ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم داﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ  3655در ﺗﺎرﯾﺦ  87/8/19از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  3/3149در
ﺗﺎرﯾﺦ  89/4/30از وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري )از ﺟﻠﺪ  1ﺳﺎل (1388

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

ﺟﻠﺪ 14

ﺷﻤﺎره 3

ﭘﺎﯾﯿﺰ 1401

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﺎﺷﺮ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل  :دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﯿﺮي ﻣﻘﺪم
ﺳﺮدﺑﯿﺮ  :دﮐﺘﺮ رﺿﺎ وﻟﯽ زاده

اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ داﻧﺶ ﻣﺴﮕﺮان

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ وﻟﯽ زاده

دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

داﻧﺸﯿﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﯿﺮي ﻣﻘﺪم

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر

دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﭘﻮر رﺿﺎ

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﺎﺟﯽ

دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻠﯿﺎن
دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﻠﺪاﺟﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ آﺑﺎدي

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر

دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺿﻤﯿﺮي

اﺳﺘﺎد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺣﯿﻮاﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﯿﺮاﻧﯽ

اﺳﺘﺎد ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد

اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز دﺳﺘﺎر

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺼﯿﺮي

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن

اﺳﺘﺎد ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

اﺳﺘﺎد ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻃﻬﻤﻮرث ﭘﻮر

اﺳﺘﺎد ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﺮﮔﻠﺰاﯾﯽ

داﻧﺸﯿﺎر ژﻧﺘﯿﮏ

دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ زره داران

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﺋﻠﻒ ،ﮐﺎﻧﺎدا

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﯿﺪان آزادي ،ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي
ﻋﻠﻮم داﻣﯽ اﯾﺮان .ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ 91775 -1163
ﻧﻤﺎﺑﺮ051-38787430 :

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽijasr@ferdowsi.um.ac.ir :

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

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )(ISC

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ)(SID

ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر)(MAGIRAN

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ )ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎره در ﺳﺎل( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد

اﺳﺎﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﺎن ﺟﻠﺪ  14ﺷﻤﺎره ) 3ﭘﺎﯾﯿﺰ  (1401ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم داﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎ(
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آﮔﺎه
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدي اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﯾﻮﺑﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺤﺮي ﺑﯿﻨﺎﺑﺎج

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس

دﮐﺘﺮ ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻬﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎﺋﻦ

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺑﯿﺎت ﮐﻮﻫﺴﺎر

داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس

دﮐﺘﺮ ﮔﻠﻨﺎز ﺗﺎﺳﻠﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻨﯽ واﺷﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻮ

داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد دﯾﺪارﺧﻮاه
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رودﺑﺎري
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺳﺎﮐﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺼﻮر ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده ﻗﻤﺼﺮي
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﻼح راد
دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ ﻗﻮرﭼﯽ
دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﺮخ ﻗﻮﺗﯽ رودﺳﺮي
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﺠﯿﺪزاده ﻫﺮوي
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ
دﮐﺘﺮ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﺼﯿﺮي
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﻮروزﯾﺎن

آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ﺳﺮاﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﯿﺮﻓﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮي
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن

ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺻﻔﺤﻪ

اﺛﺮ ﻣﮑﻤﻞ روﻏﻦ ﮐﺘﺎن و ﺗﺰرﯾﻖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎي ) (A, D3, Eﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺮم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﻣﺎده ﺷﯿﺮﺧﻮار
ﻣﻬﺮداد ﻣﻮﺣﺪ ﻧﺴﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺼﻮر ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ وﮐﯿﻠﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮﯾﺎن

307

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮورش ﮔﺮوﻫﯽ و اﻧﻔﺮادي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ،ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﮑﻤﺒﻪ ،رﻓﺘﺎر و ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺷﯿﺮي
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﻤﺪي ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ اﮐﺒﺮﯾﺎن ﺗﻔﺎﻗﯽ

319

اﺛﺮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﭼﻮﻏﺎن ) (Seidlitzia rosmarinusﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺎوﻫﺎي اواﯾﻞ ﺷﯿﺮدﻫﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪي ﺑﻨﻤﺎر ،ﻣﺤﺴﻦ رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﺻﯿﺎد ﺳﯿﻒزاده

335

ﺑﺮرﺳﯽ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪاي داﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﺷﻮرزﯾﺴﺖ ﮐﻮﺷﯿﺎ ) (Bassia scopariaﺑﻪروش ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﯾﻪ

347

ﭘﺎﯾﺪاري ﻫﻮازي ﺳﯿﻼژ ذرت ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺎﻫﯿﺪ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي ،ﻓﺮدﯾﻦ ﻫﮋﺑﺮي ،دارﯾﻮش ﻋﻠﯿﭙﻮر

361

ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎري ،ﯾﺎﺳﺮ ﻣﻨﺠﺰي ،ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر
اﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﻗﻮﭼﯽ ﺧﺎم و ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﺎ اوره ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن و رﯾﺨﺖ-
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اﺛﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻮﭼﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﻣﺮغﻫﺎي ﺗﺨﻢﮔﺬار
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﻤﺪي ،ﻣﺤﺴﻦ اﻓﺸﺎرﻣﻨﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻻرﻣﻌﯿﻨﯽ

401

ﺷﻨﺎﺳﯽ ژژﻧﻮم ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ
راﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪي ﮐﻬﻨﻌﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻨﯽ واﺷﺎن ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪي ،ﻫﺎدي ﺳﺮﯾﺮ

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ ﻣﺤﺮك رﺷﺪ و زﯾﺴﺖﯾﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ در

ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻻر ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ اﻓﺸﺎرﻣﻨﺶ ،ﻣﺎزﯾﺎر ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺪي ﮐﺮم
ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژنﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﺳﺮﯾﻦ در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮنﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
زﻫﺮا ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ،ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﻫﺮخ ﻗﻮﺗﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ اﮔﺰون ﯾﮏ ژن  BMP2و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وزن دﻧﺒﻪ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان دﻧﺒﻪدار ﻧﮋاد ﻟﺮي ﺑﺨﺘﯿﺎري
ﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻫﺮﻣﻬﺮ ،ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎﻟﺪاري
ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﯿﻠﻮژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺷﺘﺮ ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﯽ ژن ﺳﯿﺘﻮﮐﺮوم b
ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻮﺑﺮي ،ﻋﺒﺎس ﺑﻬﺎري ،ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮي
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راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم داﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم داﻣﯽ اﯾﺮان ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي
ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﭼﺎپ ارﺳﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺑﺼﻮرت ﭼﮑﯿﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ذﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوري اﺳﺖ:









ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و داوران ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ در ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﮔﺎن( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ در رد و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ،از ﻟﺤﺎظ ادﺑﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﻇﺮف ﻣﺪت  3روز ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Microsoft Word 2007اﻋﻤﺎل و ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺲ از آن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داوري ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺬﯾﺮش و رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖﻫﺎي ﻣﮑﺮر و زﻣﺎنﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺎده ﮔﺮدد (1 .ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  (2 ،Wordﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
) PDFﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داراي اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ( (3 ،ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ و (4
ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ آدرس  http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animalﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺎرﮔـﺬاري در
ﺳﺎﯾﺖ ،ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي  Wordو PDFدر ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﺻﻠﯽ و ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ
ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد.در ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺳـﺎﯾﺖ
وارد ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ )ارﺳﺎل ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﺻﻼﺣﺎت ،ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش( از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮوي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾﻤﯿـﻞ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑـﻪ آدرس  ijasr@fum.ac ، ijasr@um.ac.irﯾـﺎ  ijasr@ferdowsi.um.ac.irﻧﯿـﺰ از روﻧـﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد.
اﻟﻒ( ﻓﺮم ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺎوي ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻤﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﮔﺎن(،
ﻧﺎم ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اي ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﮔﺎن( در آن ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،آدرس ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه )ﮔـﺎن(
ﺷﺎﻣﻞ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،دورﻧﮕﺎر و آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
)ﮔﺎن( ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و از ﺗﮑﺮار آن در ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ب( ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﮔﺎن( ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﯿﺪ ،اﺳﮑﻦ
ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﻣﮑﻤﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮔﺮدد.

ت( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ؛ روش ﺗﺤﺮﯾﺮ










ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ  Word 2007و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط  1و رﻋﺎﯾﺖ  2/5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻮﻧﺖ  B Mitraﺑﺎ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ  14ﺑﮑﺎر رود.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ  15ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ ،وﯾﺮﮔﻮل و  ...ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ،ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ،ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ و  ...ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺮﯾﮏ ) (SIﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﻤﺎره ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﻋﺪد ﯾﮏ آﻏﺎز ﺷﻮد.

ث( ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ

ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺿﺮوري ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻨﻮان ،ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ،واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤـﺚ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﯿـﺮي ﮐﻠـﯽ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﯿﺎري و ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -1ﻋﻨﻮان

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪا و وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ اول و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﺑﺎﯾﺪ روان ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ )ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺣـﺎوي
 15ﮐﻠﻤﻪ( ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ و واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ
ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  250ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ،ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺼـﻮرت
ﺧﻼﺻﻪ و ﮔﻮﯾﺎ ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ .از ذﮐﺮ ﻋﻼﺋﻢ آﻣﺎري ﭼﻮن ) (P<0/05و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 -3واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -4ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازد و در آن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و
ﮐﺎﻓﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ

ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و روش ﻫﺎ و ﻃﺮح )ﻃﺮﺣﻬﺎي( آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺑﯿﺎن ﮐﺎﻣـﻞ روﺷـﻬﺎي اﻗﺘﺒـﺎس
ﺷﺪه ﺧﻮدداري ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﺻﻮل و ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد .ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎي وﯾﮋه ،اﺻﻼﺣﯽ و اﺑﺪاﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آن در آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و ﯾﺎ روﺷﻬﺎي ﺧﺎص آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺪول ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -6ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺑﺮاي اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺪول ،ﺷﮑﻞ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا ﺧـﻮدداري ﺷـﻮد .در
ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺤﺚ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي از ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ در اﻧﺘﻬﺎي آن ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
 -1-6ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪول ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
 -1-1-6ﺟﺪول

 اﻟﮕﻮي ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻋﻨﻮان و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري درون ﺟﺪول ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻋـﺪاد ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻓﻮﻧﺖ ﻋﻨﻮان و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪول ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﯽ  B Mitraو ﺑﺮاي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Times New Rumanﺑﺎ اﻧﺪازه  10ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ  9ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﻋﻨﻮان ﺟﺪول در ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ وﺳﻂ ﭼﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺪرج در آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﻮان از ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﺟﺪا ﺷﻮد.
در ﮐﻞ ﺟﺪول ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت ﺟﺪول و ﺷﻤﺎره آن ﭘﺮرﻧﮓ ﮔﺮدد و از اراﺋﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺳـﺎﯾﺮ ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎي ﺟـﺪول ﺧـﻮدداري ﺷـﻮد.








)ﺟﺪول  -1ﺗﺄﺛﯿﺮ (.......
ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ از ﻋﻨﻮان آن و ﺳﺮ ﺟﺪول ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ از ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺟﺪا و در زﯾﺮ ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮ ﺟﺪول از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ در داﺧﻞ ﮐﺎدر ﺳﺮ ﺟﺪول اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در ردﯾﻒ اول ،ﺳﺮ ﺟﺪول و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﻂ ﭼﯿﻦ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺪول و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﭗ ﭼﯿﻦ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
از ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي در ﺟﺪول ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺪول و ﻋﻨﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣـﺖ
ﻫﺎي ﻋﺪدي در ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ،اﻋﺪاد و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮان و اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ
ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺿﺎﻓﻪ و آن ﺳﻄﺮ را  Mergeﮐﺮده و زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ را در آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﻮط ﺷﺮوع ﺟـﺪول و زﯾـﺮ ﻧـﻮﯾﺲ
ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،راﺳﺖ ﭼﯿﻦ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﭼﭗ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺪول روﺑﺮوي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺪول ﯾﮏ واﺣﺪ دارﻧﺪ در ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ(:

ﺟﺪول  - 1ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ(
)Table1- Effect of different levels of by-productsin dietaryon plasma metabolites (mg/dl
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺟﯿﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ
P-value
Plasma metabolites
Experimental diets
Alfalfa
5% BP1
20% BP
SEM
treat
time
Treat × time
10.0
10.0
10.0
10.0
0.002
0.002
0.002
ﮔﻠﻮﮐﺰ
)Glucose (mg/dl
10.0
10.0
10.0
10.0
0.002
0.002
0.002
ﻧﯿﺘﺮوژن اوره اي ﺧﻮن
BUN (%)2
10.0
10.0
10.0
10.0
0.002
0.002
0.002
آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
AST (U/L)3
10.0
10.0
10.0
10.0
0.002
0.002
0.002
آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
ALT (U/L)4
10.0
10.0
10.0
10.0
0.002
0.002
0.002
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
LDL (mol/L)6
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ).(P<0.05

Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
instead of alfalfa in 5 and 10 % based on dry matter intake.

1
By-Products were used
2
Blood urea nitrogen
3

Aspartate Aminotransferase
Aminotransferase
Low density lipoprotein

4
Alanine
5
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 اﻟﮕﻮي ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻋﺪاد
ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻫﺮ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ و واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .واﺣﺪ ﭘﺲ از ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ در ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ وﺳﻂ ﭼﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺮف ﻣﺤﺘﻮاي اراﯾﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻓﻮﻧﺖ ﻋﻨﻮان و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﯽ  B Mitraو ﺑﺮاي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Times New Rumanﺑﺎ اﻧﺪازه  10ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮﻧـﻮﯾﺲ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ  9ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در ﮐﻞ ﺷﮑﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎره آن ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت

ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ) .ﺷﮑﻞ  -1ﺗﺄﺛﯿﺮ (..................
 از اﻋﺪاد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي در ﺷﮑﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ :در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ،از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد و رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ )
 از آوردن ﮐﺎدر دور ﺷﮑﻞ و ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﯽ در ﺷﮑﻞ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  Excleروي ﺷﮑﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاي ﺷﮑﻠﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
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ﺷﮑﻞ  - 1ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز در ﺷﺮاﯾﻂ in vitro
Figure 1- Effects of different levels of by-productsin dietary on extent of gas production in vitro
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ﺷﮑﻞ  - 1ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ در ﺟﯿﺮﻫﺒﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺷﮑﻤﺒﻪ اي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
Figure 1- Effects of different levels of by-productsin dietary on rumen digestibility of nutrients

 -7ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ

اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﺎي ﮐﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﮔﺎن( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮ آﻣـﺪه از ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺮاي
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -8ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري

ﺑﺨﺸﯽ اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ و در ذﯾﻞ آن ﻧﮕﺎرﻧﺪه )ﮔﺎن( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  3ﺳﻄﺮ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش در ﻣﺮﺣﻠﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎري ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﮔـﺎن( در ﮐﻠﯿـﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-9ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻟﻒ( ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺤﻮه رﺟﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﺎم ﺑﺮدن
اﻓﺮاد در ﺷﺮوع ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدداري و ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻤﻠﻪ و در ﭘﺮاﻧﺘﺰ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
-

ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارد(Naserian, 2008):

 ﺑﺮاي ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺎ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﮐﻠﻤﻪ " "andﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد:)(Naserian and Valizadeh, 2009

 ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ " "et al.ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد:)(Naserian et al., 2008

 ﻫﻨﮕﺎم ارﺟﺎع ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ از ﻋﻼﻣﺖ ";" ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد:)(Naserian, 1999; Naserian et al., 2008; Naserian and Valizadeh, 2009

-

زﻣﺎن ارﺟﺎع ﺑﻪ رﻓﺮﻧﺲ در اﺑﺘﺪا ﯾﺎ وﺳﻂ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد:

-

ﻧﺎﺻﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )(Naserian et al., 2010

 ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺎ ﻗﻠـﻢ  Times New Romanاﻧـﺪازه 12در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷـﺘﻪﺷﻮﻧﺪ.
 ﻫﻤﻮاره در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ آورده ﺷﻮد و از اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد. از ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽﻧﺎم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮدداري ﺷﻮد.-

ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺟﺎﻋﺎت داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺮﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ.

