursal, and influenza 
antibodies. The blood sample was slowly poured into sterile lid tubes and transferred to the laboratory in an ice 
tank. In the laboratory, blood samples were centrifuged at 10,000 RPM for 10 minutes, followed by Newcastle 
antibody titers (Hemagglutination inhibition) and Infectious Bursal antibody titers by ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay). The infectious influenza antibody titers were determined by ELISA .At the end of the 
experiment, after slaughter and carcass analysis, Cecal contents were extracted with a syringe (3 ml). And they 
were transferred to the lab to count the number of bacteria. Mac County medium was used for counting Coli 
bacillus, MRS agar for lactobacillus count. Salmonella was cultured on BGA (Brilliant Green Agar) specified 
media (Merck, Germany) at 37°C for 24 hrs. Data analysis was performed using SAS software and mean 
comparison with Duncan test at 5% level. 

Results and Discussion There was a statistically significant difference in feed intake, weight gain and feed 
conversion ratio using silver nano-particles  and prebiotics different levels between in total period of experiment 
(P<0.05). There was a statistically significant difference in the level of serum HDL, LDL, and TP in different 
levels of prebiotic (P<0.05). The lowest total number of bacilli and Salmonella was observed in 0.5% prebiotic 
treatment. The highest number of lactobacilli was observed in the treatments containing 0.25% and 0.5% 
prebiotics. The highest number of Coli bacilli and Salmonella was observed in the treatment without silver 
nanoparticles and the lowest in the treatment containing 800 ml. Also, the highest number of lactobacilli in 
treatment was 800 ml (P<0.05).The results of this study showed that using 0.5% prebiotic level in the diet of broiler 
chickens improved the growth performance and immune system. Also, the use of 800 ml levels reduced the number 
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of harmful bacteria in the ceca of broiler chickens 
Conclusion According to the results of this experiment, the use of prebiotics and silver nano-particles in the 

diet and water can improve the performance of the chicks during rearing period. 0.5% of prebiotics in broiler diets 
and 800 ml of silver nanoparticles decreased the number of harmful bacteria and increased the beneficial bacteria 
in broiler ceca. 

 
Key words: Biochemical Parameters of Blood, Broilers, Cecum Bacteria, Prebiotics, Nano-silver.  
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  پژوهشی -مقاله علمی

و  یبا استفاده از دو مدل خط هاي گوسفند عربیبرهدر  یمانزنده ژنتیکی پارامترهايبرآورد 
  بالیو

  
 3، ارسالن برازنده*2، محمد تقی بیگی نصیري1نصیر کریمی

  21/02/1399تاریخ دریافت: 
  22/06/1399تاریخ پذیرش: 

  
  دهیچک

مانی هدف این مطالعه بررسی پارامترهاي ژنتیکی صفات زنده   مانی آن است. میزان زندهوري اقتصادي پرورش گوسفند تا حد زیادي تحت تاثیر   بهره
سفند عربی از تولد تا یک  سازمان     1383تا  1371يهاسال  یکه طی نژاد عربهاي بره یمانزنده رکورد 5452تعداد  منظور ازسالگی بود. بدین گو سط  تو

ستفاده گرد  بودشده   يآورشهرستان اهواز جمع   يجهاد کشاورز  شامل  مدل نیا .هاي خطی و نسبت خطر با تابع ویبال تجزیه شدند  ها با مدلداده. دیا ها 
سن مادر و متغ    سال و ماه تولد بره، نوع تولد،  صادفی ژنت   کمکی وزن تولد بره ریاثر عوامل ثابت  صورت درجه دوم و اثرات ت ستق  یش یافزا کییها به   م،یم

ستق  يریپذوراثت. مانده بودندو باقی يمادر دائمی طیمح ،يمادر شی یافزا کییژنت تا  025/0بازه  خطی، درمختلف  يهامدل باها مانی برهزنده زانیم میم
تابع  يدارا يمدل پدر دست آمده از بهموثر نسبت خطر   يریپذو وراثت هیاول اسیمق تمی،یلگار اسیدر مق میمستق  يهايریپذوراثتگردید.  برآورد 061/0

شان داد.   75/0تا  13/0دامنه  بالیو سط تا باال براي  هاي خطیمدل پذیري کم برايبیانگر وراثتنتایج را ن سط تا   يهانیتخم .بود تابع ویبال و متو متو
ستفاده از مدل  ي ریپذوراثتباالي  سبت   يهاصفات بقا، با ا گنجاندن آن و  نژاديدرونانتخاب  قیاز طر بره تواند ایده بهبود بقايمی، تابع ویبال باخطر ن

  را مورد توجه قرار دهد. عربیشاخص انتخاب نژاد گوسفند در 
  

  .پذیريمانی، گوسفند عربی، وراثتزنده :يدیکل يهاواژه
  

    1 مقدمه
سفند   ستان     عربی نژاد گو ستان خوز شیه غربی و جنوبی ا بومی حا

ست.  سفند عربی تقریبا  		ا سفندان     55جمعیت گو صد از جمعیت گو در
ی نژادهاي گوشت 		و یکی ازدهد خوزستان تشکیل می  بومی را در استان  

سفند  سوب می 		گو سفندها به خوب  نیا .شود مح ص    یگو صو  اتیبا خ
ــ ــد راتییکمبود باران، تغ جمله،  از  منطقه  نیا يریگرمسـ  درجه  دی شـ
ستند    هاي علوفهو تنوع کم در گونه شب و روز  نیحرارت ب   سازگار ه

 براي کواریانس -واریانس  اجزاي و ژنتیکی پارامترهاي   برآورد). 13(
 نیبیپیش ،یارزش اصالح ینیبشیپنژادي،  اصالح هايبرنامه طراحی
مناســب  روش کارگیريبه و انتخاب هايبرنامه انتظار از مورد پاســخ

                                                        
دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی -1

  خوزستان
  استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان -2

صادي  مهم صفات  براي انتخاب ست (  ضروري  اقت میر بره ومرگ). 3ا
ست به       ست که ممکن ا شکل جهانی در پرورش گوسفند ا -40یک م

، تواند بر بهبود ژنتیکیشده برسد و می  هاي متولد درصد از کل بره  20
صادي دام    سائل اقت ، 15، 1پروري تاثیر منفی بگذارد (رفاه حیوانات و م

سبت به بهبود تعداد بره  يشتر یب سودآوري ها بره يبهبود بقا ).19 ها ن
 ياریبس ریاست که تحت تأث یبیترک یژگیو کیها بره يبقا .)32( دارد

ــرا  با شـ مد ییهواوآب طیاز اثرات مختلف مرتبط  تار بره و  تی ری،  ، رف
ــا شیم ــا نیبنابرا؛ قرار دارد یطیعوامل مح ریو س ــناس عوامل  یی، ش

رش پرو يوهایســـنار يبرا یکیژنت يپارامترها قیو برآورد دق یطیمح
ست  يضرور  س ). 25، 20، 11، 2( ا صفت رو    یدر برر سفند   يسه  گو

 نهیش یب صفات با توجه به  نیمشخص شد که ا   در کشور غنا،  دجالونک
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 تیاهم بیبه ترت ينژاداصـالح  يهادر هدف يسـود و ارزش اقتصـاد  
شد،  دمثلیتول(بقا)،  یمانعبارت بودند از زنده بقا از  زانیم نیهمچن و ر

ــ تولد تا اي که بر ). در مطالعه4( بود 88/0گوســفند  نیدر ا يریرگیش
 هکروي گوسفندان بلوچی، ایرانبلک و زندي انجام شد، مشخص شد      

).  3( دارند مانیزنده صفت  بر داريمعنی اثرات محیطی هايسازه  برخی
ــازه این گرفتن نظر در بنابراین   برآورد براي آماري هايمدل ها درس

ستق  يریپذوراثت ).3د (دار ضرورت  نااریب ژنتیکی پارامترهاي  بقا میم
، 6( گزارش شده است   13/0تا  00/0مختلف گوسفند از  ي نژادها يبرا
 صفت بقا باالتر از  يریپذ، وراثتقاتیتحق یدر برخ). 34، 32، 15، 11
 گوسفند يبقا برا يریپذدامنه وراثت). 32، 30، 11، 5( بوده است 13/0
 004/0-069/0، 01/0-22/0بختیاري، دامغانی و بلوچی به ترتیب يلر
 ریاستفاده از متغ ).29، 15، 11( است  دهیگزارش گرد 085/0-168/0و 