 -درج ﺷﻨﺎﺳﻪ ) DOIدرﺻﻮرت وﺟﻮد( در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ رﻓﺮﻧﺲ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ب -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻧـﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺐ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ از ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷـﻤﺎرهﮔـﺬاري اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ )از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ( اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳـﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎلﻫـﺎي ﺷﻤﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﯿﻼدي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮﻧﺪ .در

ﺑﺮﮔﺮدان اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﻼء آنﻫﺎ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸـﺎر درﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺮاي

ﺑﺮﮔﺮدان ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻻت و دﯾﮕـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣﺜـﻞ ،irandoc ،SID
 Sciencedirectو ﻏﯿﺮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ رأﺳﺎً ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﺿﺮوري اﺳﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت  In Persianدر اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺒـﻊداﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﺷﻮد(.
 -1-9ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺘﺎب ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﯾﺎ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
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*** ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
.اﺳﺖ

 ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ-10
 از اراﯾﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ،ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ رﺳﻤﯽ
( ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟـﻪExtended Abstract) درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط
 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ700  ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ.ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ1000
. اﺑﺘﺪاي واژهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
. از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و آدرس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺨﺶ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
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Introduction : Proper nutrition management during calf rearing is one of the most important factors which
influence herd profitability. Environmental stressors and immature immune system of calves, reduce the viability
of the animal. Today, attempts are being made to increase immune system postnatal calf life in various ways.
Supplying unsaturated fats, which have double bonds on their structure, in starter diet, is one of the suggested
solutions to improve the calf’s immune system. Neonata ruminants do not have the ability to biosynthesize fatsoluble vitamins (A, D3, E), while these vitamins play a major role in the animal's immune system and their
performance. Supplying fat-soluble vitamins in the calves’ diets is critical for the normal growth of muscles and
the body skeleton, as they have an improvement role to improve the immune system in animals. The common
symptoms of a fat soluble vitamin deficiency in suckling calves are growth retardation, coarse hair, and
susceptibility to infectious diseases.
Materials and Methods: In this experiment, twenty eight Holstein female calves with an average weight of
37.74 kg (± 4/76) were used from birth to 56 days. After birth claves were separated from their dam and after
weighing they transferred to individual pen. On the fourth day, the calves were randomly assigned to one of four
treatments. All calves received colostrum for the first 3 d and then whole milk at 8% of bodyweight in the two
equal part in the morning (4.00 A.M) and evening (16 P.M) until weaning. The experimental treatments included:
1) control: whole milk with starter 2) control diet supplemented with flaxseed oil (0.3ml per kilogram of body
weight) 3) control diet and weekly injection of 7 cc of fat-soluble vitamins (A, D3, E) 4) The control diet which
supplemented with flaxseed oil (0.3ml per kilogram of body weight) plus weekly injection of 7 cc of fat-soluble
vitamins. Flaxseed oil was mixed into milk (morning feeding) until weaning. During the experiment period, calves
had ad libitum access to chopped alfalfa hay and starter diet. Water from a plastic bucket (7 liters), filled twice a
day, and was provided throughout the study. Composition of starter did not change throughout the experiment.
Starter intake was recorded daily. Body weight gain determined weekly until the end of experiment. Fecal
consistencies were scored twice a day. Blood sample were harvested from jugular vein for collection of blood
serum. Blood metabolites, glucose, cholesterol, triglycerides were analyzed using commercially available
colorimetric and enzymatic assay kits. Data were analyzed using SAS version 9.4 as a randomized completely
randomized design experiment. For all results, significant differences between treatments were reported at P≤ 0.05
and tendencies were reported at 0.05 < P≤ 0.10. Least square means for each treatment are reported in the tables
and were separated using Tukey’s test.
Results and Discussion: The results of this study showed that the use of flaxseed oil and injection of fatsoluble vitamins during pre-weaning period had no significant effect on the starter feed intake, daily weight gain,
rectal temperature and skeletal growth parameters of calves.
Serum concentrations of total protein, triglyceride, creatinine and urea were not affected by experimental
treatments. Claves received flaxseed oil and fat soluble vitamins injection tended to have the lowest serum glucose
concentration (P<0.10). Calves received flax seed oil and fat soluble vitamins injection had the highest cholesterol
1
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concentration.
Conclusion: The results of this study indicated that inclusion of flaxseed oil and injection of fat-soluble
vitamins (A, D, E) had no any marked effects on weight gain, daily feed intake and skeletal bone growth.
Keywords: Calf, Fat-soluble vitamins, Flaxseed oil, Unsaturated fatty acids.
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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر روغن دانه کتان و ویتامینهای محلول در چربی ( )E, D3, Aبر عملکرد و فراسنجههای خونی گوسالههای شیرخوار ،آزمایشی
با استفاده از  82رأس گوساله شیرخوار ماده هلشتاین اجرا شد .در این آزمایش ،گوسالهها در سن چهار روزگی بهصورت کامالً تصادفی به یکی از چهار
تیمار مورد آزمایش اختصاص داده شدند .تیمارهای مورد آزمایش شامل )1 :شیرکامل همراه با استارتر آغازین (شاهد)  )8جیره شاهد مکمل شده با
روغن کتان (4/3میلی لیتر بهازای هر کیلو وزن بدن) )3 ،جیره شاهد و ترزیق هفتهای هفت سیسی ویتامین محلول در چربی  )0جیره شاهد مکمل
شده با روغن کتان ( 4/3میلی لیتر بهازای هر کیلو وزن بدن) و ترزیق هفتهای هفت سیسی ویتامین محلول در چربی .نمونههای خون در روزهای ،1
 35 ،82 ،10روزگی (زمان از شیر گیری) از سیاه رگ گردنی جمعآوری شد .نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیری بر مصرف خوراک ،افزایش
وزن روزانه ،بازده خوراک و رشد اسکلتی نداشت .غلظت پارامترهای سرم خونی مانند گلوکز ،پروتئین تام ،کراتنین ،تری گلیسیرید و اوره سرمی خون
تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند .نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان میدهد که استفاده از اسیدهای چرب اشباع نشده چندگانه روغن
دانه کتان و یا تزریق ویتامین محلول در چربی نه تنها هیچ تأثیر سوئی بر عملکرد گوسالهها نداشت ،بلکه سبب بهبود برخی از متابولیت سرمی نیز شد.
واژههای کلیدی :اسیدهای چرب غیراشباع ،روغن کتان ،گوسالههای شیرخوار ،ویتامینهای محلول در چربی.

مقدمه

1

موفقیت یک واحد پرورشی گاو شیری منوط به جایگزین نمودن
گوسالهها و تلیسههای با کیفیت ،در گله میباشد .لذا مدیریت و تغذیه
صحیح در پرورش گوسالههای شیرخوار جایگزین از مهمترین ارکان در
سود آوری گله میباشد ( .)Quigley et al., 2006در بدو تولد و در
طی دوران شیرخوارگی بهدلیل وجود عوامل استرسزای محیطی و نیز

عدم تکامل سیستم ایمنی ،قدرت زندهمانی حیوان بهشدت تقلیل
مییابد .از طرفی ،در این دوره سیستم آنزیمی حیوان کامل نبوده و لذا
قادر به استفاده از برخی مواد نمیباشد .خوراندن آغوز با کیفیت به
گوسالهها در اولین ساعات زندگی ،از مهمترین راهکارهای مناسب و
ضروری برای انتقال ایمنی غیرفعال به گوساله شیرخوار میباشد .امروزه
سعی میگردد که به روشهای مختلفی توانایی سیستم ایمنی در
گوسالههای شیرخوار را افزایش دهند (.)Godden et al., 2009
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استفاده ازچربیهای غیراشباع که دارای دو باند دوگانه میباشد ،از
راهکارهای پیشنهادی برخی از محققین در بهبود سیستم ایمنی نوزاد
حیوانات میباشد (.)McDonnell et al., 2019
تغذیه با چربیهای غیراشباع نه تنها به تأمین انرژی حیوان ،بلکه
به توسعه سیستم متابولیکی و آنزیمی حیوان نیز کمک میکند .فقدان
چربی در جیره و عدم بیوسنتز برخی از ویتامینها منجر به محدودیت
رشد حیوان میگردد .از مهمترین روغنهایی که امروزه تحقیقات
گستردهای بر روی آن صورت گرفته روغن دانهکتان میباشد .روغن
دانهکتان بهطور متوسط حاوی نه درصد اسیدهای چرب اشباع12 ،
درصد اسیدهای چرب دارای یک پیوند دوگانه و  33درصد اسیدهای
چرب با چند پیوند دوگانه ( )PUFAمیباشد ( Thiessen Debbie,
.)2004
اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه در روغن دانه کتان ،از  15درصد
اسیدهای چرب اومگا ( 5بهطور عمده اسید لیننولئیک) و  33درصد اسید
لینولنیک تشکیل شدهاند ( .)Ambrose et al., 2006روغن دانهکتان
یکی از منابع اصلی و باارزش اسیدهای چرب امگا 3-ضروری (عمدتاً
آلفا لینولئیک اسیدکه پیشساز ایکوزاپنتانوئک اسید است) میباشد
( .)Newkiri, 2015ایکوزاپنتانوئک اسید پیشساز ایکوزونوئیدها بوده
که مشابه ترکیبات شبه هورمونی عمل مینمایند و نقش مهمی در
سیستم ایمنی حیوان ایفا مینمایند (.)Hill et al., 2011
نوزاد نشخوارکنندگان در اوائل زندگی بهدلیل عدم توسعه شکمبه
از سیستم ناودان مری استفاده مینمایند و مواد غذایی بهویژه اسیدهای
چرب غیراشباع بدون اینکه پروسه بیوهیدروژناسیون بر روی آنها
صورت پذیرد و ویتامینهای محلول در چربی بدون هیچگونه تغییری
میتوانند مستقیماً وارد روده باریک شده و اثرات مثبت خود را ایفا
نمایند .لذا تصور میگردد با وجود پروفایل اسیدهای چرب ضروری
موجود در دانه کتان ،استفاده از روغن کتان و ویتامینهای محلول در
چربی میتواند در بهبود بازده خوراک ،ضریب رشد ،انرژی متابولیسمی،
رشد طبیعی غضالت و استخوانها و همچنین بهبود سیستم ایمنی مؤثر
باشد ( .)Masmeijer et al., 2020از طرفی ،بهعلت اینکه نوزاد
نشخوارکنندگان توانایی بیوسنتز ویتامینهای محلول در چربی ( A,
 )D3, E, Kرا نداشته و غلظت این ویتامینها در سرم خون آنها کم
است ،ممکن است با کمبود این ویتامینهای ضروری روبهرو شوند که
از عالئم آن میتوان به کاهش رشد ،موهای زبر و مستعد ابتال به
بیماریهای عفونی اشاره کرد (McDowell and Lee, 2008; Abd
).Elghany et al., 2008
کارچر و همکاران ( )Karcher et al., 2014گزارش نمودند که
فاکتورهای التهابی و شاخصهای رشدی و عملکردی در گوسالههای
شیرخوار ،با افزودن روغن ماهی و روغنکتان در جایگزینکننده شیر
تغییر مییابد بهطوریکه افزودن روغنکتان سبب بهبود ضریب تبدبل
غذایی و نرخ رشد بیشتری در گوسالهها شده بود و از طرفی ،کاهش

ژنهای  IL-4و  IL-8در آنها گردیده بود ،در حالی که روغن ماهی
اثر مثبتی در کاهش بیان  TNF-αاز خود نشان داد.
هیل و همکاران ( )Hill et al., 2011با افزودن مکمل تجاری با
نام ( NeoTec4ترکیبی از روغن نارگیل ،روغن کتان و اسید استیک)
در جایگزین شیر گوسالههای شیرخوار ،پارامترهای ایمنی و سالمت و
رشد را مورد سنجش قرار گرفت ،نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که
مصرف  NeoTec4باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی ،مصرف خوراک
و میانگین افزایش وزن روزانه شد و از طرفی ،باعث کاهش تحریک
فاکتورهای التهابی  TNF-αو  IL-4در خون گوسالهها شد.
کروگر و همکاران ( )Krueger et al., 2016گزارش نمودند که
استفاده از ویتامینهای محلول در چربی در شیر پاستوریزه مورد استفاده
گوسالههای شیرخوار ،باعث همکوشی این ویتامینها گردیده است و از
طرفی ،سبب بهبود عملکرد و سالمت و نیز افزایش انتقال فعال
هپتاگلوبین در گوسالههای تغذیه شده با شیر پاستوریزه شده بود.
با توجه به وجود اطالع اندک در خصوص استفاده از روغن دانه
کتان و ویتامینهای محلول در چربی و یا استفاده توأم آنها در نوزاد
نشخوارکنندگان ،آزمایش پیش رو با هدف بررسی اثرات روغن کتان و
تزریق ویتامینهای محلول در چربی بر عمکرد ،بر ابعاد بدن ،پارامترهای
سالمتی حیوان ،متابولیتهای خونی گوسالههای شیرخوار طراحی و اجرا
گردید.

مواد و روشها
این پژوهش در مرکز تحقیقات گاوشیری دانشگاه فردوسی مشهد
در اوایل تیر ماه تا اواسط آبان ماه سال  1311انجام گردید .تعداد 82
رأس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن ( 33/3)±0/2کیلوگرم ،بعد
از تولد از مادر جدا شده و پس از وزنکشی به جایگاههای انفرادی منتقل
شدند .گوسالهها بهمدت سه روز متوالی دو نوبت در روز و هر وعده با
دو لیتر آغوز با کیفیت تغذیه شدند (رفلکتومتر چشمی  ATCمدل 4438
و بریکس  4تا  38درصد برای تعیین کیفیت کلستروم استفاده گردید)
و از ابتدای روز چهارم شیر کامل جایگزین کلستروم گردید.
در ابتدا ،روز چهارم گوسالهها بر مبنای وزن دستهبندی و بهصورت
کامالً تصادفی به یکی از چهار تیمار اختصاص داده شدند .تیمارها مورد
آزمایش شامل )1 :شیرکامل همراه با خوراک آغازین (شاهد)  )8جیره
شاهد به همراه شیرمکمل شده با روغن کتان بهصورت گاواژه همراه
شیر ( 4/3میلی لیتر بهازای هر کیلو وزن بدن)  )3جیره شاهد و ترزیق
هفتهای هفت سی سی ویتامین محلول در چربی (محلول استریل
تزریقی از شرکت رازک ،هر میلیلیتر حاوی،Vitamin A 34444IU :
 )0 )A, D3, E ،Vitamin E 84mg ،Vitamin D314444 IUجیره
شاهد به همراه شیر مکمل شده با روغن کتان ( 4/3میلی لیتر بهازای
هر کیلو وزن بدن) و ترزیق هفته ای هفت سی سی ویتامین محلول در
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 اجزای تشکیلدهنده خوراک آغازین و ترکیبات آن.گروهها یکسان بود
. ارائه شده است1 در جدول

.چربی بودند
 گوسالهها بهصورت آزاد به خوراک آغازین و،در کل دوره آزمایش
 ترکیبات موجود درخوراک آغازین در تمامی.آب دسترسی داشتند

 اقالم تشکیلدهنده و ترکیبات شیمیایی جیره آغازین آزمایش-1 جدول
Table 1- Ingredients and chemical compositions of the beginning experimental diet

اقالم خوراکی
Ingredients (%DM)

ذرت آسیاب شده
Ground corn

جو اسیاب شده
Milled barley

کنجاله سویا
Soybean meal

سبوس گندم
Wheat bran

مکمل ویتامینی
Mineral-vitamin premix

سنگ آهک
Limestone

45
15
29
9
1
1

ترکیب شیمیایی
Chemical composition

پروتئین خام
Crude protein (%)

ماده خشک
Dry mater (%)

20.1
90.5

کربوهیدرات های غیرفیبری
Non-fibrous carbohydrates (NFC)

57.7

عصاره اتری

3.1

Ether extracts (EE) (%)

فسفر
Phosphorus (%)

کلسیم
Calcium (%)

خاکستر
Ash (%)

ماده آلی
Organic matter (%)

فیبر نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber (%)

0.6
0.7
5.29
94.71
57.7

فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

6.9
Acid detergent fiber (%)
)mg/kg(  فسفر،7011)mg/kg(  کلسیم،3000 )IU/Kg( E ویتامین،300000 )IU/Kg( D3  وتامین:اقالم تشکیلدهنده مکمل ویتامینی در جیره آغازین
 سلنیوم،3000 )mg/kg(  مس،10000 )mg/kg(  روی،5000 )mg/kg(  منگنز،40000 )mg/kg(  سدیم،20700 )mg/kg(  منیزیم،30000
.1000 )mg/kg(  آنتیاکسیدان،100 )mg/kg(  کبالت،2 )mg/kg(  سلنیوم آلی،120)mg/kg(  ید،100 )mg/kg(
Vitamin supplement components in the initial diet: vitamin D3 300000 (IU/Kg), vitamin E 3000 (IU/Kg), calcium 7011
(mg/kg), phosphorus 30000 (mg/kg), magnesium 20700 (mg/kg), sodium 40000 (mg/kg), manganese 5000 (mg/kg), zinc
10000 (mg/kg), copper 3000 (mg/kg), selenium 100 (mg/kg), iodine 120 (mg/kg), organic selenium 2 (mg/kg), cobalt
100 (mg/kg), antioxidant 1000 (mg/kg).
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برای تعیین ترکیب و کیفیت شیر در طول دوره آزمایش ،چهار نوبت
نمونهگیری انجام شد و نمونهها با استفاده از دستگاه میلکواسکن ( Foss
 )FT3, Foss Electric, Hillerød, Denmarkبرای ارزیابی میزان
پروتئین ،چربی ،الکتوز و مواد جامد موجود در آنها مورد آنالیز قرار
گرفتند.
خوراک آغازین مورد استفاده نیز در انتهای هر هفته و در هنگام
تولید ،نمونهبرداری و تا زمان تعیین مواد مغذی موجود در آن ،در دمای
 -84درجه سلیسوس ذخیره گردید .پارامترهای سالمتی گوسالهها مانند
سرفه ،ترشحات بینی و چشم ،قوام مدفوع و میزان سرحالی گوساله
بهصورت روزانه و بعد از وعده شیر صبح ،بر اساس روش دانشگاه
ویسکانسن ( )McGuirk, 2005مورد ارزیابی و نمرهدهی قرار گرفت.
بر اساس این روش ،نمره صفر به دامهای کامالً سالم و نرمال و بقیه
نمرات بر اساس شاخص سالمتی (تا  )3امتیاز داده میشد.
دمای رکتوم نیز بهصورت هفتگی و در ساعات  18تا  10بهکمک
دماسنج دیجیتال ( )Vekto TM - 502اندازهگیری میشد .در ابتدای
هر هفته وزن و فرم بدن که شامل ارتفاع بدن ،ارتفاع ران ،فاصله
استخوانهای پین تا هیپ ،فاصله استخوانهای پین ،فاصله
استخوانهای پین ،محیط قفسه سینه ،عمق بدن ،طول کل (از وسط
سر تا ابتدای دم) ،طول ران ،عرض قفسه سینه ،عرض شانه و عرض
ران با کمک کولیس و متر اندازهگیری شد (.)McCoard et al., 2019
نمونه خون در روزهای 82 ،10 ،1و  35آزمایش قبل از وعده شیر
صبح از هر گوساله گرفته شد و پس از سانتریفیوژ با دور 3344 rpm
( )1341 xgبهمدت  14دقیقه ،سرم آنها جدا و تا زمان اندازهگیری
متابولیتهای گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسیرید ،کراتینین ،اوره سرمی
خون ،پروتئین تام و  HDLدر دمای -84درجه سانتیگراد نگهداری
شد .متابولیتهای خونی با استفاده از کیتهای تجاری رایج و با استفاده
از دستگاه اتوآناالیزر مدل  Alpha Classicاندازهگیری شدند.
تجزیه و تحلیل دادههای آماری در قالب طرح کامالً تصادفی با
استفاده از نرمافزار  SAS1/0و بهروش  GLMآنالیز شد و میانگین
دادهها با استفاده از آزمون توکی – کرامر در سطح آماری  13درصد
مقایسه گردید.