سته به زمان و داده  شده در تجز      يهاواب سور   مانیزنده لیتحلوهیسان
ست بهتر از   ستفاده برا رایج  يهامدل ریسا ممکن ا  یابیارز يمورد ا

ه ک است  یواناتیسوابق سانسور شده مربوط به ح     )؛19( باشد  مانیزنده
). 19اند (اساس برخی معیارها حذف و یا اینکه در طول مطالعه مرده  بر

سب جهت آنالیز       ستفاده از مدل منا صوص ا شگران در خ در میان پژوه
مانی اختالف نظرهایی وجود دارد و هر یک از پژوهشگران،  صفت زنده 

ستفاده از مدل  شنهاد داده  ا صی را پی طور کلی براي آنالیز اند. بههاي خا

ستفاده از مدل صفت زنده  ستانه مانی ا شده    هاي خطی و آ شنهاد  اي پی
به مانیزنده لیتحل و هیتجز ،یمطالعات قبل برخی از در). 24اســت (

احتمال زمان به عنوان     عیتوز نکه یبدون ا  ينریبا  تصـــف  کی عنوان 
نالیز زنده   ازی ن نیترمهم ــود  مانی براي آ ي ها ، در دورهدر نظر گرفته شـ

 کی هابره ریمومرگزمانی مختلف انجام شــده اســت و از آنجایی که 
 يهایژگیو نیکه بتواند چن یکیرو، مدل ژنت نیاز ا؛ صفت آستانه است

 احتماال یکیژنت يپارامترها نیتخم يبرا ،دهد يرا در خود جا ياطبقه
شت  يشتر یب ییکارا صفات بقا و عدم   ).12( خواهد دا نظر به اهمیت 

ــفات و مدل     برآورد  هاي مربوطه در گوســـفند عربی،   مطالعه این صـ
نده  یکیژنت يها پارامتر  لد    يها ی برهمان ز ند عربی از تو ــف تا   گوسـ

ــالگکی  ــتفاده از   یسـ هدف این   بال یو تابع و  یخط يها مدل  با اسـ
  پژوهش قرار گرفت.

  
  هامواد و روش

 ینژاد عربهاي بره یمان زنده  رکورد 5452پژوهش از تعداد   نیدر ا
ــال یکه ط ــاورز  1383تا  1371ي هاس ــازمان جهاد کش ــط س  يتوس

  .)1(جدول  دیاستفاده گرد بودشده  يآورشهرستان اهواز جمع

  
  شجره اطالعات -1 جدول

Table 1- pedigree data 
 شجره در حیوانات کل تعداد

T. N. of animal in the 
pedigree  

 رکورد تعداد
N. of 
records  

 پدر
N. of 

sire  

 مادر
N. of 

dam  

 گذار پایه جمعیت
N. of 
founders  

 گذارپایه غیر جمعیت
N. of non-

founders 
7359  5452  154  2357  2446  4913  

 
شجره، جنس بره،      اطالعات مورد  شامل اطالعات کامل  ستفاده  ا

سال، ماه و روز تولد،   ش،یدر زمان زا شیسال، ماه و روز حذف، سن م  
ها در  کلیه اطالعات در قالب فایل داده       نوع تولد بره و وزن تولد بودند.   

ــتفاده از بخش     excelافزار نرم ــد و در چند نوبت با اسـ هاي ذخیره شـ
مورد بازنگري و   Visual Fox pro 8.0گوناگون این برنامه و برنامه      

صحیح قرار گرفت.   شجره، از نرم   ت شکیل فایل  و  Excelافزار جهت ت
CFC      صفت زنده شد. براي  ستفاده  شاهدات به ترتیب،  مانی فا ایل م

شامل شماره ثبت بره، شماره ثبت پدر، شماره ثبت مادر و عوامل ثابت     
سال تولد  شامل، گله، جنس، ماه تولد  سن مادر   بره،  بره، نوع تولد بره، 

صفت بود.  س   و رکورد  شامل م  نیدر ا یصفات مورد برر  زانیپژوهش 
 انهیصورت ماه و به یسالگ کی انیها از تولد تا پابره یتجمع یمانزنده
 يهدر هر دور یمانزنده يه برابرافزون بر ســن ی بررســ نیدر ا بود.
سور     کی انه،یماه سان شد  هربه هر ب )کی ایصفر  (کد به نام کد   داده 
ستون،    هرهر ب يبرا یمانهر رکورد زنده یعن(ی  نیسن در ح  شامل دو 

با کم در زمان حذف ) طول عمر(ســن بره ). بود حذف و کد ســانســور

ــد  خیتولد از تار خیتار کردن ــبه ش منظور برآورد به .)23( حذف محاس
ها    مدل خط      يپارامتر فاده از  ــت با اسـ حداکثر   ،یژنتیکی  از روش 

ــت ــده در نرم یینمادرس ــورت و به )Wombat)22 افزار محدودش ص
 شش يافزودن و حذف آثار مادر استفاده گردید که با یصفتتجزیه تک

 یوانیح يهامدل؛ هر صـــفت برازش شـــد يمختلف برا یوانیمدل ح
 ریه شرح ز ب مانیزندهصفات   یکیژنت لیتحلوهیتجز يمورد استفاده برا 

 .است
)1(                                                          ay=Xb+Za +e  
)2(              Cov a,m =0           ay=Xb+Za +Wpe+e       
)3 (    amCov a,m Aσ                   a my=Xb+Z a+Z m+e  
)4(

        
   Cov a,m =0                 a my=Xb+Z a+Z m+e   

)5(          Cov a,m =0          a my=Xb+Z a+Z m+Wpe+e  
)6(    am Cov a,m Aσ           a my=Xb+Z a+Z m+Wpe+e  

مدل  هدات،   y فوق، يها در  ــا مل  b بردار مشـ  بردار اثرات عوا
 کیبردار اثرات ژنت  mم،یمســتق یشــیافزا کیبردار اثرات ژنت  a،ثابت
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بردار اثرات  e ،يمادر  یدائم یطیبردار اثرات مح pe ،يمادر  شیافزا
اثرات  نیب انسیکووارamσ ،يشاوند یروابط خو سیماتر A مانده،یباق
  mZ و X، aZ، Wpe است، همچنین  و مادر وانیح میمستق  یکیژنت

ــتند، که ارتباط به ترت     يها سیماتر   کیعوامل ثابت، ژنت    بی طرح هسـ
 یشیفزاا کیو اثرات ژنت يمادر یدائم یطیاثرات مح م،یمستق یشیافزا

شاهدات برقرار م  يمادر سبت   کنندیرا با بردار م ستفاده از آزمون ن . با ا
سه شدند  ها (فرمول مقابل) مدل نماییدرست  دل م نیترمناسب و  مقای

فه  يبرا LRT شــــد. نییتع انسی وار)کوي (ها برآورد مؤل = 2 ×
(logr − logf)  در این فرمولlogr  ــت گاریتم درسـ با    ل مایی مدل  ن
ــت  logf حداقل پارامتر و    حداکثر پارامتر    نمایی مدل با   لگاریتم درسـ

ــت.  ــتفاده ای مانزنده زانیم یکیژنت يهاپارامتربرآورد  يبرااس ز با اس
اســتفاده ) 35(  Matvecبا نرم افزار) 8ي زیر (از مدل پدر بالیمدل و

 شد.
)7(                                       oh t;X, Z =h t ×exp X β+Zs      

که درآن  h t;X, Z   تابع خطر هر دام در زمان t، oh t  تابع  
نرمال  عیپدران با توز نیب یشـــیافزای کیژنت اثراتبردار  S، هیپا خطر
2،رهیمتغچند

sN(0,Aσ )s  کهA یشـــیافزای کیروابط ژنت سیماتر 
2 پدران؛  نیب

sσ و  پدران  نیب یشـــیافزا یکیژنت انسی وارX  وZ  
ــتند. سیماتر  تمیلگار اسیمق يیهبر پا يریپذوراثت زانیم طرح هس

2
log(h   .)36( برآورد شد ریبه صورت ز بالیو يمدل پدري برا(

)8                          (                              2
2 s
log 2

2
s

4σ
h =

πσ +
6

 
 
 

 

 يیه اپ  اسی مق به  یتمیلگار  اسی از مق يریپذ وراثت  لی تبد  يبرا
  ).36( استفاده شد ریز يهاز رابط زین هیاول
)9                                        (2 -2 2

ori log
vh =(exp( ) )hρ  

ــکل توزیع ویبال V= -0.5772 مقدار ثابت  Vکه  و نیز پارامتر ش
  .باشدیپایه م

ثت   يروش دیگر یه       يریپذ که براي برآورد ورا یاس اول یه مق پا بر 
شد و به پارامترها   شنهاد  سته نم  يپی ش یتابع ویبال نیز واب ستفاده   د،با ا
  تموثر نامیده شــده اســ يریپذعنوان وراثتاز فرمول زیر اســت که به

 باشــد،یم 2 و 1مقدار پارامتر شــکل تابع بین  کهنی. با توجه به ا)36(
به   ثت     2اگر  ــد، برآورد ورا باشـ یک  باً   يریپذ نزد از هر دو فرمول تقری

  یکسان خواهد شد.
)10                                     (                   

2
2 s
eff 2

s

4σ
h =

σ +1  
  

 
  نتایج و بحث

مانی از مولفه واریانس فنوتیپی و پارامترهاي ژنتیکی صــفات زنده
تا دوازده  یک  ــاس تجزیه   ماهگی  یل یک  ماهگی براسـ متغیره در وتحل

سه       2جدول  ست. با مقای شده ا شان داده  ستفاده از آزمون  ن اي که با ا
ی مانها انجام گرفت، براي صــفت زندهنمایی بین مدلنســبت درســت

شامل اثر   4ماهگی مدل ماهگی و دهماهگی، چهارماهگی، پنجیک که 
ژنتیکی افزایشــی مســتقیم، اثر ژنتیکی افزایشــی مادري و کوواریانس 

ستقیم و مادري    شی م ، براي دوماهگی )P>05/0(بین اثر ژنتیکی افزای
شامل اثر ژنتیکی اف  3مدل  ش    که  ستقیم و اثر ژنتیکی افزای شی م ی زای

ــهP>05/0مادري (  ــت )، براي سـ نه  ماهگی، هشـ ماهگی و  ماهگی، 
ستقیم و براي       1ماهگی مدل دوازده شی م شامل اثر ژنتیکی افزای که 
شامل اثر ژنتیکی   5ماهگی مدل ماهگی و یازدهماهگی، هفتشش  که 

شی مادري و محیط دا      ستقیم، اثر ژنتیکی افزای شی م مادري  ئمیافزای
)05/0<Pعنوان مدل مناســب انتخاب گردیدند. مدل مناســب ) بود، به

نده مانی متغییر بود.        ــفات ز ــایر محققین براي صـ  رددر مطالعات سـ
 همکاران و الماسی و کردي نژاد هايبره روي بر) 1395( ساقی مطالعه

 گیسالیک تا تولد از هابره مانیزنده صفات براي زندي نژاد در) 1395(
 و نژادمحمدي که ايمطالعه در). 28، 3( بود مدل ترین مناسب 1 مدل

  ه،ن تا مانیزنده صفت براي راینی هايبزغاله روي بر) 1396( همکاران
سب  عنوان به 3 مدل ماهگیدوازده و یازده ده،   انتخاب مدل ترینمنا

 ثرا مادري، و مسـتقیم  افزایشـی  ژنتیکی اثرات بر افزون). 23( گردید
شت  تاثیر مانیزنده صفت  بر نیز مادري دائمی محیطی   نتایج اب که. دا
 همکاران و نژادمحمدي و سیکز گوسفند در) 2009( همکاران و جیهان

دامنه برآورد  ).23، 7مطابقت دارد ( ینیرا هايبزغاله روي بر) 1396(
طی، خمختلف  يهامدل باها مانی برهزنده زانیم میمستق  يریپذوراثت

عه    061/0تا   025/0بازه   در ــت. در مطال ــی  اسـ با بررسـ نژاد  16اي 
ها از رهمانی در بپذیري مستقیم میزان زندهگوسفند، دامنه برآورد وراثت

 .است مطالعه در تطابق با آن نیا جیکه نتا) 27گزارش شد ( 11/0تا  0
در  مانی قبل از شیرگیري پذیري صفات زنده در گوسفند کرمانی وراثت 

شد (  09/0تا  04/0دامنه  ستقیم برآورد  يپذیروراثت). 5برآورد  شده   م
ضبط  نیاز بدو تولد تا آخر بقا يبرا سنگ   شده  تاریخ   يسر در گوسفند 

شان داد   157/0تا  097/0مختلف، محدوده  یخط يهاتوسط مدل  را ن
ــت و     ی باالتر از نتایج به   ) که کم 19( ــت آمده در این مطالعه اسـ دسـ

ند لري   ــف ثت   درگوسـ یاري ورا نه    بخت  08/0تا   04/0پذیري در دام
خوانی دارد. پایین بودن ) که با نتایج پژوهش حاضر هم 32برآوردشده ( 

ثت   نده     برآوردهاي ورا با ز فات مرتبط  ــ به  مانی را می پذیري صـ توان 
ی زایشی، تاثیر عمده عوامل غیر ژنتیککوچک بودن واریانس ژنتیکی اف

سبت داد. در اغلب مطالعات،   و همچنین ماهیت آستانه  اي این صفات ن
ــده براي میزان زنده مولفه  ــتفاده از هاي واریانس برآورد شـ مانی با اسـ
ستفاده از مدل   هاي خطی کوچکمدل شده با ا هاي تر از مقادیر برآورد 

ــتانه   ــتیک یا تجزیه زنده    آسـ ). 31، 30، 21باشـــد (انی میم اي، لجسـ
ــادي باالي میزان زندهطورکلی بهبه اي همانی در برهرغم اهمیت اقتص

یک    تا ســـن  هاي میزان       این نژاد  که برآورد جایی  ســـالگی از آن
هاي خطی پایین ها با اســتفاده از مدلپذیري این صــفات در برهوراثت
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ــت، نمی ــت که با انتخاب ژنتیکی به تاس بتوان  نهاییتوان انتظار داش
ــرفت ژنتیکی قابل     ــاهده کرد.   مالحظه پیشـ ــفات مشـ اي در این صـ

ــفات مورد مطالعه      برآوردهاي متفاوت و پایین براي وراثت     پذیري صـ

ــت که احتماال زنده     ــنین مختلف تحت تاثیر    بیانگر آن اسـ مانی در سـ
هاي متفاوتی بوده و همچنین میزان پاسخ به انتخاب مستقیم براي   ژن

  پایین است. صفات مذکور
  

  متغیره یک وتحلیلتجزیه براساس ماهگیدوازده تا ماهگییک از مانیزنده صفات ژنتیکی پارامترهاي و فنوتیپی واریانس -2 جدول
Table 2- phenotypic variance and genetic parameters of survival traits from 1 to 12 months of age based on a univariate 
analysis  

تا مانیزنده  
Survival 
to 

مدل بهترین  
best 

model 

 واریانس
 فنوتیپی

 

 پذیريوراثت
 مستقیم

 

 ژنتیکی پذیريوراثت
 مادري

 
 

 واریانس به مادري دائمی محیطی واریانس نسبت
 فنوتیپی

Pe2±s.e 
 

ماهگی 1  
1 month 

4 0.596 0.034±0.055 0.059±0.028 - 

ماهگی 2  
2 month 

3 0.712 0.056±0.017 0.062±0.046 - 

ماهگی 3  
3 month 

1 0.786 0.044±0.022 - - 

ماهگی 4  
4 month 

4 0.982 0.061±0.010 0.054±0.018 - 

ماهگی 5  
5 month 

4 0.913 0.058±0.011 0.048±0.022 - 

ماهگی 6  
6 month 

5 0.913 0.053±0.009 0.045±0.015 0.011±0.013 

ماهگی 7  
7 month 

5 0.109 0.053±0.010 0.049±0.013 0.008±0.010 

ماهگی 8  
8 month 

1 0.933 0.026±0.010 - - 

ماهگی 9  
9 month 

1 0.976 0.053±0.012 - - 

ماهگی 10  
10 month 

4 0.991 0.032±0.010 0.016±0.010 - 

ماهگی 11  
11 month 

5 0.996 0.032±0.010 0.016±0.011 0.010±0.012 

ماهگی 12  
12 month 

1 0.101 0.025±0.021 - - 

  
پارامترهاي ژنتیکی میزان زنده      برآورد مولفه  مانی  هاي واریانس و 

نشان داده   3 پدري داراي تابع ویبال در جدولحاصل از تجزیه با مدل  
ست. مولفه واریانس ژنتیکی بین پدرها، وراثت    یاس پذیري در مقشده ا