نتایج و بحث
همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،مصرف خوراک ،افزایش
وزن ،بارده خوراک ،دمای رکتوم و نمره مدفوع تحت تأثیر تیمارهای
مورد آزمایش قرار نگرفت ،دادههای بهدست آمده همسو با نتایج گزارش
شده با سایر محققین میباشد (Hill et al., 2011; Kadkhoday et

) .al., 2017در حالیکه کریمی و همکاران ()Karimi et al., 2021
تأثیر معنیداری در استارتر مصرفی گوسالههای شیرخوار تغذیه شده با
منابع مختلف چربی گزارش کردند .مطالعات نشان میدهد که خوراک
مصرفی میتواند متأثر از سن ،میزان چربی کل جیره ،نوع چربی و نسبت
اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع جیره باشد ( Doppenberg and
.)Palmquist, 1991; Ghorbani et al., 2020; Hill et al., 2011
محققین گزارش نمودند که افزودن اسیدهای چرب غیراشباع
 C18:2و  C18:3در خوراک گوسالههای شیرخوار تأثیر معنیداری بر
افزایش وزن نداشته است ( ،)Kadkhoday et al., 2017حال آن که
گوسالههای تغذیه شده با نمکهای کلسیمی روغن کتان وزن نهایی
بیشتری را نشان دادند (.)Thiessen Debbie, 2004
همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود ،تیمارها تأثیر معنیداری
بر افزایش وزن روزانه گوسالهها نداشت .این نتایج با نتایج بهدست آمده
از آزمایش بلیکلی و همکاران ( )Blakely et al., 2019ناهمسو است
که گزارش کردند ،گوسالههای دریافتکننده ویتامینهای محلول در
چربی نسبت به گروه شاهد از افزایش وزن کمتری برخوردار بودند .این
تفاوت در نتیجه ،ممکن است بهدلیل مصرفی ویتامین و یا شرایط
آزمایش باشد .از طرفی ،هیل و همکاران ( )Hill et al., 2009بیان
کردند که استفاده از روغنهای ( C18:3لینولنیک اسید) در جیرههای
استارتر گوسالههای شیرخوار منجر به باال رفتن افزایش وزن و بازده
خوراک میگردد (.)Garcia et al., 2015
بازده خوراک در کل دوره تحقیق ،تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
قرار نگرفت .کدخدایی و همکاران ( )Kadkhoday et al., 2017بیان
کردند که بهطور کلی ،افزودن منابع مختلف چربی شامل اسیدهای چرب
 C18:2و  C18:3تأثیر معنیداری بر بازده خوراک گوسالهها خواهد
داشت .از طرفی ،ال-دی هی و همکاران ()El-Diahy et al., 2016
نیز بیان نمودند که ضریب تبدیل خوراک با افزودن روغن کتان در جیره
بهبود مییابد و به عبارتی ،مقدار ماده خشک ،پروتئین و  TDNکمتری
برای تولید یک لیتر شیر با  0درصد چربی الزم است .کارچر و همکاران
( )Karcher et al., 2014در گزارشات بهدست آمده از تحقیق خود
نشان دادند که گوسالههای دریافتکننده روغن کتان نسبت به
گوسالههایی که روغن ماهی دریافت کرده بودند ،بازده خوراک بهتری
را از خود نشان دانند .شاید از دالیل احتمالی عدم معنیدارشدن بازده
خوراک ،تفاوت در شرایط آزمایشی و مدیریتی ،نوع واریته دانه کتان و
فرایند استحصال روغن آن و سایر عوامل ناشناخته بوده باشد که
میتواند بهعنوان خطای آزمایش محسوب گردد.
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جدول  -2تأثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد و سالمت گوسالههای شیرخوار
Table 2- Effect of experimental treatments on performance and health of weaning calves

تیمارهای آزمایشی
عملکرد

Experimental treatments

روغن کتان  +ویتامین

ویتامین

روغن کتان

شاهد

Flax seed oil+vitamin

Vitamin

Flax seed oil

Control

687.20

575.70

627.90

461.50

430.60
0.73

P value

SEM

0.15

47.97

524.00

0.09

22.61

486.50

513.20

0.24

0.07

0.91

0.73

0.82

0.56

0.057

38.71

38.65

38.76

38.67

0.42

0.05

0.78

0.84

0.83

0.89

Performance

( )g/dayخوراک مصرفی
Feed intake

( )g/dayافزایش وزن روزانه
Average daily gain

بازده خوراک
Feed efficiency
()°Cدمای بدن
Body temperature

نمره مدفوع
Fecal score

در هر ردیف حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد ).)p<0.05
In each row, different letters indicate a significant difference (p<0.05).

دمای رکتوم تحت تأثیر تیمارهای مختلف بر قرار نگرفت .هیل و
همکاران ( )Hill et al., 2011نیز بیان کردند که مکمل کردن جیره با
اسیدهای چرب تأثیری بر روی دمای رکتوم نداشت .دمای رکتوم به
منظور تعیین سالمتی حیوان ،که نشاندهنده بیماریهایی همچون
اسهال ،نفخ ،سرماخوردگی ،افسردگی و کاهش اشتها است ،تعیین
میگردد .در گوسالههایی که دمای رکتوم آنها بیش از  31/3درجه
سلسیوس باشد ،بهعنوان گوسالههای تب دار شناسایی میگردند.
همانگونه که در جدول دو مشخص است ،دمای رکتوم تمامی گوساله
زیر  31درجه میباشد که در دامنه طبیعی درجه حرارت گوساله سالم
( 31-32درجه سلیسیوس) میباشد.
اسکور مدفوع در بین تیمارها اختالف معنیداری را نشان نداد .بر
اساس روش پیشنهادی دانشگاه ویسکانسن ( )McGuirk, 2005امتیاز
صفر برای دامهای سالم و امتیاز سه برای دامهای بیمار اختصاص داده
میشود .دادههای بهدست آمده نشاندهنده آن است که گوسالهها در
کل دوره از سالمتی نسبی برخوردار بودهاند ،زیرا درجه اسکور مدفوع
آنها زیر یک میباشد .هر چند که اسکور مدفوع در گروه کنترل کمی
باالتر از بقیه تیمارها است و این احتماالً بهدلیل مبتال شدن یک گوساله
به اسهال در اوایل آزمایش برمیگردد .هیل و همکاران (Hill et al.,
) 2007; Hill et al., 2009نشان دادند که تغذیه گوسالهها با لینولنیک
اسید تأثیر مثبتی بر روی سالمت آنها دارد و گوسالههایی که این اسید
چرب را دریافت کردند نمره مدفوع بهتر و روزهای ابتال به اسهال
کمتری را نسبت به تیمارهای دیگر داشتند.
نتایج مربوط بر رشد استخوانی و ابعاد بدنی گوسالهها در جدول 3
نشان داده شده است .این نتایج نشان میدهد که استفاده از روغنکتان
و ویتامینهای ( )A, D3, Eدر شیر گوسالهها تأثیر معنیداری بر

( Ghasemi et al.,

فراسنجههای رشد نداشت .قاسمی و همکاران
 )2017گزارش کردند که افزودن منابع چربی (روغن سویا ،پیه و روغن
پالم) به جیره گوسالهها تأثیری بر پارامترهای ابعاد بدنی آنها نداشته
است .کدخدایی و همکاران ( )Kadkhoday et al., 2014نگارش
کردند که منابع مختلف چربی و اسیدهای چرب  C18:2و C18:3
تأثیری بر نمره بدنی و پارامترهای رشد اسکلتی گوسالههای شیرخوار
نداشته است.
بر اساس نتایج بهدست آمده ،اختالف معنیداری بین غلظت گلوکز
سرمی خون در تیمارهای مختلف مشاهده نشد (جدول  .)0هر چند که
غلظت گلوکز به لحاظ عددی در تیمار حاوی روغن کتان نسبت به سایر
تیمار بیشتر بود ،از دالیل احتمالی میتوان به این نکته اشاره کرد که
بهرهوری از منبع انرژی در گوسالههای مصرفکننده روغن کتان بیشتر
صورت گرفته است و لذا بخشی از گلوکز که برای تأمین انرژی بوده،
مورد استفاده قرار نگرفته است ( ،)Thiessen Debbie, 2004ولی عدم
تفاوت معنیدار دادههای فوق در این آزمایش ممکن است بهدلیل
باالبودن خطای آزمایش باشد.
اختالف معنیداری بین کلسترول تیمارهای آزمایشی مشاهده
میگردد .تیمار حاوی روغن کتان و ویتامین در کل دوره آزمایش غلظت
کلسترول بیشتری را نسبت به سه تیمار دیگر به خود اختصاص داده
بود ( .)p>4/43کلسترول نقش اساسی در غشای سلولی داشته و
پیشساز بسیاری از ترکیبات منجمله هورمونهای استروئیدی،
اسیدهای صفراوی و ویتامین  Dمیباشد .رژیم غذایی ،وزن بدن ،سن،
جنسیت و وراثت از جمله عوامل مؤثر بر سطح کلسترول خون میباشند.
غلظت پروتئین تام در این مطالعه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار
نگرفت.
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جدول  –3اثر تیمارهای بر فراسنجههای رشد اسکلتی (سانتی متر)
)Table 3- Effect of experimental treatment on structural growth parameters (cm

تیمارهای آزمایشی
فرآسنجه های رشد اسکلتی

Experimental treatments

P value

SEM

0.21

0.64

82.51

0.27

0.68

86.31

86.66

0.21

0.30

24.46

23.94

23.89

0.13

0.16

9.05

9.10

9.54

9.17

0.66

0.27

16.21

16.09

15.89

15.76

0.66

1.11

85.46

85.46

84.00

84.13

0.91

1.55

90.17

90.74

90.49

89.29

0.84

1.10

96.80

96.63

95.54

96.06

0.54

0.42

27.74

27.79

27.03

27.66

0.20

0.22

11.46

11.13

11.24

10.80

0.31

0.26

15.97

16.57

16.37

16.60

0.41

0.4301

23.86

23.63

23.60

22.89

روغن کتان  +ویتامین

ویتامین

روغن کتان

شاهد

Flax seed oil + vitamin

Vitamin

Flax seed oil

Control

81.69

80.66

81.17

85.26

85.06
24.66

Structural growth parameters

) (cmارتفاع بدن
Withers height
) (cmارتفاع ران
Hip height
) (cmفاصله پین تا هیپ
Hip to pin
) (cmعرض پین
Pin width
) (cmعرض هیپ
Hip width
) (cmمحیط قفسه سینه
Heart girth
) (cmعمق بدن
Body barrel
) (cmطول کل
Top line
) (cmطول ران
Rump length
) (cmعرض قفسه سینه
Chest width
) (cmعرض شانه
Shoulder width
) (cmعرض ران
Rump width

در هر ردیف حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد ).)p<0.05
In each row, different letters indicate a significant difference (p<0.05).

بر اساس نتایج موجود ،تأثیر افزودن روغنکتان به جیره و تزریق
ویتامینهای محلول در چربی به گوسالهها بر غلظت کراتنین سرم خون
معنیدار نبوده است .کراتینین موجود در خون ،یک شاخص دقیق تجزیه
و تخریب بافتهای ماهیچهای بهحساب میآید ،در طیور ( Yunianto
 ،)et al., 1997خوک ( )Pearce et al., 2013و گاوشیری
( )Schneider et al., 1988کمبود انرژی ،میزان کراتینین را افزایش
میدهد.
در این پژوهش ،اوره سرمی خون تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت.
غلظت تری گلیسیرید خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت
و اختالف بین تیمارها معنیداری نشد .از جمله عوامل تأثیرگذار بر
غلظت تری گلیسیرید خون میتوان به فعالیت لیپاز پانکراسی و میزان
مصرف جیره آغازین اشاره کرد (.)Hill et al., 2009

نتایج بهدست آمده از این آزمایش اختالف معنیداری را بین HDL

در تیمارهای مختلف نشان میدهد ،بهگونهای که تیمار دریافتکننده
شیر مکمل شده با روغن کتان و ویتامین و تیمار دریافتکننده شیر
مکمل با روغنکتان بهترتیب دارای بیشترین میزان غلظت  HDLدر
سرم خون خود بودند ( .)p< 4/43اشپیتان و همکاران (Śpitalniak-
 )Bajerska et al., 2020گزارش کردند که مکمل کردن جایگزین
کننده شیر با روغن کتان برای گوسالههای شیرخوار باعث افزایش میزان
 HDLسرم شد .در حالی که قاسمی و همکاران ( Ghasmi et al.,
 )2017بیان کردند که افزودن منابع مختلف چربی به جیره آغازین
گوسالهها در شرایط تنش سرمایی اثر معنیداری بر روی میزان غلظت
 HDLسرمی نداشت.
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 اثر تیمارهای آزمایش بر فراسنجههای سرم-4 جدول
Table 4- Effect of experimental treatments on serum metabolites

تیمار
فراسنجه های سرم
Serum metabolites

گلوکز
Glucose (mg/dl)

کلسترول
Cholesterol (mg/dl)

پروتئین تام
Total Protein (g/dl)

کراتینین
Creatinine (mg/dl)

اوره
Urea, mg/dl)

یپوپروتئین با چگالی باال
high-density lipoprotein (HDL) (mg/dl)

تری گلیسرید
Triglyceride (mg/dl)

Treatment

SEM

P value

88.54

3.78

0.09

91.65b

109.83a

4.503

0.00

5.77

5.42

5.45

0.117

0.10

1.17

1.14

1.15

1.16

0.062

0.98

25.04

27.30

26.52

24.04

1.686

0.52

20.30b

23.65ab

22.09b

28.70a

1.414

0.00

27.91

24.48

22.52

23.26

2.838

0.55

شاهد

روغن کتان

ویتامین

ویتامین+روغن کتان

Control

Flax seed oil

Vitamin

Flaxseed oil + vitamin

97.21

99.07

87.75

84.43b

97.13ab

5.66

)p<0.05) حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد
In each row, different letters indicate a significant difference (p<0.05).

 تیمارهای مورد استفاده هیچ اثر. خون گوسالهها شده استHDL و
 کمترین بازده خوراک مصرفی در.سوئی بر سالمت حیوان نگذاشتهاند
گوسالههای مصرفکننده روغن کتان و ویتامین محلول در چربی
 غذای، بدین معنی که حیوان بهازای هر واحد وزن،بهدست آمده است
 درصد بهبود یافته12 ًکمتری مصرف نموده است و بازده خوراک تقریبا
 این تیمار از، چنانچه هزینه تولید در نظر گرفته شود، بنابراین.است
 همه دامها از لحاظ، از طرفی.لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفه خواهد بود
.سالمتی در حد مطلوبی قرار داشتهاند

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از روغن دانه
 در گوسالههای شیرخوار تأثیر معنیداریA, D3, E کتان و ویتامینهای
، دمای بدن، بازده خوراک مصرفی، خوراک مصرفی،بر افزایش وزن
، ابعاد بدن و برخی از متابولیتهای خونی نداشته است،اسکور مدفوع
حال آن که افزودن روغن کتان بهتنهایی و یا بههنگام تزریق
ویتامینهای محلول در چربی منجر به افزایش معنیدار کلسترول سرم
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Introduction : In most dairy farms, calves are housed individually during the milk-feeding period and will
only introduce to social groups after weaning. Individual housing can help keep calves healthy by reducing disease
transmission and incidence behavioral problems such as cross-sucking as well as providing individual feeding and
health-care of the calf. Nevertheless, individual rearing systems through lack of social contact can compromise the
welfare of the calf. Calves are social animals, thus keeping calves in groups can promote more normal social
behavior. Also, social housing results in decreased labor costs associated with calf rearing, increased solid feed
intake, weight gains, and less fear of novel social situations. Despite all the performance and behavioral advantages
in calves with social housing compared to individually housing, there are concerns about the close relationship
between calves and the risk of disease transmission. It has been reported a higher frequency of diarrhea in socially
housed calves compared with individually housed calves at week 3. Thereby the risk of morbidity and mortality
can be reduced if calves are grouped after 3 weeks of age onwards. Also, no considerable differences were
observed for social behaviors between calves housed together from birth compared with those housed together
from 3 week of life. Research is needed to establish best practices to rear the calves whilst improving the welfare,
health, and growth of dairy calves. Therefore the aim of this experiment was to investigate the effect of individual
or group housing (from 4 weeks) on performance, blood parameters, ruminal fermentation, behavior, and health
of dairy calves.
Materials and Methods: A total of 32 Holstein calves were separated from their dams immediately after birth,
weighed, and placed in individual pens. Then at 28 ± 2 d, calves were randomly assigned to either an individual
pen (n = 16 calves, 1.5×2 m2) or group pen (4 calves/pen, n = 16 calves, 3×4 m2). All calves were offered a stepup/step-down method of milk feeding (4, 6, 8, 6, 4, and 2 L/d) and weaned at d 63. The study finished when calves
reached 90 d of age. Feed intake was determined daily. Calves were weighed at birth, 28, 63, and 90 d of the age.
Body measurements including body length, body girth, withers height, heart girth, hip height, and hip width of the
calves were measured at the start and end of the study. Blood samples were collected at d 4 before and d 4 after
weaning for measurement of glucose, cholesterol, and BUN concentration. Behavior parameters (playing, crosssucking, grooming, and non-nutritive oral behavior) were monitored by visual observations of all calves at the 60
and 89 d of age for a period of 24 h. Calf health was checked every day for fecal scoring, general appearance
scoring, and respiratory scoring. Also, diarrhea and pneumonia diagnoses and treatment of calves were recorded.
On 50 and 80 d of age, ruminal fluid samples were collected from male calves for the measurement of pH and
analysis of volatile fatty acids.
Results and Discussion: There was no significant difference between housing for starter intake, total dry
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matter intake, and ADG during pre-weaning, post-weaning, and the total period of the study. Also, BW (birth, 28,
63, and 90 d) and skeletal growth (initial and final of the study) were not affected by housing. We observed no
housing effect on glucose and BUN plasma, however, cholesterol concentration was greater in individual calves
than group calves at pre- and post-weaning, which is probably related to the greater stress of individual calves than
group calves during weaning. Ruminal pH, total VFA concentration, the concentration of acetate, propionate,
butyrate, iso-butyrate, isovalerate, valerate, and acetate to propionate ratio in ruminal fluid were similar between
treatments. There was no difference between treatments for the frequency and number of days with general
appearance (score ≥2), diarrhea (score ≥3), and pneumonia, as well as medicated days for both diarrhea and
pneumonia during the pre-weaning, post-weaning, and total period of the experiment, indicating that calves, in
general, were healthy. These results are probably attributed to good management of colostrum feeding, bedding,
hygiene, regular health monitoring and disease diagnosis, and small group size. In the current study, non-nutritive
oral behaviors were greater in individual calves than group calves during pre-weaning. However, cross-sucking,
grooming, and playing activities were greater in group calves than individual calves during pre-weaning. During
post-weaning, behaviors were not affected by housing. Behavioral results show that group housing improves the
welfare of calves at weaning.
Conclusion: In general, the results showed that type of housing (group or individual) did not affect
performance, rumen fermentation, and health of calves. While group housing can lead to improving the welfare of
calves (increase the play and grooming, and decrease the non-nutritive oral behaviors).We suggested that calves
can be grouped in good health if housing is properly managed.
Keywords: Calves, Group, Housing, Individual, Performance, Welfare.