صل پذیري در مقیاس اولیه و وراثتلگاریتمی، وراثت از  پذیري موثر حا
ــن بره  يتجزیه با مدل پدر     ــن    با افزایش سـ  4ها افزایش یافته در سـ

سن    سیده، در  ماهگی کاهش یافته تا  5ماهگی به حداکثر مقدار خود ر
 11نوسانات جزیی و تقریباً ثابت بوده و در سنین    يماهگی دارا 9سن  

 اند. شاید بتوان علت کم شدن  ماهگی دوباره اندکی افزایش یافته 12و 
ماهگی  6پذیري بعد از سن  میزان وراثت واریانس ژنتیکی بین پدرها و

 يماهگی به لحاظ مازاد پروار 6ها بعد از سن از بره يرا به حذف تعداد

هاي نر و داشــتی و همچنین کشــتار آزمایشــی که عمدتاً هم از بره   
سبت داد. میزان وراثت بوده صل اند، ن  ، دريشده از مدل پدر پذیري حا

)، در مقیاس اولیه از 25/0تا  13/0مقیاس لگاریتمی از کم تا متوسـط ( 
سط تا باال (  سط  ) و وراثت75/0تا  39/0متو پذیري موثر نیز در حد متو

هاي مانی برهبرآورد شــده اســت. اغلب پژوهشــگران در تجزیه زنده  
ــتفاده نموده و میزان وراثت      پذیري  نژادهاي مختلف از مدل پدري اسـ

ند اتمی را گزارش نمودههاي مختلف در مقیاس لگاری   مانی در دوره زنده 
که با برآوردهاي این پژوهش مطابقت دارند. براي مثال در یک تحقیق 

پدري براي دوره    یانس  فاده از مدل      مولفه وار ــت با اسـ هاي مختلف را 
پذیري برآورد کردند و مقدار ضـــریب وراثت 130/0تا  069/0ویبال از 

2
pσ 2

ah ±s.e
2
mh ±s.e
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گاریتمی را از    یاس ل ند  21/0تا   15/0در مق که در  30( گزارش نمود  (
ــت.    باالتر اسـ که برآورد      این تحقیق میزان آن کمی  به این جه  با تو

پذیري در مقیاس لگاریتمی بایســـتی به مقیاس اولیه برگردانده         وراثت 
شــود و در این تبدیل نیاز به پارامتر شــکل تابع ویبال اســت، در نتایج 

هاي برخی از پژوهشــگران گزارش شــده اســت که برآورد   بررســی
ــته نبودن به فراســـنجه ذیري مؤثر زنده پ وراثت   يمانی به لحاظ وابسـ

شکل تابع ویبال بهتر از برآورد در مقیاس لگاریتمی و سپس تبدیل آن   
ست و با توجه به این   سنجه ا شکل تابع ویبال به که میزان فرا ور طي 

سنجه به    2تا  1 معمول ست، هر چه میزان این فرا شد،  نزدیک 2 ا تر با
ث   گاریتمی بیش    تبرآوردهاي ورا یاس ل ثت  پذیري درمق با ورا ذیري پ تر 

پذیري در مقیاس لگاریتمی ). وراثت36( مؤثر هماهنگی خواهد داشــت
نده  تا    ز ــط از     روزگی در بره 120مانی از تولد  هاي کرمانی حد متوسـ
ــد ( 36/0تا   23/0 بختیاري با اي دیگردر نژاد لري). مطالعه 5برآورد شـ

شا    ستفاده از مدل پدري ن پذیري در مقیاس لگاریتمی در ن داد، وراثتا

ــط از      تا متوسـ پایین  ثت  25/0تا   17/0حد  پذیري مؤثر در حد   و ورا
پذیري ). محققین دیگري نیز وراثت33است (  39/0تا  27/0متوسط از  

ــل از تجزیه زنده     ها در دوره مانی بره زنده  مانی را  هاي مختلف حاصـ
 14تا   1مانی در تولد،   راي زنده به ترتیب ب   33/0و  18/0، 20/0، 05/0

ند (  365تا   121روزگی و  20تا   15روزگی،  ). 31روزگی گزارش کرد
چهره با استفاده  هاي سیه مانی در برهپذیري زندههمچنین میزان وراثت

، 17/0، 22/0براي پیش از تولد و   33/0از مدل پدري و تابع پروبیت،     
ــن مانی دبه ترتیب براي زنده 08/0و  14/0 هفتگی  12و  8، 4، 1ر س

شد (  شان       ). به26برآورد  شگران ن سیاري از پژوه سه ب عنوان یک مقای
ثت   تر پذیري در مقیاس لگاریتمی بیش   پذیري مؤثر از وراثت  دادند، ورا

مانی با استفاده از مدل ویبال نشان داد   پذیري زندهبوده و برآورد وراثت
ــتپذیري بهکه وراثت ــتر از مقدار بهبیش آمده از مدل ویبالدس ت دس

  ). 18، 17آمده آن از مدل خطی حیوانی است (

  
  مانی تجمعی حاصل از تجزیه با مدل پدري ویبالهاي واریانس و پارامترهاي ژنتیکی زندهبرآورد مولفه -3جدول 

Table 3- Estimation of variance components and genetic parameters of cumulative survival obtained from Weibull sire 
model 

  يپدر مدل    
Sire model     

 
تا مانیزنده  

Survival to 
  رموث پذیريوراثت

2
effh 

  هاولی مقیاس در پذیريوراثت
2
orih 

  میلگاریت مقیاس در پذیريوراثت
2
logh 

  دريپ افزایشی ژنتیکی واریانس
2
sσ 

0.26  0.48  0.16  0.070  
ماهگی 1  

1 month 

0.34  0.63  0.21  0.094  
ماهگی 2  

2 month 

0.31  0.60  0.20  0.085  
ماهگی 3  

3 month 

0.39  0.75  0.25  0.110  
ماهگی 4  

4 month 

0.23 0.42  0.14  0.062  
ماهگی 5  

5 month 

0.25  0.48  0.16  0.069  
ماهگی 6  

6 month 

0.24  0.45  0.15  0.066  
ماهگی 7  

7 month 

0.22  0.42  0.14  0.060  
ماهگی 8  

8 month 

0.22  0.39  0.13  0.059 
ماهگی 9  

9 month 

0.27  0.51  0.17  0.075  
ماهگی 10  

10 month 

0.28  0.51  0.16  0.077  
ماهگی 11  

11 month 

0.29  0.54  0.18  0.080  
ماهگی 12  

12 month 
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عه    طال له    در م غا که روي بز جام شـــد،     اي  هاي کرکی راینی ان

 هاي مختلف خطیمانی ناشی از مدل پذیري مستقیم میزان زنده وراثت
دســت هاي بهپذیري) برآورد شــد؛ وراثت06/0تا  01/0در حد پایین (

سه با مدل خطی بیش تر و در   آمده از مدل پدري و تابع ویبال در مقای
هر چند برآورد ). 23) را نشــان داد (70/0تا  17/0حد متوســط تا باال (

صفت بقا و مرگ وراثت ست، با این حال ممکن  پذیري براي  ومیر کم ا
خاب بره     با انت فت ژنتیکی را  ــر ــت بتوان پیشـ هایی داراي ارزش   اسـ

؛ گواه این ادعـا  )9(مـانی افزایش داد  اصـــالحی بـاالتر براي زنـده  
ثت  ــتق يریپذ ورا مده   هب  میمسـ ــت آ که طی  د بو 17/0±02/0دسـ

ــد کیژنت لیتحلوهیتجز ــل ش ــفندان آویکالین حاص که  ،ی بر روي گوس
 .)12( انتخاب است قیاز طر کینشان دهنده دامنه بهبود ژنت

 
  گیري کلینتیجه

نده    پارامترهاي ژنتیکی براي میزان ز ت   مانی بره برآورد  ا ها از تولد 
شده با مدل  سن یک  هاي خطی و تابع ویبال به ترتیب سالگی، برآورد 

صل از مدل      ساس نتایج حا سط تا باال بود؛ بنابراین بر ا اي هکم و متو
ها در رهمانی بخطی ، سرعت پاسخ به انتخاب ژنتیکی براي بهبود زنده  

امل به بهبود عو بســیار آهســته خواهد بود و بیشــتر بایســتی  این نژاد
ــتقیم و تنوع بین نژادي  د، ولی توجه کر  غیرژنتیکی و انتخاب غیرمسـ

ال هاي داراي تابع ویبمانی با استفاده از مدل براساس نتایج تجزیۀ زنده 
صفت         به نظر می سخ به انتخاب ژنتیکی براي بهبود  سرعت پا سد  ر

سبت به مدل زنده سریع مانی ن شد تر هاي خطی  شان  که با  این عامل ن
ــتق قیتواند از طریم ي برهبقادهد می  ابدیدر گله بهبود  میانتخاب مس

عنوان . به گنجانده شــود عربی و در شــاخص انتخاب نژاد گوســفند   
به منظور حصول اطمینان از برتري استفاده از   پیشنهاد مطالعات آینده،  

ــه با مدل    مانی هاي تجزیه زنده   مدل  یک   خطی رایج، هاي در مقایسـ
شبیه    ستفاده از  تا  تدوین و اجرا گرددها سازي داده پروژه تحقیقاتی با ا

ــحت ارزیابی و همچنین رتبه ــتفاده از مدلص اي هبندي حیوانات با اس
  مانی مشخص گردد.ویبال و خطی براي زنده
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Introduction 1  Arabi sheep population includes almost 55% of the local sheep population in Khuzestan 

province. Lamb mortality is a universal problem in sheep breeding that may be reached to 20-40% of total lambs 
born and could impact the genetic improvement, animal welfare and economic viability of sheep breeding, 
adversely. Research on improving survival of lambs is likely to have a higher pay-off than research on improving 
the number of lambs conceived. Lamb survival is a compound trait affected by many various factors related to 
climate, management, lamb and ewe behavior and genetic effects. Lamb survivability is controlled by genetics of 
the animal, contributed by direct genetic and maternal effects and also by environmental effects. There are 
disagreements among researchers about using a suitable model to analyze the survival traits, and each researcher 
has suggested the use of specific models. In general, the use of linear and threshold models has been suggested for 
survival trait analysis. Although survival has great economic importance, in the studies conducted on Iranian 
livestock, less attention has been paid to it. The aim of this study was to analyze the genetic parameters for the 
survival of Arabi lambs from birth to one year of age using linear and Weibull models.  

Materials and Methods in this study, 5452 lamb survival records collected by the Jahad Agricultural 
Organization of Ahvaz from 1993 to 2005 were used. Traits included were cumulative survival from birth to the 
end of one year and on a monthly basis. In order to estimate genetic parameters using linear models, the Restricted 
Maximum Likelihood (REML) method was used in Wombat software based on a univariate analysis. The Weibull 
model and Matvec software were also used for estimating variance component and genetic parameters of Survival 
rate. 

Results and Discussion Different models compared using the likelihood ratio test. For survival traits until 1, 
4, 5, and 10 months, the model 4 was suitable, which include the direct additive genetic effect, maternal additive 
genetic effect and their covariance. In the case of until 2 months, the best model was the model 3, which include 
the direct and maternal additive genetic effects. For until 3, 8, 9, and 12 months, model 1 including direct additive 
genetic effect was selected. And for other traits Model 5 (direct additive genetic, maternal additive genetic, and 
maternal permanent environmental effects) was chosen as the best model. The direct heritability of survival rate 
estimated from different linear models was in the range of 0.025 to 0.061. In general, despite the high economic 
importance of survival in the breeds until one year of age, due to low estimates of the inheritance of these traits 
using linear models, it cannot be expected that genetic selection alone can make significant genetic progress. The 
genetic variance component among sires, heritability on the logarithmic scale, heritability on the original scale, 
and effective heritability obtained from Weibull sire model were increased to a peak point at 4 months. After that, 
a decline occurred until 5 months, and then a fluctuation was observed until 9 months. A limited increase was 
found in the 11 and 12 months. The heritability of sire model, in the logarithmic scale, had a low to medium range 
(0.13-0.25), and in the original scale had a medium to high range (0.39-0.75). The effective heritability was 
estimated in the medium range. Estimated values of the survival heritability using the Weibull model was greater 
than the value obtained from the linear animal model. Although heritability estimations for survival and mortality 
is low, it is possible that genetic progress may be enhanced by selecting lambs with higher breeding value for 
survival. 

Conclusion Estimation of the genetic parameters for survival lambs from birth to one year of age using linear 
and Weibull models were low vs medium to high, respectively. Therefore, based on the results of linear models, 
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response to  direct selection to improve the survival of lambs in this breed will be very slow, and more attention 
should be paid to improving non-genetic factors and indirect selection and outbreeding, but based on The results 
of Weibull models, it seems that the rate of response to genetic selection to improve survival trait is faster using 
these models compared to the linear models, suggest that lamb survival could be improved  through direct selection 
and could be included in the Arabi sheep selection  index. 

 
Key words: Arabi Sheep, Heritability, Survival  
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) بر روي ترانسکریپتوم گاوهاي هلشتاین آمریکا SNPنوکلئوتیدي (هاي تکشناسایی چند شکلی
 و کلیستانی پاکستان

 
  3، محمدحسین بنابازي*2، شیدا ورکوهی1مژگان قاسمی سیاب

  07/05/1398تاریخ دریافت: 
  13/03/1399تاریخ پذیرش: 

  
  چکیده

سطح ترانسکریپتوم می     صله   تواندمطالعه در  در  نمایند. کمک عملکرد به توالی تبدیل وکارهاي ساز  درك به و نموده پر فنوتیپ را و بین ژنوتیپفا
) و Bos taurusهلشــتاین آمریکا ( هايدو جمعیت گاو RNA-Seqهاي از داده) SNPنوکلئوتیدي (هاي تکاین مطالعه به منظور کشــف چند شــکلی 

انجام شــد. با  Trimmomaticو  FASTQCهاي ها توســط نرم افزارکنترل کیفیت و ویرایش داده) اســتفاده شــد. Bos indicus(کلیســتانی پاکســتان 
ستفاده از نرم افزار   RNA-Seqهاي ابی خوانشییفی و مکاندهمر شد     ،TopHat2بر روي ژنوم مرجع گاو با ا شکیل  ستفاده از    ،ترانسکریپتوم ت سپس با ا

به ترتیب در  SNPجایگاه  137954و  50183 بر روي ترانسکریپتوم صورت گرفت که منجر به شناسایی     SNP، آنالیز کشف  Samtoolsافزاري بسته نرم 
شد     هايگاو شتاین و کلیستانی  شترك   15308 ، کههل ستقیمی بین تعداد   .بودجایگاه م شده و طول کروموزوم SNPارتباط م شد.   ها هاي یافت  مشاهده ن

هاي SNPهشت نوع جایگزینی نوکلئوتیدي غیر عامل بودند. شایعترین    و چهار نوع جایگزینی نوکلئوتیدي عامل که شناسایی شد    SNPنوع  12 همچنین
شده، از نوع جایگزینی نوکلئوتیدي عامل بودند    ستانی و   %6/70که ، شناخته  شتاین   %6/69در نژاد کلی شت. در نژاد هل ضر   وجود دا نوع  12درمطالعه حا

SNP     شد. چهار نو سایی  شایعترین    SNPع از شنا شت نوع جایگزینی نوکلئوتیدي غیر عامل بودند.  هاي SNPها، از نوع جایگزینی نوکلئوتیدي عامل وه
شده،    شتاین را  SNP %6/69ها در نژاد کلیستانی و  SNP %6/70که به ترتیب ، هاي از نوع جایگزینی نوکلئوتیدي عامل بودندSNPشناخته  ها در نژاد هل

 .بود 3/2و در نژاد هلشتاین برابر با  4/2ها در نژاد کلیستانی برابر با Ts/Tv (SNPت جایگزینی نوکلئوتیدي عامل به غیر عامل (نسب .شامل شد
 

 RNA-Seq هايچند شکلی تک نوکلئوتیدي، داده ،نوکلئوتیدي ترانسکریپتوم، جایگزینی: هاي کلیديواژه
  

      1 32 4 مقدمه
ــکلی  ) امروزه به مهمترین و SNP(5هاي تک نوکلئوتیدي    چند شـ

ــده  کارامدترین ابزار به    ند. مطالعات پویش کل ژنوم     نژادي تبدیل شـ ا
ست که مبتنی بر تعیین ژنوتیپ تعداد     صالح نژد دام ا روش مهمی در ا

اال بهاي با تراکم ها است. بدین منظور آرایه بسیار زیادي از این جایگاه 
اند. از آنجایی که از این نشــانگر در صــنعت گاو شــیري ارائه شــده   

گر هایی از ژنوم است که رمزترانسکریپتوم تنها حاصل رونویسی بخش   
یان می         یک فراورده پروتئینی ترجمه و ب به  یت  ها ــودبوده و در ن ، شـ