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران
Homepage: https://ijasr.um.ac.ir/

احمدی و همکاران ،تأثیر پرورش گروهی و انفرادی بر عملکرد… ،

713

مقاله پژوهشی
تأثیر پرورش گروهی و انفرادی بر عملکرد ،فراسنجههای خونی ،تخمیر شکمبه ،رفتار و سالمت
گوسالههای شیری
فاطمه احمدی ،1ابراهیم قاسمی ،*2مسعود علیخانی ،3مجید اکبریان

تفاقی4

تاریخ دریافت0033/30/62 :
تاریخ بازنگری0033/30/01 :
تاریخ پذیرش0033/3۰/01 :

احمدی ،ف ،.قاسمممم  ،ا ،.علیخان  ،م ،.و اکبریان تفاق  ،م .)1041( .تأثیر پرورش گروه و انفرادی بر عملکرد ،فراسم م
شکمب  ،رفتار و سالمت گوسال های شیری .پژوهشهای علوم دام ایران.313-331 ،)3(10 ،

های خون  ،تخمیر

چکیده
هدف از این مطالع  ،مقایس نگهداری گوسال های شیرخوار در جایگاه انفرادی یا گروه بر عملکرد ،رشد اسکلت  ،خون ،رفتار ،تخمیر شکمب و
سالمت بود .تیمارها شامل گوسال های پرورش یافت در  )1جایگاههای انفرادی ( 1/5 × 2مترمربع) و یا  )2جایگاههای گروه ( 3 × 0مترمربع0 ،
گوسال /جایگاه) بود .مصرف خوراک ب طور روزان  ،وزنکش در زمان تولد ،33 ،22 ،و  04روزگ و رشد اسکلت در ابتدا و انتهای دوره ثبت شدند .نمون
خون چهار روز قبل و بعد از شیرگیری و مایع شکمب در روزهای  54و  24روزگ جمعآوری و رفتارها در دورههای  20ساعت در روزهای  34و  20روزگ
ثبت شد .مصرف خوراک ،افزایش وزن روزان  ،وزن بدن و رشد اسکلت در دورههای مختلف تفاوت مع داری نداشت .دفعات و طول مدت بیماری اسهال
و پ ومون  ،کل درمان بیماریها ،تولید اسیدهای چرب فرار و  pHشکمب در بین تیمارها تفاوت نداشت .سطح گلوکز و نیتروژن اوره خون نیز در بین
تیمارها متفاوت نبود ،ول سطح کلسترول در گوسال های انفرادی در مقایس با گوسال های گروه در قبل و بعد از شیرگیری بیشتر بود .رفتارهای بازی،
تیمار کردن ،و مکیدن متقابل در گوسال های گروه و سایر رفتارهای دهان غیر تغذی ای در گوسال های انفرادی در قبل از شیرگیری بیشتر بود .در پس
از شیرگیری ک تمام گوسال ها ب صورت گروه بودند ،تفاوت مع داری در رفتارها مشاهده نشد .ب طور کل  ،نتایج نشان داد ک گروهب دی زوده گام
گوسال ها در مقایس با پرورش در جایگاههای انفرادی اثری بر عملکرد ،تخمیر شکمب  ،و سالمت گوسال ها در قبل و بعد از شیرگیری نداشت ،ول م ر
ب بهبود رفاه (افزایش فعالیتهای بازی و تیمار کردن و کاهش رفتارهای دهان غیر تغذی ای) گوسال ها در دوره قبل از شیرگیری شد.

واژههای کلیدی :رفاه ،عملکرد ،فردی ،گروه ،گوسال ها ،جایگاه.

مقدمه

1

در بیشتر گاوداریهای شیری ،گوسال ها در طول دوره تغذی با شیر
در جایگاههای انفرادی پرورش م یاب د ) (Hotzel et al., 2014و فقط
 -1دانش وی دکتری تغذی
 -2دانشیار گروه علوم دام
 -3دانشیار گروه علوم دام
 -0دانش آموخت کارش اس
(* -نویس ده مسئول:

پس از شیرگیری ب گروههای اجتماع معرف م شوند .جایگاه انفرادی
م تواند با کاهش انتقال بیماری و بروز مشکالت رفتاری مان د مکیدن
متقابل و همچ ین نظارت بهتر بر خوراک و بهداشت ،ب سالم ماندن
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گوسال ها کمک ک د
) .2003با این وجود ،سیستمهای پرورش انفرادی از طریق عدم ارتباط
اجتماع م توان د رفاه گوسال ) ،(Costa et al., 2015انعطاف پذیری
رفتاری و توانای گوسال برای ک ار آمدن با شرایط جدید را ب خطر
بی دازد ).(Pempek et al., 2016
در مقایس با جایگاه انفرادی ،جایگاه اجتماع م ر ب کاهش
هزی های نیروی کار مرتبط با پرورش گوسال (Hotzel et al.,
) ،2014افزایش مصرف خوراک جامد (Cobb et al., 2014; Jensen
) ،et al., 2015; Miller-Cushon and DeVries, 2016افزایش
وزن ) (Cobb et al., 2014; Jensen et al., 2015و مصرف علوف
) (Hepola et al., 2006م شود .کاستا و همکاران (Costa et al.,
) 2015گزارش کردند ک مزایای جایگاه گروه با پرورش زوده گام
گوسال ها در جایگاه اجتماع مشاهده م شود .با این حال ،تپک و
همکاران ) (Tapki, 2007دریافت د ک جایگاه اجتماع ه گام تولد یا
س هفتگ در مقایس با جایگاه انفرادی باعث افزایش مصرف خوراک
و وزنگیری م شود .همچ ین گزارش شده است ک گوسال های
گروه زمان بیشتری را صرف نشخوار ) (Babu et al., 2004و رفتار
اکتشاف ) (Jensen et al., 1998; Vieira et al., 2012م ک د و
ترس کمتری نسبت ب موقعیتهای اجتماع جدید نشان م ده د
(Chua et al., 2002; Svensson et al.,

(Vieira et al., 2012; Jensen and Larsen., 2014; Whalin et
) .al., 2018ارتباطات اجتماع ب گوسال ها اجازه م دهد تا رفتار تغذی

را از سایر گوسال ها تقلید ک د

(Vieira et al., 2010; Costa et al.,

) .2015; Miller-Cushon and DeVries, 2016اثرات مفید جایگاه
اجتماع بر رشد و رفتار پس از شیرگیری نیز گزارش شده است .چ دین
مطالع نشان داده است ک جایگاه اجتماع م ر ب رقابت موفقیتآمیز
) ،(Duve et al., 2012افزایش مصرف خوراک آغازین ،افزایش وزن
روزان  ،زمان صرف شده برای خوردن ،جویدن و نشخوار کردن در پس
از شیرگیری م شود ).(Liu et al., 2019
عل رغم تمام مزایای عملکردی و رفتاری گوسال های اجتماع در
مقایس با گوسال های انفرادی ،نگران در مورد رابط نزدیک بین
گوسال ها و خطر انتقال بیماری وجود دارد ) (Hotzel et al., 2014ک
یک از عوامل اصل تأخیر در گروهب دی کردن گوسال ها است
) .(Svensson et al., 2003گوسال های گروه در ط س هفت اول
زندگ بیشتر از گوسال های انفرادی خطر ابتال ب بیماریهای ت فس
و اسهال را دارند ) .(Curtis et al., 2016مطالع دیگر (Liu et al.,
) 2019شیوع بیشتر اسهال را در گوسال های دو تای در مقایس با
گوسال های انفرادی در هفت سوم گزارش کرد ،امّا در هفت های بعد
تفاوت مشاهده نشد .در ط چ د هفت اول زندگ  ،سیستم ایم بدن
در حال بلوغ است و اگر چ تمام اجزای اساس سیستم ایم بدن در
بدو تولد در نوزادان وجود دارد ،بسیاری از اجزای سازنده تا زمان ک
گوسال ها حداقل دو تا چهار هفت سن نداشت باش د ،کارای ندارند

) .(Chase et al., 2008ب ابراین ،اگر گوسال ها از س هفتگ ب بعد
گروهب دی شوند ،م توان خطر ابتال ب بیماری و مرگ و میر را کاهش
داد .همچ ین ،هیچ تفاوت قابل توجه برای رفتارهای اجتماع بین
گوسال های ک از بدو تولد در ک ار هم قرار گرفت اند در مقایس با
گوسال های ک از س هفتگ در ک ار هم قرار گرفت اند ،مشاهده نشده
است ).(Duve et al., 2012
در ایران ،عل رغم اطالع از کاهش هزی ها و فواید نگهداری
گوسال ها در جایگاه گروه  ،دامدارها ب دلیل ترس از شیوع بیماریهای
واگیردار در گوسال ها ط دوره قبل از شیرگیری ،تمایل برای
گروهب دی زوده گام گوسال ها ندارند و عمدتاً پس از شیرگیری گوسال -
ها را ب جایگاه گروه م تقل م ک د .ب دانش ما ،مقایس ای از سیستم
پرورش انفرادی و گروه در ایران ان ام نشده است .ب ابراین ،هدف از
ان ام این آزمایش مقایس عملکرد ،تخمیر شکمب  ،فراس های خون ،
و رفتار گوسال های انفرادی و گوسال های گروه (از چهار هفتگ ) بود.
فرض ما این بود ک گروهب دی کردن گوسال ها از چهار هفتگ بدون
اثر م ف بر سالمت ،م ر ب بهبود عملکرد و رفتار گوسال ها م شود.

مواد و روشها
این طرح پژوهش با استفاده از  32رأس گوسال هلشتاین (13
گوسال نر و  13گوسال ماده) در قالب آزمایش کامال تصادف با دو تیمار
( 13رأس گوسال برای هر تیمار) در گاوداری ص عت فضیل واقع در
اصفهان اجرا شد .ب م ظور اطمی ان از وضعیت انتقال غیرفعال ایم
کاف از طریق مصرف آغوز در گوسال های دو تیمار ،فقط گوسال های
ک دارای سطح پروتئین سرم >  5/5گرم در دس لیتر بودند ،در این
مطالع استفاده شدند .گوسال ها بر اساس وزن تولد ( 01/5 ± 2/1
کیلوگرم) ب تیمارهای آزمایش اختصاص یافت د .تمام گوسال ها تا سن
چهار هفتگ در جایگاههای انفرادی (ابعاد  1/5 × 2مترمربع) نگهداری
و در روز  ،22 ± 2نیم از گوسال ها ب جایگاههای گروه (چهار رأس ،
ابعاد  3 × 0مترمربع) م تقل شدند .ب ابراین ،تیمارها شامل  )1گوسال -
های پرورش یافت در جایگاههای انفرادی و  )2گوسال های پرورش
یافت در جایگاههای گروه بودند .در طول دوره شیرخوارگ  ،گوسال ها
دو بار در روز و در دو وعده غذای برابر با استفاده از سطل با شیر
ضایعات پاستوریزه تغذی شدند .برنام شیرده ب صورت افزایش -
کاهش ( ،0 ،3 ،2 ،3 ،0و  2لیتر/روز) بود .گوسال ها در دوره شیرخوارگ
ب طور میانگین حدود  3/2لیتر در روز مصرف کردند .تمام گوسال ها
در  33روزگ از شیر گرفت شدند و انتهای آزمایش  04روزگ بود .از
چهار روزگ گوسال ها ب خوراک آغازین و آب تازه دسترس آزاد
داشت د .یک هفت پس از شیرگیری ( 34روزگ ) ،تمام گوسال ها
گروهب دی شدند (چهار گوسال ب ازای هر جایگاه 3 ،متر ×  0متر) .بستر
تمام جایگاهها از ابتدا تا انتهای طرح با خاک اره پوشیده شده بود و هر
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 02ساعت کامالً تعویض شدند.
مصرف خوراک آغازین با توزین مقادیر خوراک ارائ شده و مقدار
پس آخور روزان تعیین شد .مصرف خوراک برای هم گوسال ها در
سطح پن (میانگین چهار گوسال در هر پن) گزارش شد .ماده خشک
مصرف کل از م موع ماده خشک مصرف خوراک آغازین و شیر
ب دست آمد .گوسال ها در سن تولد (شروع طرح) 22 ،روزگ
(گروهب دی) 33 ،روزگ (شیرگیری) ،و  04روزگ (انتهای آزمایش)
وزنکش شدند .وزن بدن ،میانگین افزایش وزن روزان (گرم در روز) و
رشد اسکلت ب صورت انفرادی اندازهگیری و گزارش شد .رشد اسکلت
گوسال ها (طول بدن ،عرض هیپ ،ارتفاع هیپ ،ارتفاع جدوگاه ،دور
سی و دور شکم) در ابتدا و انتهای طرح و با روش توصیف شده توسط
خان و همکاران ) (Khan et al., 2007اندازهگیری شد .ب م ظور تعیین
ترکیبات شیمیای خوراک ،نمون های خوراک آغازین ب صورت هفتگ
جمعآوری شدند .مقدار ماده خشک نمون های خوراک در آون  35درج
سانت گراد ب مدت  02ساعت تعیین شد و سپس با استفاده از آسیاب
ویل ( )Arthur Thomas Co. Philadelphia, PAآسیاب شدند.
نمون ها برای پروتیین خام ،چرب  ،خاکستر ) (AOAC, 2002و فیبر
نامحلول در شوی ده خ ث ) (Van Soest et al., 1991مورد ت زی و
تحلیل قرار گرفت د .نشاست با استفاده از روش اصالح شده توسط زو و
همکاران ) (Zhu et al., 2016اندازهگیری شد .خوراک مصرف شامل
 53/3درصد غل ( 32/3درصد ذرت و  10درصد جو) 31/3 ،درصد
ک ال سویا 1/2 ،درصد سبوس گ دم 1/5 ،درصد کلسیم کرب ات1 ،
درصد سدیم ب کرب ات 4/3 ،درصد م یزیم اکسید 2 ،درصد مخلوط
ویتامی و معدن  ،و  5درصد کاه بود .ترکیب شیمیای خوراک شامل
 03/0درصد ماده خشک 24/0 ،درصد پروتئین 20 ،درصد الیاف
نامحلول در شوی ده خ ث  2/43 ،درصد چرب  2/13 ،درصد خاکستر،
 30/3درصد نشاست و  3/4مگاکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم
بود.
نمون های خون چهار روز قبل و چهار روز پس از شیرگیری ،حدود
چهار ساعت پس از تغذی صبح جمعآوری شد .سپس نمون ها ب مدت
 15دقیق و با دور  3444در دمای چهار درج سانت گراد سانتریفیوژ
شدند و برای ت زی و تحلیل بعدی در دمای  -24نگهداری شد .غلظت-
های گلوکز ،کلسترول ،و نیتروژن اوره خون با استفاده از کیتهای
ت اری شرکت پارس آزمون توسط آناالیزر خودکار بیوشیمیای تعیین
شدند.
دادههای رفتار با مشاهده مستقیم هم گوسال ها ب صورت جداگان
ط یک دوره  20ساعت و با فاصل پ ج دقیق یک بار در روزهای 34
و  20روزگ ثبت شد .رفتارها توسط س نفر آموزش دیده و از فاصل
س متری از جایگاهها ثبت شد ،ب طوریک هیچ گون مزاحمت برای
گوسال ها توسط مشاهدهگرها ای اد نشود .همچ ین ب م ظور سهولت در
ثبت رفتار گوسال های گروه  ،بخش از بدن آنها با اسپری رنگ
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عالمتدار شد .رفتارهای ثبت شده شامل جویدن (م موع خوردن و
نشخوار) ،بازی (بازی با اشیاء ،پریدن پر قدرت ،لگد زدن ،دویدن و توقف
سریع و تغییر جهت ،و بازی اجتماع ک شامل ایستادن گوسال ها
روبروی هم و ضرب زدن ب سر و یا گردن یکدیگر ب صورت بازی
گون ) ،گرومی گ یا تیمار کردن (لیسیدن بخش از بدن خود و یا سایر
گوسال ها) ،کراس ساکی گ یا مکیدن متقابل (مکیدن بخش از بدن
گوسال دیگر) ،و سایر رفتارهای دهان غیر تغذی ای (مکیدن و لیس
زدن هرگون از ساختارهای پن ،ب جز خوراک؛ خوردن مواد بستر؛ و
چرخاندن زبان بیرون از دهان) بود ک توسط عبدالفتاح و همکاران
) (Abdelfattah et al., 2018و لروست و همکاران (Leruste et
) al., 2014تعریف شدند .مایعات شکمب چهار ساعت بعد از شروع
تغذی صبحگاه با یک لول معده و پمپ در  54و  24روزگ از
گوسال های نر گرفت شد .بالفاصل پس از گرفتن نمون pH ،
اندازهگیری شد .سپس چهار میل لیتر از مایع شکمب برای تثبیت با یک
میل لیتر اسید متافسفریک  25درصد اسیدی و ذخیره شد .اسیدهای
چرب فرار با استفاده از دستگاه ج س اندازهگیری شد.
وضعیت سالمت گوسال ها هر روز قبل از تغذی صبحگاه در کل
دوره آزمایش توسط دامپزشک مزرع و یک از اعضای تیم تحقیقات
بررس شد .بررس سالمت شامل نمرهده مدفوع ،نمرهگذاری
وضعیت ظاهری و امتیاز ت فس بر اساس توصیفات ه ریش و همکاران
) (Heinrichs et al., 2003بود .نمره مدفوع غیرطبیع ب ع وان تعداد
روزهای با نمره مدفوع ≥  ،3وضعیت ظاهری و ت فس غیر طبیع
ب ع وان تعداد روزهای با نمره ≥  2طبق ب دی شدند .تشخیص اسهال
و پ ومون و معال گوسال های تأیید شده توسط دامپزشکان از مراحل
استاندارد در دامداری تبعیت م کرد و در طول ان ام آزمایش ثبت شد.

تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از آنالیز دادهها ،نرمال بودن آنها با استفاده از روی
 UNIVARIATEبررس شد .دادههای مصرف خوراک بر اساس
میانگین چهار گوسال در هر پن با استفاده از روی مختلط ()MIXED
در نرمافزار ) SASورژن  )0/0آنالیز شد .اثرات جایگاه ،ج سیت ،زمان
و اثر متقابل جایگاه × زمان ب ع وان اثرات ثابت و پن ب ع وان اثر
تصادف در نظر گرفت شد .رفتار مکیدن متقابل و رفتارهای دهان
غیرتغذی ای توزیع نرمال نداشت د و قبل از ت زی و تحلیل تبدیل
لگاریتم شدند .مقایس میانگینها با استفاده از آزمون توک بررس
شد و سطح  P<4/45مع داری و سطح  4/45 <P <4/14تمایل ب
مع داری در نظر گرفت شد .دادههای مربوط ب وزن بدن ،افزایش وزن
بدن ،رشد اسکلت  ،خون ،رفتار ،و تخمیر شکمب ب صورت انفرادی در
هر گوسال اندازهگیری و ثبت شد .مدل مورد استفاده برای این پارامترها
مشاب مدل باال بدون اثر زمان بود .ب م ظور مستقل در نظر گرفتن
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گوسال ها در هر پن ،اثر پن الن گذاری شده در جایگاه ب ع وان اثر
تصادف در نظر گرفت شد .فراوان و مدت زمان بیماریهای اسهال،
پ ومون  ،کل روزهای درمان و تعداد روزهای با اسکور ≥  ،3اسکور
ت فس و ظاهری ≥  2با توزیع پواسون با استفاده از روش GLIMMIX
 SASمورد بررس قرار گرفت.