                                                        
 
 
 

ــد، گروه علوم دامی،  -1 ــی ارش ــناس کشــاورزي و منابع  پردیسدانش آموخته کارش
 ، ایران.طبیعی، دانشگاه رازي،کرمانشاه

ــتادیار، گروه علوم دامی،  -2 ــگاه رازي،  پردیساس ــاورزي و منابع طبیعی، دانش کش
  ، ایران.کرمانشاه

توانند ارزش اصالحی هاي موجود در این مناطق بهتر میSNPاحتماال 
تواند به درك بهتر ســاز و ). ترانســکریپتوم می9برآورد کنند (ژنومی را 

کارهاي حد واســـط میان ژنوتیپ و فنوتیپ کمک نماید و صـــحت و 
قت پیش  یابی و      بینید که امروزه مهمترین ابزار ارز هاي ژنومی را 

ــیده و پیشــرفت  انتخاب براي به نژادگران دامی می ــد، بهبود بخش باش
سریعتر نماید (  ست که    7ژنتیکی را  سکریپتوم به حدي ا ). جامعیت تران

شت)، یعنی    محققین معتقدند می سکریپت (رونو توان به جاي ژن، تران
ــود را به عنوان واحد   کد می  DNAکه از روي   RNAقطعه اي از   شـ

شور،         -3 سه تحقیقات علوم دامی ک س شهاي بیوتکنولوژي، مو ستادیار، بخش پژوه ا
  یران.، اسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،کرج

 )Email: S.varkoohi@gmail.com                  نویسنده مسئول: -(*
DOI:10.22067/ijasr.v13i2.82194 
5- SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM 
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هاد کرد (     ــن ــی توارث پیشـ ــاسـ حد اسـ یادي ژنوم و وا هاي  ). داده3بن
سکریپتومی به اشکال مختلف تولید می   سل آنها   آخرین گردند کهتران ن

-RNAهاي داده باشــند.میRNA (RNA-Seq) یابی حاصــل توالی
Seq سیار دقیق و کمی   نوعی از داده هاي ترانسکریپتومی پربرونداد و ب

ــتند. این داده  ــکریپتوم،    هسـ ها عالوه بر توالی نوکلئوتیدي کل ترانسـ
سیار      همزمان میزان رو صورت ب سی در هر یک از نواحی آن را به  نوی

  ).10و  3( آورندکمی و دقیق بدست می
 33000بیش از  RNA-Seqهاي با استفاده از داده طی پژوهشی   

شانگر   شیر گاو    SNPن سکریپتوم  شد (     در تران سایی  همچنین  ).2شنا
یه در      طی پژوهش دیگري  بد و کل فت ک با یب    5در دو  به ترت نژاد بز 

شانگر   72047و  68597 ). طی تحقیقی روي 7شناسایی شد (    SNP ن
ضله و خون   سابقه نژاد تروبرد  شش  در دو بافت ع سب م  پیش و پس ا

تعداد  ). همچنین6شد ( کشف   SNPجایگاه  183973تعداد  ،از مسابقه 
  ).11ی مشاهده شد (بز کشمیري چینپوست در   SNPنشانگر 56231

ــت که یک   جایگزینی نوکلئوتیدي عامل یک جهش نقطه       اي اسـ
) یا یک نوکلئوتید پریمیدین A ↔ Gلئوتید پورین به پورین دیگر (نوک

شــود، در حالی که جایگزینی ) تبدیل میT ↔ Cبه پریمیدین دیگر (
به پریمیدین یا            نوکلئوتیدي غیر عامل باعث تغییر از نوکلئوتید پورین 

ــود. اگر ) میG ↔ C ،G ↔ T ،A ↔ C  ،A↔Tبرعکس ( شـ
ــبت جایگزینی    جهش ــتی نس ــند، بایس ــته باش ــادفی داش ها روند تص

ر روي ب طی تحقیقینوکلئوتیدي عامل و غیر عامل یک به دو باشــد. 
و  1155417اسـب کاسـپین، شـمار جایگزینی نوکلئوتیدي عامل برابر    

ــمار جایگزینی نوکلئوتیدي غیر عامل برابر  بود که نســبت  512986ش
)Ts/Tv( 25/2  برآورد شد )از مطالعه اخیر کشف و شناسایی     ). هدف1

SNP   نه یت  هاي موجود بر روي توالی ترانســـکریپتوم نمو اي از جمع
 شد.بامیگاوهاي هلشتاین آمریکا و گاوهاي کلیستانی پاکستان 

  
 مواد و روشها

 نمونه  40به ادغام   مربوطRNA-Seq هاي  در این مطالعه از داده   
شتاین در گاو  خون سین آمر      هل سکان شگاه وی ) و Bos taurus(یکا دان

ــتانی (    45 ) در ایالت پنجاب پاکســـتان     Bos indicusگاو ماده کلیسـ
  تولید شد.) 4هوانگ و همکاران (ها در مطالعه استفاده شد. این داده

از بخش  2و نژاد هلشــتاین 1کلیســتانی هاي مربوطه براي نژادداده
اطالعات ) بانک اطالعاتی مرکز ملی SRA( 3کوتاه هايآرشیو خوانش 
ــد. داده   (NCBI) 4بیوتکنولوژي ــامل     دریافت شـ نالیز شـ هاي مورد آ
به طول    20940063و  21078477 باز    75خوانش کوتاه جفتی  جفت 

زها در . تمام آنالیبه ترتیب براي نژادهاي هلشـــتاین و کلیســـتانی بود
                                                        

1- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRS454433 
2- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRS454432   
3- SEQUENCE READ ARCHIVE 

ستم عامل لینوکس اوبونتو (    سی سخه  Ubuntuمحیط  انجام  16,04) ن
ــدند. فرمت  ــرفا براي بارگذاري بر روي ب sraشـ ه خاطر حجم کم صـ

ــت و براي آنالیز ابتدا باید به فرمتهاي   ــب اس بانکهاي اطالعاتی مناس
اســت که  fastqدیگر تبدیل گردد که یکی از مرســومترین آنها فرمت 

ــتور     با دسـ  sratoolkitاز مجموع نرم افزار  fastq-dumpاین تبدیل 
سخه   شد.  Ubuntu64 2.5.2ن ا هل کیفیت و ویرایش دادهکنتر انجام 

سط نرم افزار  شد  Trimmomaticو  FASTQCهاي تو   بر که انجام 
ت ییفکهاي بیاســاس حذف آداپتور و نیز حذف و یا ویرایش نوکلئوتید

هایی            از خوانش قل طول ن حدا نه  تا ــ با آسـ باز براي     50ها  فت  ج
با همر    خوانش ــد.  ــده تنظیم شـ ابی ی یفی و مکان دهاي ویرایش شـ
بر روي ژنوم مرجع گاو با استفاده از نرم افزار   RNA-Seqهاي خوانش

TopHat2، ســپس با اســتفاده از بســته ،ترانســکریپتوم تشــکیل شــد 
ــف  Samtoolsافزاري نرم نالیز کشـ ــکریپتوم  SNP، آ بر روي ترانسـ

  .صورت گرفت
 

 نتیجه و بحث

سبتا مطلوب داده  :هاهویرایش داد عداد ها، تبا توجه به کیفیت ن
ــده براي دو نژادهاي بیخوانش ــته ش رابر و تقریبا ب ،کیفیت کنار گذاش

سبت به تعداد کل خوانش  ستانی از  کم ها ن بود. براي مثال، در نژاد کلی
عداد      20940063مجموع  عد از ویرایش ت یه ب  19379487خوانش اول
بارت دیگر              ،خوانش به ع ند.  ند ما باقی  ته و  ــ ــب داشـ ناسـ یت م کیف

ــد از کل خوانش  5/7ود خوانش (حد  1560576 ها) از آنالیز کنار    درصـ
  گذاشته شد. 

ــرو و پ 19379487از  ــروخوانش پیش ــده براي نژاد  س ویرایش ش
ــتانی به ترتیب     ) %9/79( 15484855 ) و%3/81( 15754593کلیسـ

ابی شدند. بیش از نه درصد یعنی معادل بیش یخوانش به درستی مکان
ــدند و به عبارت  ک و نیم میلیون خوانش با چندیاز  مکان همردیف ش

ــتند.  )Multiple alignments( دیگر همردیفی چندگانه    از این  داشـ
یان بیش از   با بیش از   66000م کان ژنومی همردیف   20خوانش  م

براي نژاد  )Overall read mapping rate( ابی کلیشدند. نرخ مکان 
جفت  14010031بدســت آمد. عالوه بر این، تعداد  %6/80 کلیســتانی

عداد        که از این ت ند  ید یه همردیف گرد ــو عادل   %4/9خوانش دو سـ (م
نه و       1315104 ندگا عادل   %3جفت خوانش) همردیفی چ  420973(م

داشــتند.  )Discordant alignments( جفت خوانش) همردیفی ناجور
 Concordant pair( به عبارت دیگر، نرخ همردیفی جفتی جور شـده 

alignment rate( 70%  .بدست آمد  
کان   هاي پیش رو و پس رو در نژاد  ابی براي خوانشی نرخ م
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دست آمد. همچنین نرخ همردیفی ه ب %4/55و  3/66هلشتاین بترتیب 
ب      نه  گا ند یب  ه چ عداد خوانش  %1/7و  3/7ترت با همردیفی بر   و ت هاي 

ــت هزار بود. نرخ   ــص ــت موقعیت ژنومی در حدود ش روي بیش از بیس
بدســت آمد.  %3/51و نرخ همردیفی جور شــده  %8/60همردیفی کل 

  .در مجموع نرخ همردیفی در حد مطلوب ارزیابی شد
ــف    هاي کوتاه بر روي ژنوم با همردیفی خوانش :هاSNPکش
ــپس همگذاري آنها، بر روي ترانســـکریپتوم    RNA-Seqمرجع  و سـ

ــتان ب  ــتانی پاکس ــتاین آمریکا و کلیس ترتیب  هنمونه جمعیت گاو هلش
شــناســایی شــد. این دو فهرســت  SNPنشــانگر  137954و  50183
شترك با هم دا SNP جایگاه  15308 شده    SNP. تعداد شتند م شف  ک

شتاین      سه برابر نژاد هل ستانی تقریبا  ن امر احتماال . ایبودبراي نژاد کلی
بواسطه این است که براي همردیفی هر دو نژاد، که یکی از آنها یعنی   

نه       به گو تاین متعلق  ــ و دیگري یعنی  Bos taurusهاي  گاو هلشـ

ستانی یک گاو زبو  ست،   Bos indicusو متعلق به گونه  )Zebu( کلی ا
از یک ژنوم مرجع یکســان با منشــاء گاو هرفورد (که آن هم از دســته 

است) استفاده شد. عالوه بر این در همردیفی از     Bos taurusهاي گاو
شد به    tophat2برنامه  )Stringent( تنظیمات سخت گیرانه  ستفاده ن ا

نه  باق           گو عدم انط یادي  عداد ز با وجود ت که ممکن اســــت    اي 
)Mismatch( ست   بین نوکلئوتید سکریپتوم گاو کلی انی هاي واقع بر تران

و ژنوم مرجع، باز هم همردیفی بطور موفق انجام شود. از اینرو، بعدا در 
ــف   نالیز کشـ ظر در ن SNPها به عنوان   ، همه این عدم انطباق   SNPآ

ــده منجر به باالتر      گرفته می  ــوند. عالوه بر این، تنظیمات گفته شـ شـ
کان  ــبی نرخ همردیفی و م ــی از ابی نیز میی رفتن نسـ ــود. بخشـ شـ

SNP     هاي اضــافی کشــف شــده بر روي توالی ترانســکریپتوم گاو
شی از حدود      ست نا ستانی نیز ممکن ا نرخ باالتر همردیفی و  %20کلی

ــتانی  ــتاین (مکان یابی در کلیس ــبت به هلش  3/51در مقابل  1/70نس
   ).1جدول ( درصد) باشد

  

  کشف شده در هر یک از دو نژاد هلشتاین و کلیستانی به تفکیک هر کروموزوم SNPتعداد  -1جدول 
Table 1- The number of discovered SNP in two Holstein and Cholistani breed based on chromosome 

SNP هلشتاینهاي کشف شده در گاوهاي  
discovered SNP in Holstein cows  

SNPهاي کشف شده در گاوهاي کلیستانی 
discovered SNP in Cholistani cows  

 طول کروموزوم
Chromosome length (bp)  

 کروموزوم
Chromosome  

2079  5590  158337067  1  
2277  5764  137060424  2  
2741  6865  121430405  3  
1837  4356  120829699  4  
2872  7854  121191424  5  
1572  3743  119458736  6  
2423  7287  112638659  7  
1550  3883  113384836  8  
1075  2798  105708250  9  
2110  5264  104305016  10  
2511  7191  107310763  11  
1228  3057  91163125  12  
2035  5388  84240350  13  
974  2962  84648390  14  

1583  4164  85296676  15  
1501  4474  81724687  16  
1586  4804  75158596  17  
2750  7879  66004023  18  
2914  8426  64057457  19  
760  2085  72042655  20  

1279  3684  71599096  21  
1257  4052  61435874  22  
2457  5263  52530062  23  
782  2225  62714930  24  

1798  5694  42904170  25  
887  2735  51681464  26  
524  1473  45407902  27  
720  1982  46312546  28  

1120  3809  51505224  29  
836  2783  148823899  X  
  ژنوم میتوکندریایی  16338  37  0

mitochondrial genome  
  غیر کروموزومی هايتوالی  9499556  383  145

Non-chromosomal sequences  
  کل  2670422299  137954  50183

total  
 
عداد     که  دهدهاي مختلف نشان می به طول کروموزوم SNPنسبت تعداد      ــتقیمی بین ت باط مسـ فت شـــده و طول      SNPارت یا هاي 
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توان نتیجه گرفت که رونویسی  . می)1جدول ( ها وجود نداردکروموزوم
صورت        سان  شی یک ش در تمام طول ژنوم با یک توزیع همگن و با پو

مل ژن         نمی حا ماال برخی نواحی  بارت دیگر، احت به ع هاي  گیرد. 
ــتر و یا ژن ــتند که براي جمعیت فوق اهمیت کاندیداي بیش هایی هس

 تر و با عمقبیشــتري داشــته و رونویســی (بیان) در آن مناطق شــدید
شتري از         سهم بی ست و در نتیجه این نواحی  صورت گرفته ا شتري  بی

شده دارند. بالطبع      سمبل  سکریپتوم ا هاي موجود در این SNPکل تران
ست باقی    نواحی نیز فراوانی باال شته و بعد از فیلتر همچنان در لی تر دا

 اند.مانده
شناسایی شد. چهار     SNPنوع  12مطالعه حاضر   در :SNPانواع 

مل       SNP نوع از عا یدي  جایگزینی نوکلئوت  )transition( ها، از نوع 
ــت نوع از  مل       SNPوهشـ عا یدي غیر  جایگزینی نوکلئوت  ها، از نوع 

)transversion(   بودند. شایعترینSNP   ،هاي شناخته شدهSNP هاي
ند         مل بود عا یدي  جایگزینی نوکلئوت یب     ، از نوع  به ترت  %6/70که 

SNP  6/69ها در نژاد کلیستانی و% SNP   ها در نژاد هلشتاین را شامل

ــد ــبت جایگزینی نوکلئوتیدي عامل به جایگزینی غیر عامل            .شـ نسـ
)Ts/Tv براي (SNP      با تانی برابر  ــ و در نژاد  4/2ها در نژاد کلیسـ

با    تاین برابر  ــ تایج  که )، 2(جدول   بود 3/2هلشـ تایج مطالعه     این ن  با ن
س    )1عارف نژاد و همکاران ( سب کا و همکاران   Jiangوپین بر روي ا

یدي  نوکلئوت مطابقت دارد. احتمال اینکه جایگزینی      ) روي ژنوم گاو  5(
یدآمینه            غیر ــبت به جایگزینی نوکلئوتیدي عامل توالی اســـ عامل نسـ

ــت ،پروتئین را تغییر دهد  ــتر اسـ وانند تهر دو نوع جایگزینی می  .بیشـ
ــوند، اما تفاوت         ــیمیایهاي بیو منجر به جایگزینی اســـیدآمینه شـ ی شـ

با آن  ــوالت پروتئینی مرتبط  یدي     محصـ جایگزینی نوکلئوت ها براي 
عامل علت رغی عامل بیشتر است. از آنجا که جایگزینی نوکلئوتیدي  غیر

اســت، تاثیر بیشــتري بر روي  DNAتغییرات بزرگ در شــکل رشــته 
فاکتور   چه       اتصـــال  یان ژن دارد. اگر  نابراین ب هاي رونویســـی و ب