نتایج و بحث
نتایج مربوط ب مصرف خوراک آغازین ،مصرف ماده خشک،
افزایش وزن روزان در دورههای قبل و بعد از شیرگیری و کل دوره و
وزن بدن در دورههای تولد 04 ،33 ،22 ،روزگ در جدول  ،1و
پارامترهای مربوط ب رشد اسکلت در جدول  2ارائ شده است .نتایج
نشان م دهد ک مصرف خوراک آغازین ،مصرف کل ماده خشک،
افزایش وزن روزان  ،وزن بدن ،و رشد اسکلت گوسال ها در دورههای
مختلف تحت تأثیر جایگاه و اثر متقابل جایگاه در زمان قرار نگرفت د
( .)P<4/14نتایج مربوط ب مصرف خوراک و افزایش وزن روزان در
مطالع حاضر با نتایج چوا و همکاران ) (Chua et al., 2002موافق
بود .لیو و همکاران ) (Liu et al., 2019و بوشکووا و همکاران
) (Buckova et al., 2021در طول دوره قبل از شیرگیری ،تفاوت در
میزان مصرف خوراک آغازین ،افزایش وزن روزان و وزن بدن بین
گوسال های اجتماع و انفرادی مشاهده نکردند .برنال-ریگول و
همکاران ) (Bernal-Rigoli et al., 2012دریافت د ک مصرف ماده
خشک در گوسال های گروه در مقایس با گوسال های انفرادی بعد از
 01روزگ بیشتر بود ،ک م ر ب وزنگیری بیشتر در گوسال های
گروه شد .ب همین ترتیب ،نگهداری گوسال ها ب صورت دوتای با
افزایش مصرف خوراک جامد همراه بوده است (Jensen et al.,
) .2015یک مطالع نشان داد گوسال های ک از بدو تولد یا س هفتگ
ب صورت دوتای نگهداری شدند ،خوراک جامد بیشتری نسبت ب
گوسال های انفرادی مصرف کردند ) .(Tapki, 2007در مطالع دیگر،
نشان داده شد ک پرورش دوتای گوسال ها از هفت اول زندگ در
مقایس با گوسال های انفرادی و یا جفت شده در شش هفتگ م ر ب
افزایش مصرف خوراک و وزنگیری شد ).(Costa et al., 2015
گزارش شده است گوسال های ک در اوایل زندگ ب صورت گروه
نگهداری م شدند ،عالوهبر افزایش مصرف خوراک جامد ،همچ ین
واک شهای رفتاری کمتری نسبت ب اختالط و از شیرگیری داشت د

) .(Chua et al., 2002; Vieira et al., 2012محققان افزایش در
مصرف خوراک جامد و در نتی  ،وزنگیری بیشتر گوسال های اجتماع
را ب یادگیری اجتماع ) (Babu et al., 2004و تسهیل اجتماع
) (Vieira et al., 2010مربوط م دان د.
جدول  3فراس های خون (گلوکز ،نیتروژن اوره خون و
کلسترول) گوسال ها را چهار روز قبل و چهار روز بعد از شیرگیری نشان
م دهد .نتایج نشان م دهد ک سطح گلوکز و نیتروژن اوره خون
گوسال های انفرادی و گروه در قبل و بعد از شیرگیری تفاوت نداشت
( .)P<4/14تره و همکاران ) (Terre et al., 2006نیز تفاوت در سطح
گلوکز و اوره خون گوسال های گروه و انفرادی مشاهده نکردند .سطح
کلسترول در گوسال های انفرادی در مقایس با گوسال های گروه در
قبل از شیرگیری ( 133در مقایس با  112میل گرم/دس لیتر؛ )P=4/43
و بعد از شیرگیری ( 143در مقایس با  25/3میل گرم/دس لیتر؛
 )P=4/40بیشتر بود .این نتی نشان م دهد احتماالً گوسال های
انفرادی نسبت ب گوسال های گروه در قبل و بعد از شیرگیری درگیر
ت ش متابولیک بودند .مشاهده شده است ط دوره ت ش ب م ظور تأمین
تقاضای متابولیک باالی بافتهای بدن در سطوح لیپید سرم ب ویژه
کلسترول دگرگون ای اد م شود و سطح کلسترول سرم افزایش م -
یابد .ط دوره ت ش ب دلیل تحریک محور آدرنوکورتیکال غده هیپوفیز،
ترشح هورمونهای همچون کورتیزول ،اپ نفرین ،نور اپ نفرین و
هورمونهای رشد افزایش م یابد .این هورمونها ماهیتاً لیپوالیتیک
هست د و م ر ب موبیلیزه شدن ذخایر چرب بافت چرب و کبد برای
تأمین احتیاجات باالی انرژی بافتها م شوند (Vinay Agarwal,
).1997
تولید اسیدهای چرب فرار و  pHمایع شکمب گوسال ها در جدول
 0ارائ شده است .نتایج نشان داد ک  pHو تولید اسیدهای چرب فرار
شکمب (استات ،پروپیونات ،بوتیرات ،ایزو بوتیرات ،والرات ،ایزو والرات،
کل اسیدهای چرب فرار ،و نسبت استات ب پروپیونات) در  54و 24
روزگ بین تیمارها تفاوت مع داری نداشت ( .)P</14مطالع در مورد
اثر جایگاه انفرادی و اجتماع بر وضعیت تخمیر شکمب وجود ندارد و
این نتی احتماالً م تواند ب یکسان بودن ترکیبات خوراک آغازین
تیمارها و عدم تفاوت در مصرف خوراک جامد گوسال ها در دورههای
مختلف مربوط شود ).(Suarez-Mena et al., 2016
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جدول  -1اثرات جایگاه انفرادی و گروه بر مصرف خوراک آغازین ،مصرف ماده خشک ،وزن بدن ،و افزایش وزن روزان گوسال های شیری در قبل و بعد از شیرگیری
Table 1- Effects of individual or group housing on starter intake, dry matter intake (DMI), body weight (BW), and average
daily gain (ADG) in dairy calves during pre- and postweaning

تیمارها

P-value
SEM1

Treatments

گروه

انفرادی

تیمار × هفت

هفت

تیمار

Treat × week

week

Treat

0.26

<0.01

0.35

33.3

0.38

<0.01

0.11

99.6

2607

0.26

<0.01

0.20

41.0

984

900

0.59

<0.01

0.82

33.3

1049

1044

0.38

<0.01

0.11

99.6

2607

2345

0.51

<0.01

0.20

41.0

1528

1444

0.97

<0.01

0.31

29.1

630

585

-

-

0.15

83.5

927

1104

0.10

<0.01

0.99

37.1

729

758

-

-

0.39

0.45

40.6

41.2

-

-

0.34

0.88

52.8

51.5

-

-

0.12

1.74

81.7

77.8

-

-

0.90

2.63

101

100

Group

Individual

262

257
2345

مصرف خوراک آغازین (گرم/روز)
)Starter intake (g/d

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

مصرف ماده خشک (گرم/روز)
)DMI 2(g/d

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

افزایش وزن روزان (گرم/روز)
)ADG (g/d

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

وزن بدن (کیلوگرم)
)BW (kg

تولد
Birth

22روزگ
28 d

 33روزگ
63 d

 04روزگ
90 d

 1میانگین خطای استاندارد
2مصرف ماده خشک شامل م موع مصرف خوراک آغازین و شیر بر اساس ماده خشک بود.
Standard error of the mean
Dry matter intake included the total consumption of starter and milk based on DM.

1
2
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جدول  -2اثرات جایگاه انفرادی و گروه بر رشد اسکلت گوسال های شیری در ابتدا و انتهای آزمایش
Table 2- Effects of individual or group housing on structural growth of dairy
calves during initial (birth) and final (90 d) of the study

تیمارها
P-value

SEM1

رشد اسکلت (سانت متر)

Treatments

گروه

انفرادی

Group

Individual

0.24

0.55

79.6

80.6

0.94

1.05

107

107

0.50

0.54

81.6

81.1

0.47

1.66

131

132

0.17

0.22

47.8

47.4

0.20

0.73

65.5

64.2

0.50

0.63

80.8

81.4

0.65

1.40

97.5

98.3

0.50

0.19

17.4

17.6

0.26

0.43

24.0

23.2

0.16

0.61

78.8

80.1

0.27

1.07

93.4

95.1

)Structural Growth (cm

دور سی
Heart girth

ابتدای دوره
Initial

انتهای دوره
Final

عمق بدن
Body barrel

ابتدای دوره
Initial

انتهای دوره
Final

طول بدن
Body length

ابتدای دوره
Initial

انتهای دوره
Final

ارتفاع هیپ
Hip height

ابتدای دوره
Initial

انتهای دوره
Final

عرض هیپ
Hip width

ابتدای دوره
Initial

انتهای دوره
Final

ارتفاع جدوگاه
Wither height

ابتدای دوره
Initial

انتهای دوره
Final

 1میانگین خطای استاندارد
error of the mean

دادههای مربوط ب رفتارش اس در قبل و بعد از شیرگیری در جدول
 5ارائ شده است .رفتار جویدن در قبل و بعد از شیرگیری تحت تأثیر
جایگاه قرار نگرفت .رفتار بازی در قبل از شیرگیری تحت تأثیر
گروهب دی قرار گرفت و گوسال های گروه نسبت ب گوسال های
انفرادی فعالیت بازی بیشتری داشت د ( 0/33در مقایس با  2/53درصد;

1 Standard

 .)P<4/41ول در پس از شیرگیری و با گروهب دی کردن تمام گوسال ها
تفاوت مع داری در بین تیمارها وجود نداشت ( .)P<4/14مطابق با
این نتایج ،مطالعات دیگر نیز افزایش فعالیت بازی را در گوسال های
گروه نسبت ب گوسال های انفرادی گزارش کردند ).(Tapki, 2007
ب طور کل  ،رفتار بازی ب ع وان شاخص رفاه و سالمت مورد توج قرار
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م گیرد ) (Chua et al., 2002; Babu et al., 2004و فعالیت مع -
دار بازی در گوسال های گروه نشانده ده رفاه بهتر آنها است.
فرصت کمتر برای ارتباطات اجتماع و فضای محدود در جایگاه
انفرادی رفتار بازی را برای گوسال محدود م ک د و این امر گوسال های
انفرادی را در مقایس با گروه م بور ب ایستادن بدون فعالیت م ک د
) .(Babu et al., 2004چوا و همکاران ) (Chua et al., 2002گزارش
کردند ک افزایش فعالیت گوسال های دوتای احتماالً بخش مربوط ب
افزایش فضای در دسترس است .فضای کاف یک عامل مهم برای
بروز رفتارهای طبیع و بروز رفتار بازی در گوسال ها است.
رفتار کراس ساکی گ یا مکیدن بخش از بدن خود یا گوسال های
دیگر و سایر رفتار دهان غیر تغذی ای ت ها در قبل از شیرگیری تحت
تأثیر گروهب دی قرار گرفت د .ب این صورت ک رفتار مکیدن متقابل در
گوسال های گروه ( 1/20در مقایس با  4/20درصد؛  )P=4/42و سایر
رفتارهای دهان غیر تغذی ای (مکیدن اشیا و دیوارهای جایگاه ،خوردن
مواد بستر ،چرخاندن زبان در بیرون از دهان) در گوسال های انفرادی
( 3/35در مقایس با  2/22درصد؛  )P=4/43بیشتر بود .بابو و همکاران
) (Babu et al., 2004نیز مشاهده کردند ک رفتار مکیدن متقابل در
جدول  -3اثرات جایگاه انفرادی و گروه بر فراس

میان گوسال های گروه بیشتر از گوسال های انفرادی است .در مطالع
پمپک و همکاران ) (Pempek et al., 2016مشاهده شد گوسال های
انفرادی در مقایس با گوسال های دوتای  ،مدت زمان بیشتری را صرف
رفتارهای غیرتغذی ای (لیسیدن پن و خوردن کاه بستر) کردند ،ول
گوسال های دوتای مکیدن متقابل بیشتری داشت د ک غالباً بعد از تغذی
شیر اتفاق م افتد .بروز رفتار مکیدن متقابل و رفتار دهان غیر تغذی ای
در پس از شیرگیری در بین گوسال ها متفاوت نبود و ب طور کل  ،در
پس از شیرگیری مشاهده نشد .کاهش در رفتار مکیدن متقابل در پس
از شیرگیری در گوسال های گروه در مطالعات دیگر نیز گزارش شده
است (Keil and Langhans, 2001; Babu et al., 2004; Terre
) .et al., 2006یک از دالیل کاهش وقوع رفتار مکیدن در پس از
شیرگیری ،عدم مصرف شیر است ،چرا ک مصرف شیر م ر ب ترغیب
بروز رفتار مکیدن توسط گوسال ها م شود ).(De Passillé, 2001
عالوهبراین ،افزایش مصرف خوراک جامد ک اساسأ در بعد از شیرگیری
رخ م دهد باعث کاهش رفتارهای دهان غیر تغذی ای م شود (Keil
).and Langhans, 2001; Babu et al., 2004

های خون گوسال های شیری در چهار روز قبل و بعد از شیرگیری (میل گرم بر دس لیتر)

Table 3- Effects of individual or group housing on blood metabolites of dairy calves during 4 d before and after
)weaning (mg/dl

تیمارها
P-value

SEM1

فراس

Treatments

گروه

723

انفرادی

Group

Individual

0.23

3.47

87.6

93.7

0.14

2.76

75.8

82.0

0.03

6.39

112

133

0.04

5.56

85.7

103

0.75

0.82

15.8

15.2

0.31

1.10

18.1

19.5

های خون

Blood metabolites

گلوکز
Glucose

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کلسترول
Cholesterol

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

نیتروژن خون
Urea nitrogen

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

 1میانگین خطای استاندارد
Standard error of the mean

1
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 روزگ24  و54  و اسیدهای چرب فرار شکمب گوسال های شیری درpH  اثرات جایگاه انفرادی و گروه بر-4 جدول
Table 4- Effects of individual or group housing on ruminal pH and volatile fatty acids of dairy
calves during 50 d and 80 d
تیمارها
 و اسیدهای چرب فرار شکمبpH
Ruminal pH and volatile fatty acids

Treatments

انفرادی

گروه

SEM1

P-value

Individual

Group

5.47
5.55

5.34
5.64

0.08
0.13

0.33
0.68

88.4
95.9

70.7
103

10.1
6.47

0.24
0.48

51.8
57.6

56.2
56.4

3.92
1.95

0.47
0.66

35.1
29.6

28.9
33.8

3.90
2.99

0.28
0.36

10.0
8.79

10.4
6.91

2.74
1.67

0.71
0.44

0.55
0.75

0.67
0.45

0.09
0.16

0.39
0.15

0.72
1.25

1.12
0.75

0.16
0.30

0.10
0.16

1.86
1.97

2.75
1.68

0.82
0.12

0.76
0.13

1.58
2.09

1.75
1.78

0.26
0.62
0.28
0.44
 میانگین خطای استاندارد1

میانگین پ اچ
Mean pH
50 d
80 d

)کل اسیدهای چرب فرار (میل مول
Total VFA (mM)
50 d
80 d

مول144/مول
Mol/100 mol

استات
Acetate
50 d
80 d

پروپیونات
Propionate
50 d
80 d

بوتیرات
Butyrate
50 d
80 d

ایزوبوتیرات
Isobutyrate
50 d
80 d

ایزووالرات
Isovalerate
50 d
80 d

والرات
Valerate
50 d
80 d

نسبت استات ب پروپیونات
Acetate:propionate ratio
50 d
80 d
1Standard

error of the mean
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جدول  -5اثرات جایگاه انفرادی و گروه بر رفتار گوسال های شیری در قبل و بعد از شیرگیری ( 34و  20روزگ ؛ )%
Table 5- Effects of individual or group housing on behavior of dairy calves during before and
)after weaning (60 and 89 d, %

تیمارها
P-value

SEM1

رفتار

Treatments

گروه

انفرادی

Group

Individual

<0.01

0.39

4.76

2.57

0.23

0.43

4.33

3.50

<0.01

0.13

1.29

0.29

-

-

0.00

0.00

0.02

0.57

6.94

4.50

0.60

0.46

3.40

3.74

0.03

0.39

2.22

3.75

0.41

0.23

1.16

1.42

0.72

2.33

22.7

23.7

0.55

1.60

40.1

41.5

Behavior

بازی کردن
Playing

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

مکیدن متقابل
Cross sucking

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

تیمار کردن
Grooming

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

رفتارهای دهان غیر تغذی ای
NNOB2

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل جویدن
Total chewing

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

 1میانگین خطای استاندارد
 2رفتارهای دهان غیرتغذی ای
Standard error of the mean
Non-nutritive oral behaviors

رفتار گرومی گ یا تیمار کردن در قبل از شیرگیری تحت تأثیر اثر
جایگاه قرار گرفت و در گوسال های گروه نسبت ب گوسال های
انفرادی بیشتر بود ( 3/00در مقایس با  0/54درصد؛  .)P=4/42در
مطالع تپک و همکاران ) (Tapki, 2007گوسال های گروه در
مقایس با گوسال های انفرادی فعالیت مراقبت و تیمار کردن بیشتری
داشت د .این الگوی رفتاری یک از شاخصهای خوب سالمت عموم

1
2

است و توسط گوسال ها ب ع وان مراقبت از بدن خود و تیمار کردن
پوشش موی همتای خود در گروه بیان م شود .همچ ین ،افزایش
فعالیت تیمار کردن در گوسال های گروه ممکن است ب مع ای رضایت
از ارتباطات اجتماع باشد ) .(Babu et al., 2004ب ابراین ،کمتر بودن
رفتار تیمار کردن در گوسال های انفرادی نشان م دهد ک این گوسال -
ها ب میزان کمتری از ارتباطات خود رضایت داشت د .با این وجود ،در
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تفاوت در رفتار تیمار کردن بین تیمارها مشاهده نشد.