شاهده تفاوت ستند    هاي م ها یک ویژگی اما این یافته ،شده کوچک ه
ــان می  ــاســی تغییرات تنظیمی را نش دهند. انحرافات ایجاد جدید و اس

  . )1( نشان دهنده انتخاب تکاملی ژن است(Ts/Tv)  شده در نسبت
  

 در هر یک از دو نژاد هلشتاین و کلیستانی SNPانواع  -2جدول 
Table 2- SNP types in two Holstein and Cholistani breed 

  هلشتاین
Holstein  

  کلیستانی
Cholistani  

  

 SNPانواع   1  2  1  2
SNP types  

3/7  1867  4  5564  A/C  
4/8  2399  3/7  5105  C/A  
2/7  1342  2/5  3385  A/T  
2/7  1344  2/4  3328  T/A  
4  1996  4/5  6131  C/G  

4/1  2085  4/5  6227  G/C  
4/6  2301  3/8  5249  G/T  
3/8  1893  4  5584  T/G  

17/5  8795  17/1  23602  C/T  
17/4  8722  18/1  24954  T/C  
17/5  8788  18  24862  A/G  
17/2  8651  17/4  23963  G/A  
  کل  37954  100  50183  100

Total  
  Number of SNP type 1 
  Percent of SNP type 2  

 
  گیري کلینتیجه

در مجموع نتایج مطالعه حاضــر دقت و صــحت باالي شــناســایی 
SNP هايهاي بدست آمده و نیز کارایی داده RNA-Seq  را در کشف
SNP  علت تفاوت تعداد  کند ومیتاییدSNP  کشــف شــده در مطالعه

شی از عوامل تاثیر     شده احتماال نا ضر و مطالعات ذکر  گذار متعددي حا
عه، عمق               طال نه مورد م عداد نمو فت، ت با نه، نژاد،  فاوت گو له ت از جم

یان بین دو آلل در یک موقعیت تک        ی توالی ــت. تفاوت ب ابی و ... اسـ

ــده و احتماال بخش  ــاز تنوع فنوتیپی ش یادي از زنوکلئوتیدي، زمینه س
ــیت ،واریانس بین این دو زیر گونه گاو به ویژه از نظر تنوع ــاس به  حس

مل تنش   ماري، تح ــتی و غیر  هاي محیطی اعم از تنش بی هاي زیسـ
صفات تولیدي و عملکردي نژاد در مقابله با انگل   ستی،  ش زی رایط ها و 

 . انتخاب نژاد کلیستانی به عنوان یک کندمحیطی مختلف را توجیه می
گاو گوشــتی و زبو در کنار هلشــتاین به عنوان یک نژاد شــیري و نژاد 

آنها چقدر متفاوت  SNPهاي متمایز براي آن است که دریابیم فهرست
ست     ستگی فهر ستند. به این ترتیب واب ستقل آنها به نوع ن ه ژاد هاي م
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شخص می  ست گردد. در نهایت میم هاي مجزا، یک توان در کنار فهر
  د که در هر دو نژاد کارایی داشته باشد. فهرست مشترك ارائه دا

ظه اي             بل مالح قا عداد  عه فهرســـتی از ت طال بر  SNPاین م
ستانی ارایه       شتاین و کلی سکریپتوم جمعیتی از گاوهاي هل دهد یمتران

ــه با        یاري از آنها در مقایسـ  هاي هاي موجود در آرایه   SNPکه بســـ

ــر آغازي بر ورود   ــتند. مطالعه حاضــر س بر عصــر مرســوم، جدید هس
ره تواند با بهمیجدیدي از ارزیابی و انتخاب در حیوانات اهلی است که  

سطوح مختلف داده  شرفت   هايگیري از  اومیکس ادامه یابد و روند پی
  ژنتیکی را در جمعیتهاي دامی بهبود بخشد.
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Introduction1 (SNPs) are single nucleotide base variations, caused by transitions (C/T or G/A) or transversions (C/G, 

C/A, or T/A, T/G), in the same position between individual genomic DNA sequences. Single nucleotide polymorphisms 
have been applied as important molecular markers in genetics and breeding studies. About 40% of the Single nucleotide 
polymorphisms in the genes cause a change in an amino acid. The rapid advance of next generation sequencing provides 
a high-throughput means of SNP discovery. Transcriptome study can fill the gap between genotype and phenotype and 
help understanding the mechanisms from sequence to function. RNA sequencing (RNA-Seq) is a next generating 
sequencing based technology for studying of whole transcriptome and gene expression. It simultaneously enables study 
of transcriptomics sequences and very accurate quantitative gene expression (digital expression). Hence, these data are 
very suitable for high-throughput study of expression level of all transcribed genes and their SNPs (Single Nucleotide 
Polymorphism. Recently, RNA-Seq has also been used as an efficient and cost-effective method to systematically 
identify SNPs in transcribed regions in different species. A transcriptomics-based sequencing approach offers a cheaper 
alternative to identify a large number of polymorphisms and possibly to discover causative variants.  

Materials and Methods In this study, RNA-Seq data were used to SNP discovery in American Holstein (Bos taurus) 
and Pakistanian Cholistani (Bos indicus) cows. RNA-Seq data of 21,078,477 and 20940063 paired end reads with 75 bp 
length resulted from pooling of whole blood samples of 40 Holstein cows at the University of Wisconsin, Dairy Cattle 
Center, USA, and 45 Cholistani cows at Gujait Peer Farm, Bahawalpur, Punjab, Pakistan, respectively, obtained from 
SRA database in NCBI for Holstein cows (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX317197) and Cholistani cows 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRS454433). MRNA sequencing was run on Illumina Genome Analyzer IIx (Illumina 
Inc., San Diego, CA). Data were converted from Sra format to Fastq format by fastq-dump command from Ubuntu linux 
version of Sratoolkit 2.5.4-1. Data quality control was checked by FastQC (v0.11.3) likewise trimmed for linked adaptors 
and bad quality reads by Trimmomatic 0.33 Adaptors were considered according to sequencing instrument as default 
(TruSeq2-PE.fa) and the minimum read length was set at 50 bp. Trimmed reads were aligned on UMD3.1 reference 
genome (release 81) based on annotation data by Tophat2, which applies Bowtie2 as the aligner. The transcriptome was 
assembled by TopHat2 software in two cow’s population by aligning and mapping the RNA-Seq reads on bovine 
reference genome. The SNPs were discovered by Samtools software. 

Results and Discussion After data editing, the removed and low quality reads in both breeds were almost equal and 
relatively low. The length of whole transcriptome assembled, for example 52798651 bases in Holstein, indicates around 
2% of the whole genome (around 2.6 Mbp) expressed as mRNA. In Cholistani cows, read mapping rate for forward and 
reverse reads were 81.3 and 79.9%, respectively, and multiple alignments rate was about 9.4%. Overall read mapping 
was 80.6% and concordant pair alignment was 70.1%. In Holstein cows, read mapping rate for forward and reverse reads 
were 66.3 and 55.4%, respectively, and multiple alignments rate was about 7.2%,. Overall read mapping was 60.8% and 
concordant pair alignment was 51.3%. Results show that 50183 and 137954 SNPs were discovered on the assembled 
transcriptome of Holstein and Cholistani cow’s samples, respectively, and 15308 SNPs were common in both breeds. 
No direct relation was found between the number of discovered SNPs and the chromosome length. Also 12 SNP types 
were identified including 4 transition and 8 transversion. The most commonly discovered SNP were transition, which 
were 70.6% in Cholistani and 69.6% in Holstein cows. The ratio of transition to transversion SNP (Ts / Tv) was 2.4 and 
2.3 in Cholistani and Holstein cows, respectively. The number of discovered SNPs in Cholistani cows were 
approximately three times higher than Holstein cows. Because, for the alignment of both species used a same reference 
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  319     ...) بر روي ترانسکریپتوم SNPنوکلئوتیدي (هاي تکشناسایی چند شکلیقاسمی سیاب و همکاران، 

genome with Herford origin. 
  Conclusion the expression difference between two alleles in a single-nucleotide position causes phenotype 

diversity and probably explains the large part of variances between these two bovine subspecies, especially in diversity, 
susceptibility to disease and parasites, tolerating environmental stress such as biological and non-biological stresses in 
different environmental conditions. While, differential gene expression analysis or even allelic specific expression in 
gene level may not be able to explain phenotype diversity. 

 
Key words: Chromosome length, Nucleotide replacement, RNA-Seq data.  
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