پس از شیرگیری ک تمام گوسال ها ب صورت گروه پرورش یافت د،

جدول  -6رگرسیون پواسون برای دفعات و طول مدت درمان اسهال ،پ ومون و کل درمان ط دورهها ی قبل و بعد از شیرگیری و کل دوره ،تعداد روزهای با اسکور مدفوع
≥  ،3اسکورت فس ≥  ،2و اسکور ظاهری ≥  2در کل دوره در گوسال های نگهداری شده در جایگاه انفرادی و گروه
Table 6- Poisson regression for frequency and duration of diarrhea, pneumonia, and days medicated during the preweaning,
postweaning, and total period, fecal score ≥ 3, respiratory score ≥ 2, and general appearance (≥2) during the total period in
individual- or group-housed calves

تیمارها
P-value

SEM1

متغیر

Treatments

گروه
Group

انفرادی

Item

Individual

تعداد گوسال های ک حداقل یک مرتب برای بیماری ت فس درمان شدند
Number of calves diagnosed at least once for Respiratory-tract disease
-

-

7/16

5.16

-

-

2/16

5/16

-

-

8/16

10/16

قبل از شیرگیری
Preweaning

پس از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

طول مدت درمان بیماری ت فس
)Respiratory-tract disease duration (d/calf
0.24

0.19

1.09

1.60

0.94

0.36

0.46

0.48

0.29

0.17

1.56

2.08

0.69

0.30

0.57

0.69

0.40

0.42

0.20

0.36

0.78

0.27

0.94

0.85

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

دفعات درمان بیماری ت فس
Respiratory-tract disease frequency

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

تعداد گوسال های ک حداقل یک مرتب برای اسهال درمان شدند
Number of calves diagnosed at least once for diarrhea
-

-

11/16

9/16

-

-

0/16

0/16

-

-

11/16

10/16

0.66

0.10

4.21

3.89

-

-

0.00

0.00

0.93

0.12

3.79

3.84

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

طول مدت درمان بیماری اسهال
)Diarrhea disease duration (d/calf

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

احمدی و همکاران ،تأثیر پرورش گروهی و انفرادی بر عملکرد… ،
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دفعات درمان بیماری اسهال
Diarrhea disease frequency
0.91

0.27

0.92

0.96

-

-

0.00

0.00

0.78

0.27

0.94

0.85

0.82

0.10

5.30

5.48

0.94

0.36

0.46

0.48

0.50

0.10

5.35

5.92

0.66

0.12

4.18

3.86

0.33

0.16

1.85

2.37

0.42

0.11

5.29

4.62

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

کل روزهای تحت درمان برای اسهال و پ ومون
Total days medicated 2

قبل از شیرگیری
Preweaning

بعد از شیرگیری
Postweaning

کل دوره
Total period

تعداد روزهای ک اسکور مدفوع ≤3بود
Fecal score ≥ 3, d

تعداد روزهای ک اسکور ت فس ≤ 2بود
Respiratory score ≥ 2, d

تعداد روزهای ک اسکور ظاهری≤2بود
General appearance score ≥ 2, d

 1میانگین خطای استاندارد
 2روزهای تحت درمان برای اسهال و پ ومون
Standard error of the mean
Medicated days for both diarrhea and pneumonia

نتایج مربوط ب وضعیت سالمت گوسال های انفرادی و گروه در
جدول  3آورده شده است .تفاوت مع داری بین تیمارها در تعداد دفعات
و طول مدت درمان بیماریهای اسهال و پ ومون و کل درمانهای
صورت گرفت در دورههای قبل و بعد از شیرگیری و کل دوره وجود
نداشت ( .)P<4/14همچ ین تعداد روزهای با اسکور مدفوع ≥  3و تعداد
روزهای با اسکور ت فس و ظاهری ≥  2در بین گوسال های انفرادی و
گروه مع دار نبود .وقوع باالتر بیماری در گوسال های گروه در
مقایس با گوسال های انفرادی در برخ مطالعات (Gulliksen et al.,
) 2009; Cobb et al., 2014گزارش شده است ،در حال ک سایرین
نتایج مخالف را نشان دادند (Kung et al., 1997; Hänninen et
) al., 2003یا تفاوت مع داری را در وقوع بیماری گوسال های هر نوع
سیستم پرورش نیافت د ;(Chua et al., 2002; Terre et al., 2006
) .Cobb et al., 2014نتایج مت اقض نشانده ده این است ک
فاکتورهای همچون ایم گوسال )،(Jensen and Larsen, 2014
بهداشت ) ،(Chua et al., 2002تهوی ) (Cobb et al., 2014و تغذی
کاف نسبت ب نوع جایگاه بر حساسیت بیماری از اهمیت بیشتری
برخوردار است .مورگان و همکاران ) (Morgan, 2018نشان دادند ک
تحت شرایط خوب مدیریت گوسال های نگهداری شده در جایگاههای
انفرادی و دوتای قادر ب تولید آنت بادی ب ع وان یک محرک ایم
هست د و مقاومت مشابه ب بیماری دارند .در مطالع حاضر ،عدم تفاوت

1
2

در وضعیت سالمت گوسال های گروه در مقایس با گوسال های
انفرادی م تواند ب کوچک بودن سایز گروهها (چهار گوسال ب ازای هر
پن) ،در اختیار داشتن فضای کاف ب ازای هر گوسال و همچ ین اختالف
سن کم بین گوسال های نگهداری شده در هر پن (  ± 2روز) نسبت
داده شود .سونسون و همکاران )(Svensson and Liberg, 2006
گزارش کردند ک تماس نزدیک بین گوسال ها با س ین مختلف ،در
اختیار داشتن فضای محدود ب ازای هر گوسال و افزایش سایز گروه
م تواند م ر ب افزایش خطر بروز بیماریهای ت فس گردد.

نتیجهگیری کلی
ب طور کل  ،نتایج نشان داد ک گروهب دی کردن گوسال ها از سن
چهار هفتگ اثری بر عملکرد ،تخمیر شکمب  ،و سالمت گوسال ها
ندارد .در حال ک  ،گروهب دی گوسال ها در دوره شیرخوارگ م تواند
م ر ب بهبود وضعیت رفاه (رفتار بازی و تیمار کردن) گوسال ها شود.
ب ابراین ،با در نظر گرفتن فاکتورهای همچون تغذی مقدار کاف آغوز
با کیفیت و سیستم ایم گوسال  ،بهداشت م اسب ،کوچک بودن اندازه
گروه و تهوی م اسب م توان گوسال ها را بدون اثر م ف بر عملکرد و
سالمت از یک ماهگ در جایگاههای گروه کوچک (چهار تای )
پرورش داد .پیش هاد م شود ک گروهب دی کردن گوسال ها در س ین و
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اندازه گروههای متفاوت بر عملکرد و سالمت گوسال های شیرخوار با
.هم مقایس شود
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Introduction : Recently, herbal additives have attracted interest for research due to their positive effects on
animal health and production. The effects of herbal derived feed additives to their effects on rumen fermentation,
gut microflora, immune system and the overall animal performance have been studied extensively and the
observed results have been attributed to their antimicrobial, anti-oxidant, anti-inflammatory, immune regulatory
and metabolic effects. Seidelitzia romarinus is one of the medicinal plants that has been used as forage in animal
feeding for a long time. Although the nutritional values of halophytes such as S. rosmarinus are relatively good,
they make palatable forage when mixed with other pasture plants. In addition, S. rosmarinus has some medicinal
effects and used for the treatment of some diseases based on its antimicrobial and anti-oxidative effects. In
traditional medicine, S. rosmarinus had been used extensively to attenuate the uterus problems after parturition
especially for metritis prevention and treatment. Due to lack of any scientific evidences on the effects of S.
rosmarinus on productive and reproductive performance of fresh cows, the aim of this study was to investigate
the effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on production and reproduction performance of fresh Holstein
dairy cows.
Materials and Methods: One hundred post-parturient Holstein dairy cows were allocated randomly to
experimental treatments from their parturition day in a completely randomized design. The experimental groups
were 1) control cows and 2) the cows that received the decoction of 500 grams S. rosmarinus for first 3 days
after parturition. Milk yield and composition were recorded monthly for five months after parturition.
Reproductive performance including conception rate, service per conception and metritis incidence were
recorded for three months after parturition. In addition, a blood sampling was done from all cows on day 12 after
parturition. All animals were examined at 3-week intervals by rectal palpation until spontaneous estrus. Artificial
insemination (AI) was performed by an experienced inseminator with frozen–thawed semen 12 to 18 hours after
observed standing estrus and pregnancy was determined using ultrasonography between day 40 and 48 after
insemination.
Results and Discussion: Milk production and composition of cows were not affected significantly by
drinking S. rosmarinus decoction. The decoction of S. rosmarinus had positive effect on reproduction
performance, so conception percentage of cows with lower than 100 days in milk and 100 to 200 days in milk
increased when compared to control cows. Percentage of pregnant cows with 1 to 2 services per conception was
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higher for medical herb group. Percentage of cows with normal uterus in the decoction received group was
higher than control cows, 70 % versus 50.14 %, respectively. Incidence of metritis decreased in cows received S.
rosmarinus decoction (20 % versus 31.42 %, respectively). The observed effects from the S. rosmarinus
decoction may be attributed to the antimicrobial effects of S. rosmarinus that prevented from new uterine
infections or treated some sub-clinical metritis and therefore resulted in healthier uterine and better reproductive
performance. Concentrations of blood glucose and non-esterified fatty acids were affected by drinking S.
rosmarinus decoction so, the decoction received cows had higher glucose and lower non-esterified fatty acids
levels. These blood parameters are the indicators of overall energy status of the cow and the observed results
shoes that cows received S. rosmarinus had better energy status. Concentrations of blood cholesterol,
triglyceride, total protein, albumin, urea, and beta hydroxy butyrate and blood enzyme activities including
aspartate amino transferase and alkaline phosphatase were not influenced by drinking the herbal decoction.
Conclusion: The results proposed that S. rosmarinus decoction may have positive effects on reproductive
performance of fresh Holstein dairy cows.
Keywords: Metrit, Milk production, Post-parturient cow, Pregnant cows.
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مقاله پژوهشی
اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان ( )Seidlitzia rosmarinusبر عملکرد شیردهی و تولیدمثلی
گاوهای اوایل شیردهی
3

حسین عبدی بنمار ،*1محسن رمضانی ،2صیاد سیفزاده
تاریخ دریافت9911/06/52 :
تاریخ بازنگری9۰00/06/01 :
تاریخ پذیرش9۰00/0۰/91 :

عبدی بنمار ،ح ،.رمضانی ،م ،.و سیفزاده ،ص .)1041( .اثر جوشانده گیاه دارویی چوغاا ( )Seidlitzia rosmarinusبار عمکرارد شایردوی و
تولیدمثکی گاووای اوایل شیردوی .پژووشوای عکوم دامی ایرا .333-303 ،)3(10 ،

چکیده
چوغا با نام عکمی  ،Seidlitzia rosmarinusگیاوی دارویی و بومی مناطق شورپسند بوده که ریشه آ سرشاار از سااپونی مایباشاد و دارای
خواص آنتی اکسیدانی ،ضد میرروبی ،ضدعفونیکننده و ضد سم است .ودف از انجام ای پژووش ،بررسی تأثیر جوشانده گیاه دارویی چوغا بر عمکررد
شیردوی و تولیدمثکی گاووای تازهزای وکشتای بود 144 .رأس گاو شیری تازه زا با دو تیمار و  04تررار در قالب یک طرح کامالً تصاادیی بادی منراور
استفاده شد .تیماروای آزمایشی شامل گروه کنترل بدو ایزودنی گیاوی و گروه دریایتکننده جوشانده  044گرم گیاه دارویی چوغاا باهماد ساه روز
پس از زایش بودند .بهمنرور تهیه جوشانده 044 ،گرم گیاه خشک چوغا با پنج لیتر آب بهمد حدود  04دقیقه جوشانده شد و محکاول حالال پاس از
خنک و لاف شد به داموا خورانده شد .جهت تعیی یراسنجهوای خونی ،از تمامی گاووا در روز  10خو گیری انجاام شاد .ومینای یراسانجهواای
تولیدمثکی شامل روزوای باز ،یالکه زایش تا آبستنی ،تعداد داموای آبست شده تاا ساه مااه پاس از زایاش و وضاعیت باروز مشارال و بیمااریواای
تولیدمثکی برای داموای دو گروه ثبت گردید .نتایج بهدست آمده نشا داد که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوغاا در گاوواای پاس از زایاش تاأثیر
معنیداری بر میانگی تولید شیر و ترکیبا شیر را در طی پنج دوره پنج ماوه پس از زایش نداشت ( .)P<4/40درلد آبستنی کمتار از  144روز پاس از
زایش و  144تا  044روز پس از زایش نسبت به گروه شاود ایزایش یایت .ومینی نتایج نشا داد ،درلد گاووای آبست شده با یاک الای دو تکقای در
گروهوای دریایتکننده چوغا بیشتری مقدار در مقایسه با گروه شاود بود .آنالیز آماری دادهوا نشا داد کاه  04درلاد وضاعیت رحام بارای گاوواای
دریایتکننده جوشانده گیاه چوغا نرمال بود ،بهطوریکه ای مقدار برای گاووای گروه شاود  00/10درلد مشاوده گردید .ومینی نتاایج مرباوب باه
گاووای درگیر متریت پس از زا یش نیز نشا از کاوش درگیری متریت در گروه دریایتکننده جوشانده گیاه چوغا بود ،بهطوریکه ای مقدار  04درلاد
در مقابل  31/00درلد در گروه شاود بود .غکرت خونی گکوکز تحت تأثیر خوراند جوشانده ایزایش و غکرت اسیدوای چرب غیر استریفیه کاوش یایت.
غکرتوای خونی سایر یراسنجهوا شامل ککسترول ،تریگکیسیرید ،پروتیئ کل ،آلبومی  ،اوره و بتاویدروکسی بوتیرا تحت تأثیر جوشانده گیااه دارویای
چوغا قرار نگریتند .نتایج ای مطالعه نشا داد که خوراند جوشانده گیاه دارویی چوغا به گاووای تازه زایما کرده میتواند اثرا مثبتی بر عمکرارد
تولیدی و تولیدمثکی گاووای تازهزای وکشتای داشته باشد.
واژههای کلیدی :گاو پس از زایما  ،تولید شیر ،گاو آبست  ،متریت.
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مقدمه
بهمنرور تاأمی بخشای از احتیاجاا پروتیئنای جواماع بشاری،
گاووای شیری در گکهوای بزرگتر نگهداری شده و توجه ویژهای باه
ایزایش تولید شیر آ وا میشود ( )Lucy, 2000و بیشاتر تحقیقاا و
برنامه وای الالح نژادی گاووای شیری نیز بر اساس ایازایش تولیاد
شیر بوده است ( .)Leitch et al., 1994از آنجایی که پس از زایاش،
دوره جدیدی از شیردوی آغاز میشود ،رانادما تولیادی دامواا طای
حیا به توانایی آ وا در آبست شاد بساتگی دارد (.)Lucy, 2000
کاوش عمکررد تولیدمثکی گاووای شیری و تأثیر آ بر تولیاد شایر از
جمکه مشرالتی است کاه در دوره بعاد از زایاش در گاوواای شایری
اتفاق میایتاد ( )Plaizier et al., 1998کاه ایا کااوش عمکرارد
تولیدمثکی در نهایت ،با کااوش ساودآوری و ضارر و زیاا اقتصاادی
وماراه اسات ( .)De Vries et al., 2005در گااو ،رحام نسابت باه
عفونت و التهاب پس از زایش بسیار آسیبپذیر است و طی ایا دوره،
باکتریوای پاتوژ بهراحتی میتوانند از سرویرس عبور کنند و باعث
آلوده شد رحم و ایجاد آندومتریت شوند .عفونتوای رحمای پاس از
زایما اثارا مضاری بار باازده تولیادمثکی دارد و باعاث ضارروای
اقتصادی میشوند و در ای شرایط میزا بروز بیماری بسیار باال است.
مشرال تولیدمثکی که در گاووای زایما کرده دیده میشوند وابسته
به وم وستند و تعداد روزوای باز ،یالکه زایش تا اولی تکقای  ،تعاداد
تکقی به ازای ور آبستنی و یالکه دو زایش را تحت تأثیر قارار مای-
دوند .ای بیماری وا ومینی موجب کاوش تولید شایر نیاز میشاوند
( .)Holt et al., 1989ضرروای اقتصادی ناشای از کااوش عمکرارد
تولیدمثکی بعد از زایش عمدتاً بهعکت ایزایش وزینهواای دامززشاری،
اختالال باروری ،کااوش عمکرارد حیااتی و تولیاد شایر مایباشاد
(.)Wallace, 2004
بهمنرور پیشگیری از مشرال تولیدمثکی و عفونتواای رحمای
پس از زایش ،روشوای مختکفی جهت تسریع در جمع شاد رحام و
تخکیه و کاوش ترشحا رحمی استفاده مایشاود کاه مایتاوا باه
استفاده از وورمو وایی از قبیل اکسیتوسی و استرادیول اشاره نمود.
از آنتیبیوتیک وا نیاز جهات از بای بارد یاا متوقاف نماود رشاد
باکتریوا در عفونتوای رحمی استفاده میشود ،ولی بهدلیل تضاعیف
سیستم ایمنی بد حیوا  ،نفوذ ای دارووا در شایر و تخریاب بیشاتر
اندومتریوم خطراتی به ومراه دارند Andrew, 2004; Foldi et al.,
 .)2006گیاوا دارویی و ماواد ماثثره آ واا ،کاه خصولایا ضاد
میرروبی دارند ،موجب تنرایم گاردش خاو  ،ایجااد خالایت آنتای
اکسیدانی و تقویت سیستم ایمنی میشوند ،در رابطه باا ایا موضاو
پیشنهاد شدهاند (.)Wallace, 2004; Vakili et al., 2003
گیاه چوغا ) (Seidlitzia rosmarinusدرختیهای چناد سااله
متعکق به خانواده اسفنجیا ( )Chenopodiaceaeبوده که در مناطق

شور انتشار مییابد .ای گیاه در تغذیه گوسفند و شتر استفاده میشاود
و در حاشیه کویر نقش مهمی در حفاظت از خاک ایفا میکند .از گیااه
دارویی چوغا بهعنوا ضادعفونی کنناده ،ضاد سام ،پاادزور و ضاد
کرموای رودهای استفاده میشود .ومینی چوغا بهدلیل دارا باود
ترکیبا ینولی ،آلرالوئید و ساپونی وا دارای خالیت آنتیاکسایدانی و
ضاد میرروبای مایباشاند ( .)Ghasemi et al., 2013ومینای در
تحقیق دیگار داوبای و ومراارا ( )Davabi et al., 2020گازارش
کردند که عصاره چوغا سرشار از اسیدآمینه گالیس وست در سانتز
پروتئی نقش مهمی ایفاا مایکناد .در مطالعاه دیگاری ،توحیادی و
ومرارا ( )Towhidi and Zhandi, 2007گزارش کردند که چوغا
حاوی ویتامی  ،Eپروتئی و مواد معدنی مختکفای ومیاو پتاسایم،
آو  ،منگنز ،مس ،روی ،ککسیم ،یسفر و منیزیم میباشاد .در منطقاه
اردبیل و مغا بهطور سنتی از جوشانده ای گیاه جهات پیشاگیری از
عفونت وای رحمی پس از زایش در گاووای تازه زایما کرده اساتفاده
میشود .لذا با توجه به اینره اطالعا عکمی و میازا اثربخشای ایا
گیاه در پیشگیری از عفونتوای رحمی پاس از زایاش وجاود نادارد،
پژووشی تحت عنوا بررسی اثر جوشاانده گیااه دارویای چوغاا بار
عمکررد شیردوی و تولیدمثکی در گاووای تازه زایما کرده وکشاتای
طراحی و اجرا گردید.

مواد و روشها
ای پژووش در شرکت کشت و لنعت و دامزروری مغا واقع در
شهرستا پارسآباد مغا  ،استا اردبیل انجام شد .در ماد آزماایش
حداکثر دما به  34درجه سانتیگراد رسید و میاانگی شااخ رطوبات
 00بود .برای اجرای ای آزمایش  144رأس گااو تاازه زایماا کارده
وکشتای چند شرم زایش با میانگی تولید شیر بیشتر از  10444لیتار
در دوره قبکی و با میانگی وزنی  044الی  004کیکوگرم ،انتخاب شاده
و بهطور تصادیی به دو گروه آزمایشای تقسایم شادند .گیااه دارویای
استفاده شده در ای پژووش ،از نواحی اطراف شهرساتا پاارس آبااد
مغا جمعآوری و پس از خشاک شاد ماورد اساتفاده قارار گریات.
تیماروای آزمایشی شامل گروه کنترل بدو ایزودنی گیااوی و گاروه
دریایت کننده جوشانده  044گرم گیاه چوغا بودند .نحوه مصرف گیاه
دارویی چوغا به ای لور بود که  044گرم گیاه دارویی چوغا باا
حدود پنج لیتر آب جوشانده شد و سزس محکول به دست آمده با یاک
لایی پارچاهای لااف و محکاول لااف شاده پاس از سارد شاد ،
بالیالکه پس از زایش بهمد سه روز در اختیار حیوا قرار داده شاد.
با توجه به اینره داموای مورد آزمایش ،پس از زایش بهمد ساه تاا
پنج روز بهمنرور دریایت مراقبتوای بیشتر در بااکسواای انفارادی
زایشگاه نگهداری میشدند و به آبشخور انفارادی دسترسای داشاتند،
جوشانده مورد نرر از طریق آبشخور به آ وا تغذیه میشاد .سانجش
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ترشحا رحمی ،از طریق معاینه چشمی واژ برای ترشحا مایل به
قهوهای و بودار برای تشخی متریت بعاد از زایاش لاور گریات.
بازگشت رحم طباق روش آرتاور ( )Arthur, 2001باهوسایکه تاوش
رکتال از روز  10به بعد انجام شد و تا بازگشت کامل رحم ادامه یایت.
گاووای که ریتار یحکی را از روز  00به بعد نشاا مایدادناد ،توساط
مأمور تکقی  ،تکقی شدند و تعداد سرویس بهازای آبستنی محاسبه شد.
تعداد سرویسوای بعد از بروز یحکی تا تشاخی آبساتنی بارای وار
حیوا ثبت شد .ومینی سایر یراسنجهوای تولیدمثکی شامل روزوای
باز ،یالکه زایش تا آبستنی ،تعداد داموای آبست شده تا سه ماه پاس
از زایش و وضعیت بروز مشرال و بیماریوای تولیدمثکی نیاز بارای
داموای دو گروه ثبت گردید .رکاوردگیری از تولیاد شایر وار  34روز
یکبار انجام شده و میزا تولید شیر داموا تا پنج مااه پاس از زایاش
رکودبرداری شد.
جهت تعیی ترکیبا خو  ،از تمامی گاوواا در در روز  10خاو -
گیری انجام شد و نموناهواای خاو جماعآوری شاده بالیالاکه باه
آزمایشگاه منتقل و برای جداسازی سرم از پالسما بهماد  10دقیقاه
در  3044دور در دقیقاه سااانتریفیوژ شادند .ساارم باهدساات آماده بااا
نمونه گیر برداشته شده و درو میرروتیوبوای سه میکیلیتری ریخته
شد .نمونه وا تا زما انجام آناالیز آزمایشاگاوی در دماای  -04درجاه
سانتیگراد نگهداری شدند .پس از یخگشایی نمونهوای خونی یاخ زده
در دمای اتاق ،غکرات گکاوکز ،ککساترول ،تاریگکیسارید ،آلباومی ،
نیتااروژ اورهای خااو  ،بتااا ویدروکساای بااوتیرا  ،اساایدوای چاارب
استریفیه شده ،پروتئی کل و یعالیت آنازیمواای آلراالی یسافاتاز و
آسزارتا آمیناو ترانسافراز در آزمایشاگاه تشاخی طبای یاارابی در
اردبیل ارسال شده و با اساتفاده از دساتگاه اتوآناالیزر (ویتااچی ،710
کشور ژاپ ) تعیی شدند.
ای آزمایش بهلور طرح کامالً تصادیی با دو تیمار و  04تررار
و طی  104روز انجام شدپس از جمعآوری دادهواا ،تجزیاه و تحکیال
آماری برای یراسنجهوای خونی با استفاده از نرمایازار )SAS (2009
و روش  Ttestانجام شد .در حالیکه برای دادهواای ترارار شاونده از
جمکه داده واای شایر ،چربای شایر و پاروتئی شایر از روش Mixed
استفاده گردید .آنالیز داده وای درلدی مانناد درلاد آبساتنی ،تعاداد
سرویس به ازای آبستنی و اولی وضعیت بعد از چک از رویاه روش 2
استفاده شد و سط معنیداری  4/40در نرر گریته شد.

نتایج و بحث
نتایج مربوب به تأثیر جوشانده گیاه دارویای چوغاا بار عمکرارد
تولیدی گاووای تازهزای وکشتای در جدول  0ارائه شده اسات .نتاایج
مربوب به شیر تولیدی در پنج ماه نشا مایدواد ،مصارف جوشاانده
چوغا بالیالاه بعاد از زایاش در گاوواا میاانگی شایر تولیادی را
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نتوانست در طی پانج مااه بعاد از شایردوی تحات تاأثیر قارار دواد
(. )P>4/40ومینی ترکیبا شیر از جمکه چربی و پروتئی شیر تحت
تأثیر جوشانده گیاوی چوغاا قارار نگریتناد .رساتمزاده و ومراارا
( )Rostamzadeh et al., 2015گزارش کردند که اساتفاده از گیااه
دارویی زنیا اثری بر مقدار و ترکیبا شیر در بزوای شیرده نداشت و
عکت آ را عدم تأثیر معنیدار تیماروا بر مصرف ماده خشک دانستند،
چرا که تولید شیر تابع ماده خشک مصریی میباشد .بنجار و ومرارا
( )Benchaar et al., 2006گزارش کردند که ایزود سطوح مختکفی
از یااک اسااانس ترکیباای (حاااوی  144الاای  344گاارم در سااروزل،
ریزورسینول ،تیمول ،گویاکول و یوگینول) در سط دو گرم در روز بار
جیره غذایی گاووای شیری ،تأثیری بر میازا شایر و ترکیباا شایر
نداشت .گزارش شده است که ایزود سط  00و  04گرم آویشا در
روز در جیره بزوای ناژاد مهاباادی ،تاأثیری بار مقادار تولیاد شایر و
ترکیبا آ نداشت ( .)Afshar et al., 2012درحالیکه گیانناکاپکوس
و ومراارا ( )Giannakopoulos et al., 2011باا بررسای اثارا
اسانس وای گیاوی بر تولید شیر میشوای شایرده نشاا دادناد کاه
اسااتفاده از  144الاای  344گاارم در کیکااوگرم سااروزل ،ریزورسااینول،
تیمول ،گویاکول و یوگینول اثر ایزایشی بر مقدار شیر داشته ،امّا اثری
بر ترکیبا شیر نشا نداد .شواودی در مورد یعالیات ضاد میرروبای
گیاهوای دارویی و ترکیبا یعال آ وا وجود دارد که زمینه بررسی اثر
ترکیبا ثانویه یعال بر تخمیر میرروبی شرمبه جهت بهباود تولیاد و
عمکررد در نشخوارکنندگا را یاراوم مایکناد ( Benchaar et al.,
.)2006
عملکرد تولیدمثلی

نتایج مربوب به تأثیر جوشانده گیاه دارویی بر عمکرارد تولیادمثکی
گاووای تازهزای وکشتای در جدول  3ارائه شده است .نتایج نشا داد
که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوغا در گاووایی که تازه زایما
کرده بودند ،توانست اثر مثبتی بر عمکررد تولیدمثکی داشته باشد .نتایج
مربوب به آبستنی با روزوای باز زیار  144روز نشاا داد گرووای کاه
جوشانده گیاه دارویی دریایت کرده بودناد ،آبساتنی  00/04درلاد در
مقابل  01/40درلد گروه شاود داشتند .ومینی نتایج نشا داد کاه
درلد آبستنی با میانگی روزوای بااز  144الای  044روز در گاوواای
دریایت کننده چوغا  00/03درلد و در گاروه شااود  00/03درلاد
میباشد که نشا از اثر مثبات جوشاانده چوغاا در گاوواای بعاد از
زایما دارد.

4144  پاییز3  شماره،41 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد

 اجزای خوراکی و ترکیب شیمایی جیره پیش و پس از زایش-1 جدول
Table 1- Ingredients and chemical analysis of pre- and post-parturition diets

یونجه خشک
Alfalfa hay

سیکوی ذر
Corn silage

کاه گندم
Wheat straw

تفاله چقندر
Beet pulp

دانه ذر
Corn grain

دانه جو
Barley grain

سبوس گندم
Wheat bran

کنجاله تخم پنبه
Cottonseed meal

کنجاله ککزا
Canola meal

کنجاله سویا
Soybean meal

تخم پنبه
Whole cottonseed

پودر چربی
Fat powder

اکسید منیزیم
Magnesium oxide

بیرربنا سدیم
Sodium bicarbonate

آوک
Limestone

مرمل ویتامینه
Vitamin premix

مرمل معدنی
Mineral premix

جیره پیش از زایش
Pre-parturition diet

جیره بعد از زایش
Post-parturition diet

20.06

20.5

51.46

16.7

15.44

-

2.05

4.3

2.12

4.4

1.28

22.8

3.60

2.3

3.60

3.9

-

6.0

-

5.8

-

6.3

-

1.3

0.15

-

-

0.8

-

1.0

0.15

1.4

0.11

0.9

13.0

17.05

50.06

34.4

31.7

21.1

2.64

5.80

ترکیب شیمایی
Chemical composition

پروتئی خام
Crude protein (%)

الیاف نا محکول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber (%)

الیاف نا محکول در شوینده اسیدی
Acid detergent fiber (%)

عصاره اتری
Ethereal extract (%)
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جدول  -2اثر جوشانده گیاه دارویی چوغا بر عمکررد شیردوی گاووای تازهزای وکشتای
Table 2- Effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on production performance of fresh Holstein dairy cows
متغیر
شاود
جوشانده چوغا
سط معنیداری
میانگی خطای استاندارد
Item
Control
Seidelitzia rosmarinus decoction
P-value
SEM
تولید شیر (کیکوگرم)
0.70

0.44

35.39

34.85

0.17

0.35

3.35

3.59

0.26

0.26

3.07

3.18

)Milk yield (kg

چربی شیر (درلد)
)Milk fat (%

پروتئی شیر (درلد)
)Milk protein (%

 a,bمیانگی وای ور ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری با یردیگر دارند (.)P > 4 /40
within same row with different superscripts differ (P<0.05).

نتایج نشا داد که جوشانده گیاه دارویی تاأثیر مثبتای بار تعاداد
سرویس به ازای آبستنی گاووای وکشتای داشته است .باهطاوریکاه
تعداد سرویس بهازای آبستنی با میاانیگ  1/0تکقای در گرووای کاه
جوشانده گیاه دارویی دریایت کرده بودند ،نسبت به گروه شاود بیشاتر
بود ( 11/07درلد در مقابل  00/03درلاد) .تعاداد سارویس باهازای
آبستنی با میانگی  3/0تکقای در گاوواای دریایاتکنناده جوشاانده
چوغا  11/10درلد در مقابال  10/00درلاد باود کاه ایا نتاایج
نشا دونده بهبود عمکررد تولیدمثکی گاووای پس از زایش مایباشاد.
نتایج بهدست آمده از تأثیر جوشاانده گیااه دارویای بار بیمااریواای
تولیدمثکی از جمکه متریت و ترشحا چرکی نشا داد کاه اساتفاده از
جوشانده گیاه دارویی چوغا توانست متریت را در دوره پس از زایما
گاوواکاوش دود ،به طوریکه گرووی که جوشاانده چوغاا مصارف
کرده بودند ،درلد متریات کمتاری نسابت باه گاروه شااود داشاتند
( 04/44در مقابل  34/00درلد گاروه شااود) .بسایاری از داروواای
گیاوی با یعال کرد گردش خو مناسب سبب کاوش بیمااریواای
پس از زایش و سالمت حیاوا مایشاوند (;Chang et al., 2013
 .)Dongan et al., 2014دونگاا و ومراارا ( Dongan et al.,
 ) 2014گزارش کردند که استفاده از ریشه چای سابز و سایاه ،ریازوم
زنجبیل و ریشه شیری بیا در کاوش بیماریواای پاس از زایاش و
بازگشت به تولیدمثکی طبیعی موؤثر مایباشاد .آ واا ومینای بیاا
کردند که استفاده از گیاوا دارویی یوق سبب کاوش یالاکه زایاش
بهازای اولی سرویس ،کاوش باروز جفاتمانادگی و بهباود عمکرارد
تولیدمثکی در گاووای بعد زایما میشود .لیو و ومرارا ( Liu et al.,
 )2002در پژووش خود تأثیر مثبت گیاه خواساایتون را بار کااوش
خو ریزی بعد زایما و ایزایش میزا جمع شد رحم نشاا دادناد.
استفاده از یک مخکوب گیاواا داروی چینای باهناام شان ووانا
(ریزوم زنجبیل و ریشه شیری بیا ) باعث برگشت انقباضاا رحمای
به حاال طبیعی شدهاست ( .)Hong et al., 2003گزارش شده است
که عصاره لئونوروس با تحریاک انقباضاا رحمای مایتواناد سابب

a,b Means

کاوش بروز جفاتمانادگی در گاوواا شاود ( ;Chan et al., 1983

 .)Zhao et al., 2008; Ma et al., 2000دونگاا و ومراارا
( )Dongan et al., 2014نشا دادند که استفاده از مخکوب گیاواا
دارویی شامل ریشه چای سبز و سیاه ،ریزوم زنجبیل و ریشاه شایری
بیا روزوای باز را در گاووای شیری کاوش میدود .طبق گازارش-
وااای وااو و ومرااار ( )Ho et al., 2011و چان ا و ومرااارا
( )Chang et al., 2013استفاده از گیاواا دارویای در دوره پاس از
زایش در گاووا سبب بهبود بازگشت رحمی به حالت اولیاه مایشاود.
دونگا و ومرارا ( )Dongan et al., 2014با بررسی اثرا شربت-
وای گیاوی لئونوروس بر وضعیت تولیدمثکی گاووای وکشتای نشاا
دادند که استفاده از ای شربت سبب بهبود باروری میشاود .عزیزیاا
شارمه و ومراارا ( )Azizianshermeh et al., 2016باا بررسای
اثرا ضد میرروبی نانو ذرا طاالی بیوسانتر شاده باا عصااره آبای
چوغا نشا دادند که نانوذرا بیوسنتر شده با عصااره آبای چوغاا
خالیت ضد میرروبی مثثری داشته ،بهطوریکه توانسته اثر کشندگی
مثثری بر عکیه باکتریوای استاییکوکوکوس اورئوس ،اشرشیا کوالی،
انترکوکوس یرالیس و سالمونال تیفی موریوم داشته باشاد .در مطالعاه
عزیزیاا شاارمه و ومرااارا ()Azizianshermeh et al., 2016
ومیی گزارش گردید که استفاده از ساطوح  14 ،04 ،04 ،14و 144
میکیگرم بر میکیلیتر عصاره آبی چوغا  ،اثر باکتریکشی قوی نسبت
به باکتریوای استاییکوکوکوس اورئوس ،اشرشیا کوالی ،انترکوکوس
یرالیس و سالمونال تیفیموریوم داشاته اسات .گیااه دارویای چوغاا
دارای ترکیبا مثثره زیادی ومیو ترکیبا آنتیاکسیدانی ،ینلواا،
کتو وا و ترکیبا ینولی است که میتواند نقش ماثثری در ایازایش
سیستم ایمنی بد و ومینی در از بی بارد میراروبواای مضار
داشته باشد ( .)Emad, 2012سابقه عکمی در مورد اثر گیاه چوغا بار
عمکررد تولیدمثکی و عمکرردی گاووای شیری وجود نادارد بناابرای ،
امرا بررسی گزارشا مشابه درباره اثرا ای گیاه مقدور نمیباشد.
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جدول  -3اثر جوشانده گیاه دارویی چوغا بر عمکررد تولیدمثکی گاووای تازهزای وکشتای
Table 3- Effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on reproductive performance of fresh Holstein dairy cows
میانگی خطای
استاندارد

سط
معنیداری

SEM

P-value

0.57

0.64

25.80

0.48

0.40

54.83

44.73

0.75

0.45

9.67

15.78

0.14

0.58

1.68

1.80

0.49

0.16

61.29

44.73

0.64

0.80

16.22

18.42

0.52

0.28

70.00

54.14

0.58

0.29

20.00

31.42

0.80

0.85

10.00

11.42

جوشانده چوغا
Seidelitzia rosmarinus
decoction

شاود

متغیر

Control

Item

21.05

فراسنجههای خونی

نتایج مربوب به اثر جوشانده گیاه دارویی بر یراسنجهواای خاونی
گاووای وکشتای  10روز پس از زایش در جدول  0ارائه شاده اسات.
نتایج مطالعه حاضر نشا داد ،مصرف جوشانده گیااه دارویای چوغاا
اثر معنیداری بر غکرتوای خونی گکوکز و اسایدوای غیار اساتریفیه
داشت ،بهطوریکه گاووای دریایتکننده جوشانده غکرت گکوکز باالتر
و غکرات پاایی تااری از اسایدوای غیراساتریفیه داشااتند (.)P<4/40
تغییرا خونی ای یراسنجهوا احتماالً نشا از بهبود وضاعیت انارژی
داموا دارد که با کااوش مشارال رحمای و ساالمت بیشاتر دامواا
مرتبط است .بهطوریکه ممر است مشارال رحمای و تولیادمثکی
کمتر در داموا باعث وضعیت تغذیهای و متابولیری بهتار شاده باشاد.
سایر یراسنجهوای خونی شامل ککسترول ،تریگکیسارید ،اوره خاو ،
آلبومی  ،پروتئی کال ،آلراالی یسافاتاز ،آسازاراتا آمینوترانسافراز و
بتاویدروکسی باوتیرا تحات تاأثیر جوشاانده دارویای چوغاا قارار
نگریت .سندروم کبد چرب در گاووای شایری سابب کااوش اشاتها
میشود ( )Cebra et al., 1997و از طریی ،کتوز در اوایال شایردوی
ممر است سبب ایزایش سط آنزیم آسازارتا آمیناو ترانسافراز در
خو شود ( )Steen, 2001که شاخصی از آسیب احتمالی کباد اسات.
آنزیموای کبادی معماوالً در خاو در ساطوح پاایینی قارار دارناد و
ایزایش سطوح خونی آ وا نشا از آسیبوای کبدی اسات ( Rezai

درلد آبستنی با روزوای باز زیر  144روز (درلد)
)Cows pregnant within 100 days post-partum (%
درلد آبستنی با روزوای باز  144تا  044روز (درلد)
)Cows pregnant within 100 and 200 days post-partum (%
درلد آبستنی با روزوای باز باالی  044روز (درلد)
)Cows pregnant after 200 days post-partum (%

میانگی سرویس بهازای آبستنی
Mean service per conception

یک الی دو سرویس بهازای آبستنی (درلد)
)1 and 2 service per conception (%

سه الی چهار سروبس بهازای آبستنی (درلد)
)3 and 4 service per conception (%

گاووای با وضعیت نرمال در اولی چک (درلد)
)Normal cows in first check (%
گاووای با وضعیت متریت در اولی چک (درلد)
)Metritis cows in first check (%
گاووای با ترشحا چرکی اولی چک (درلد)
)Cows with Purulent discharge in first check (%

 .)Sarteshnizi et al., 2020در مطالعه حاضر نیز مقادیر آسازارتا
آمینوترانسفراز به لحاظ عددی در گروهوای دریایاتکنناده جوشاانده
چوغا پایی بود که نشا از آسیب کمتار کباد در مقایساه باا گاروه
شاود میباشد .در مورد استفاده از گیاوا دارویای بار یراسانجهواای
خونی دام نتایج مختکفی گزارش شده است ،بهطوریکه در مطالعاهای
کرای ( )Craig et al., 1999اثار اساانسواای یارار گیااوی را در
کاوش ککسترول و محایرت در برابر سرطا گزارش نمودند .اردکانی
و ومرارا ( )Ardekani et al., 2011گزارش کردند که اساتفاده از
زیره سبز باعث کاوش گکوکز،ککسترول LDL ،و تریگکیسرید در سرم
موشوای لحرایی میشود .در مطالعه یان و ومراارا ( Yang et
 )al., 2007ایزود سینامالدئید ،اسانس سیر و اسانس تو کووی به
جیره برهوای با وز  03کیکوگرم ،تأثیری بر میزا غکرت گکوکز خو
نداشت .در تحقیقی دیگر ،مشخ شد کاه غکرات ککساترول سارم
خو برهوایی که با اسانس سیر تغذیه شاده بودناد ،تغییاری نداشاته
است ،در حالیکه تریگیکسرید سرم خاو بارهواای تغذیاه شاده باا
سینامالدئید بیشتر از برهوای تغذیه شده با اساانس تاو و سایر باود
( .)Swingle et al., 1996ابابرری و ریاسای ( Ababakri et al.,
 )2012عدم تأثیر معنیدار اسانس نعناا را بار مقادار یراسانجهواای
خونی گزارش کردند.
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 اثر جوشانده گیاه دارویی چوغا بر یراسنجهوای خونی گاووای تازهزای وکشتای-4 جدول
Table 4- Effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on blood parameters of fresh Holstein dairy cows
متغیر

شاود

جوشانده چوغا

سط معنیداری

میانگی خطای استاندارد

Item

Control

Seidelitzia rosmarinus decoction

P-value

SEM

)گکوکز (میکیگرم بر دسیلیتر

50.53b

64.88a

0.008

3.57

88.60

101.10

0.17

6.32

12.66

12.06

0.57

0.75

21.86

24.73

0.20

1.55

2.86

2.69

0.18

0.09

6.99

6.76

0.45

0.21

16.66

16.80

0.95

1.52

86.23

75.60

0.24

4.57

0.256a

0.136b

0.04

0.04

0.550b

0.589a

0.05

0.04

glucose (mg/dL)

)ککسترول (میکیگرم بر دسیلیتر
Cholesterol (mg/dL)

)تری گکیسرید (میکیگرم بر دسیلیتر
triglyceride (mg/dL)

)اوره خو (میکیگرم بر دسیلیتر
Blood urea (g/dl)

)آلبومی (گرم بر دسیلیتر
Albumin (g/dl)

)پروتئی کل (گرم بر دسیلیتر
Total protein (g/dl)

)آلرالی یسفاتاز (میکیمول بر لیتر
Alkaline phosphatase (mmol/l)

)آسزارتا آمینو تراسفراز (میکیمول بر لیتر
Aspartate amino transferees enzyme (U/l)

اسید چربوای غیراستریفیه
Non-esterified fatty acid

)بتاویدروکسی بوتیرا (میکیگرم بر دسیلیتر
Beta hydroxy butyrate

.)P > 4 /40(  میانگی وای ور ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری با یردیگر دارندa,b
a,b Means

within same row with different superscripts differ (P<0.05).

اسیدوای چرب غیر استریفیه خو نشا از وضعیت بهتر داموا از نرر
 لذا اساتفاده از جوشاانده گیااه دارویای.انرژی و سالمت عمومی دارند
چوغا می تواند در ونگام درگیری گکه باا مشارال رحمای تولایه
 با توجه به میزا اطالعا کام در ایا ماورد انجاام تحقیقاا.شود
.ترمیکی تولیه میشود

نتیجهگیری کلی
استفاده از جوشانده گیاه دارویای چوغاا اثار مثبتای بار درلاد
 کاوش میاانگی تعاداد سارویس، روز144 آبستنی با روزوای باز زیر
 کاوش درگیری با بیماریوای عفونی از جمکه متریت،بهازای آبستنی
 ومینی میانگی تولید شیر در گروه دریایاتکنناده جوشاانده.داشت
 باالتر بود سط گکوکز خو و غکرت پایی تر.چوغا ایزایش یایت
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Introduction : Halophytes are plants with ability to survive in saline and alkaline soils and are drought
resistant. In many areas of the world, native and introduced halophytes are forage resources, especially for
sustaining grazing livestock when other feeds are scarce. Iran is a typical country of wide deserts and saline
ecosystems and halophytes plays a major role in the halophytic and xerophytic vegetation of Iran. kochia is a
drought-resistant annual plant that its cultivation is increasing in Iran. Due to the possibility of irrigating this
plant with saline water, it can play an important role in providing the required feed to livestock in areas with
saline soil and water by producing significant grains with high protein content. The aim of this study was to
investigate effect of different levels of kochia seed in high concentrate diets on rumen fermentation.
Materials and Methods: Dietary treatments included control diet (no kochia seed) and three diets levels
containing 10, 20 and 30 % of ration DM kochia seed. In all treatments, soybean meal and wheat bran in the diet
were substituted with kochia seed. Gas production and dual-flow continuous culture system were used in this
study. In the gas production test, treatments arranged as complete randomized design. The amount of gas
produced in the samples was recorded at different hours after incubation and the parameters of gas production,
organic matter digestibility and metabolic energy were calculated. In the second experiment, eight dual-flow
continuous culture fermenters (1320 ml) were used in two periods (7 days adaptation, 3 days sampling). In each
period, fermenters were randomly assigned to treatments. Temperature (38.5°C) and liquid and (10%/h) solid
(5%/h) dilution rates were kept constant in the fermenters. Anaerobic conditions were maintained by the infusion
of N2 at a rate of 40ml/min. Treatments were randomly assigned to fermenters. Fermenters were fed daily with
97 g dry matter. During sampling days, collection vessels were maintained at 4ºC to impede microbial action.
Solid and liquid effluents were mixed and homogenized for 1 min, and a 500ml sample was removed via
aspiration. Upon completion of each period, effluent from the 3 days of sampling was composited and mixed
within fermenter and homogenized for 1 min. Subsamples were taken for total N, ammonia-N, and VFA
analyses. Data were analyzed using the GLM procedure of SAS. Fermenter and period were considered random
effects. Comparisons between treatments were completed with Tukey’s test. Effects were considered significant
at P<0.05.
Results and Discussion: Inclusion of kochia seed in the diet increased gas production potential and amount
of produced gas compared to the control diet. Increasing levels of kochia seed in the diet linearly increased
metabolizable energy, organic matter digestibility and short chain fatty acid production. Low lignin content and
high hemicellulose digestibility could be the main reasons behind higher metabolizable energy and organic
matter digestibility observed in kochia containing diets. The observed increase in gas production potential as
well as the volume of produced gas in kochia seed containing diets also supports that this feedstuff does not
1
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contain antinutritional factors with antimicrobial properties or the amount of these compounds in the grain is not
significant. In the dual flow continuous culture study, dry matter digestibility linearly increased with increasing
levels of kochia seed in the diet. Organic matter digestibility tended to increase using kochia seed in the diet (P
=0.08). An increase in protein digestibility observed in treatments containing 20 and 30 % kochia seed compared
to other treatments. Total VFA concentration increased linearly in diets containing kochia seed (P = 0.01). This
finding could be the result of higher organic matter digestibility in kochia seed containing diets. Also, it has been
suggested that higher rumen fiber digestibility or partial replacement of starch with a digestible cell wall can
increase the total VFA concentration by increasing the population of fiber-degrading bacteria, a mechanism that
is especially important in high-concentrate diets. Average ammonia nitrogen concentration, the concentration
before feeding and 2 hours after feeding decreased in kochia containing diets compared to control diet. Despite
the increase in crude protein digestibility in diets containing 20 and 30% kochia seed, the average ammonia
nitrogen concentration in these treatments was lower compared to the control treatment. This finding can be the
result of higher use of ammonia nitrogen in these treatments. The higher digestibility of dry matter and the
tendency to increase the digestibility of organic matter by increasing level of kochia seed in the diet could
support this idea.
Conclusion: The results of this study showed that using kochia seed in the diet up to 30% of ration dry
matter could support optimal rumen fermentation. Due to the low water requirement and the ability of kochia
plant to grow in saline soils on the one hand and the desirable energy and protein content of kochia seeds on the
other hand, this grain can be used as a suitable option to meet part of the feed needed for ruminants in saline
areas. Limited information is available and more in vivo research is needed in this area.
Keywords: Fermentation Characteristics, Halophytes, High concentrate diet, Kochia seed, Nutritional value.
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چکیده
تأثیر استفاده از دانه کوشیا بر تخمیر شکمبهای با استفاده از جیرههای آزمایشی شامل شاهد (بدون دانه کوشیا) و سه جیره حاوی سیوو  04 ،14و
 34درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره ،مورد بررسی قرار گرفت .از روشهای تولید گاز و کشت پیوسته دوجریانه استفاده شد .هشت فرمانتور کشیت
پیوسته دوجریانه ( 1304میلیلیتر) در دو دوره مورد استفاده قرار گرفت .با استفاده از دانه کوشیا در جیره ،پتانسیل تولید گاز و حجم گاز تولییدی افیزایش
یافت .انرژی قابل متابولیسم ،قابلیت هضم ماده آلی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با افزایش سوح دانه کوشیا بهصورت خوی افزایش یافت .با افیزایش
سوح دانه کوشیا ،قابلیت هضم ماده خشک بهصورت خوی افزایش یافت .قابلیت هضم ماده آلی در جیرههای حاوی دانه کوشیا تمایل به افزایش داشت.
قابلیت هضم پروتئین خام در تیمارهای حاوی  04و  34درصد دانه کوشیا در مقایسه با دیگر تیمارها باالتر بود .غلظت کل اسیدهای چرب فرار با افزایش
سوح دانه کوشیا در جیره ،بهصورت خوی افزایش یافت .غلظت نیتروژن آمونیاکی در قبل از خوراکدهی ،دو سیاعت پی از خیوراکدهیی و مییانگین
غلظت نیتروژن آمونیاکی در زمانهای مختلف با افزایش دانه کوشیا کاهش یافت .نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از دانه کوشیا تا  34درصد ماده
خشک جیره میتواند با تخمیر طبیعی در شکمبه ،مورد استفاده حیوان میزبان قرار گیرد و بهدلیل نیاز آبی کم و قابلیت کشت گییاه در خیاکهیای شیور،
میتواند گزینهای مناسب جهت تأمین بخشی از خوراک دامهای نشخوارکننده در این مناطق باشد .بیرای جمی بنیدی ،موالعیات بیشیتری در دام زنیده
موردنیاز میباشد.
واژههای کلیدی :ارزش تغذیهای ،جیرههای پر کنسانتره ،خصوصیات تخمیر ،دانه کوشیا ،گیاهان شورزیست.

مقدمه

1

حدود  33درصد از زمینهای تحت آبیاری در جهان و  54درصید
از زمینهای تحت آبیاری در ایران با مشیکل شیوری مواجیه هسیتند
 -1دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صینای غیذایی ،دانشیگاه علیوم
کشاورزی و مناب طبیعی خوزستان ،مالثانی ،اهواز ،ایران.
 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامیی و صینای
غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی خوزستان .مالثانی ،اهواز ،ایران.
 -3استادیار گروه بقوالت ،پژوهشکده علوم گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
(Email: m.sari@asnrukh.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/ijasr.2021.70411.1025

( .)Qureshi et al., 2007این در حالی است که فراهم کردن شرایط
برای جلوگیری از گسترش خاکهای شور و یا اصال آنهیا بیهدلییل
هزینههای قابلتوجیه ،دشیوار و گیاه غییرممکن اسیت ( Basra and
 .)Basra, 1997در منییاطق خشییک و نیمییه خشییک عمییدهتییرین
محدودیت کشاورزان ،کمبیود بیاران و منیاب آب شییرین اسیت و در
بسیاری از این مناطق با افزایش استفاده از آبهای نامتعیار و شیور،
مشکل شوری خاک تشدید شیده و چیالشهیای جیدی بیرای تولیید
محصوالت زراعیی و دامیی ایجیاد شیده اسیت .یکیی از پاییدارترین
روش های حفاظت از زیستبومهای خشک ،نیمیه بیابیانی و بیابیانی،
استفاده از گیاهان شورزیست برای تغذیه دامهای اهلی در جهت تولید
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غییذا بییرای سییاکنین اییین منییاطق اسییت (Kafi et al., 201015

 .)https://doi.org/10.1016/j.agwat.2009.08.022.این گیاهیان
در خشکسالیهای طوالنیمدت ،نقش خوراک مکمل را در تغذیه دام
بازی مییکننید و بیهدلییل منوبیق بیودن بیر زیسیتبیوم خشیک و
نیمهخشک ،میتوانند بهصورت پایدار ،در تیأمین خیوراک دام در ایین
منییاطق سییهیم باشییند (.)Rezvani Moghaddam et al., 2004
کوشیا ( )Bassia scopariaگیاهی از خانواده کنوپودیاسه است کیه
با داشتن  14تا  15گونه ،ازجمله مهم ترین گیاهان شورزیسیت اییران
بهشمار میآید ( .)Rankins et al., 1991aاین گییاه بیهعنیوان ییک
محصول علوفه ای در مناطق خشک و نیمیه خشیک و دارای چنیدین
ویژگی قابل توجه از جمله تحمل به خشکی و شوری ،عملکرد رویشی
باال و تولید دانهای با محتوای قابلتوجه پروتئین و کربوهیدرات اسیت
( .)Friesen et al., 2009دامنه گسیترش ایین گییاه وسیی اسیت و
سیازگاری بیاالیی بیا دماهیا و اقلییمهیای متفیاوت دارد ( Jami Al
 .)Ahmadi and Kafi, 2008در آزمایشی افزایش شیوری خیاک تیا
 04دسیزیمن بر متر پ از  11هفته آبیاری با آب شور ،هیچ تیأثیر
منفی بر رشد ایین گییاه ایجیاد نکیرد ( Danesh Mesgaran et al.,
 .)2008علوفه کوشییا دارای ترکیبیات ضید تغذییهای ماننید نیتیرات،
اگییزاالت ،سییاپونین و آلکالوئیییدها نیییز میییباشیید ( Dickie and
 ), Galitzer and Oehme, 1978James1983و اسییتفاده از آن
به عنوان تنها منب علوفهای در جیره نشخوارکنندگان میتواند موجیب
کاهش رشد ،آسیبهای کبیدی ،تغیییرات متیابولیکی و هورمیونی در
خیون شیود ;(Qureshi et al, 2007; Rankins et al.,1991b
).Thilsted and Hibbs, 1989; Kirkpatrick et al, 1999
آنچه در مورد گیاه کوشیا جالب توجیه اسیت ،قابلییت بیاالی آن
برای تولید دانه در هکتار میباشد .متوسط عملکرد دانه کوشییا از سیه
توده بیرجند ،بروجرد و سبزوار  0103کیلوگرم در هکتار گیزارش شیده
است ( .)Nabati et al., 2011از سوی دیگر ،محتوای پیروتئین دانیه
حیدود  02درصید بیوده اسیت ( .)Coxworth et al., 1969ترکییب
اسیدهای چرب غیراشباع حدود پنج درصد کل اسییدهای چیرب دانیه
کوشیا را تشکیل میدهد ( .)Whitney et al., 2004محتوای بیاالی
پروتئینی دانه کوشیا باعث شده است تیا در تغذییه طییور نییز امکیان
اسییتفاده داشییته باشیید ( .)Friesen et al., 2009بییا اییین حییال ،در
نشخوارکنندگان ،قابلیت این گیاه تنها برای اسیتفاده بیهعنیوان منبی
علوفهای جیره مورد توجه قیرار گرفتیه ( Danesh Mesgaran and
Stern, 2005; Jami Al Ahmadi and Kafi, 2008; Rezvani

 )Moghaddam and Koocheki, 2004; Riasi et al., 2012و در
مورد تخمیر شکمبه ای دانه کوشیا اطالعاتی در دست نیست .هد از
انجام این آزمایش ،بررسی ارزش تغذیهای و تخمییر شیکمبهای دانیه
کوشیا با استفاده از تولید گاز و کشت پیوسته دوجریانه میباشد.

مواد و روشها
در این آزمیایش ،از چهیار جییره آزمایشیی حیاوی سیوو صیفر
(شاهد) 04 ،14 ،و  34درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره اسیتفاده
شد .اجزای جیرهها و ترکیب شیمیایی جیرهها و دانه کوشیا در جیدول
 1آمده است .دانه کوشیا از مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی
مشهد واق در استان خراسان رضوی (مشهد) تهیه شد.
آزمایش تولید گاز

مای شکمبه از کل محتویات شکمبه سه رأس گاو نر هلشتاین در
کشییتارگاهی واق ی در شییهر مالثییانی (خوزسییتان ،شهرسییتان بییاوی)
جم آوری شد .محتویات شکمبه بهوسییله چهیار الییه پارچیه متقیال
صا شده و سپ درون بوری در داخل فالک عیایقدار آب گیرم
( )32 oCقرار داده شد و بالفاصله به آزمایشگاه انتقیال یافیت .جهیت
اطمینان از شرایط بیهوازی مای شکمبه صا شیده گیاز دیاکسیید
کربن به آن تزریق میشد و قبل از استفاده جهت انکوباسیون در حمام
آب گرم ( )32 oCقرار داشت.
آزمایش تولید گاز با استفاده از روش منیک و اسیتینگ ()1211
انجیام شید ( .)Menke and Steingass, 1988بیدین منظیور ،بیه
ویالهای شیشهای  144میلیلیتری که حاوی  344میلییگیرم نمونیه
آسیاب شده با غربال یک میلیمتری بود 04 ،میلیلیتر بزاق مصینوعی
و  14میلیلیتر مای شکمبه اضیافه شید و از دیاکسیید کیربن بیرای
حداقلسازی ورود اکسیژن استفاده شد .تعداد پینج تکیرار بیهازای هیر
تیمار (جیره آزمایشی) مورد استفاده قیرار گرفیت .روزانیه در دو نوبیت
ویال های آزمایشی تکان داده شد .میزان گاز تولید شده در زمانهیای
 30 ،01 ،00 ،10 ،1 ،6 ،0 ،0و  26ساعت پ از شروع انکوباسییون،
بهوسیله دستگاه فشارسنج دیجیتال ثبت شد .دادههای گاز تولییدی بیا
استفاده از مدل نمایی ارسکو و مکدونالد ( )1232تجزیه و محاسیبه
شد (.)Ørskov and McDonald, 1979
-ct
) P= b (1 – e
معادله ()1
در این معادله :P ،پتانسیل تولید گاز :b ،تولید گاز از بخش قابیل
تخمیر (میلیلیتر) :c ،نرخ تولید گاز (میلیلیتر بر ساعت) :t ،زمان و :e
عدد نپری میباشد.
انرژی قابل متابولیسم (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) و قابلیت
هضم ماده آلی (درصد) با استفاده از معادله منک و همکاران ( Menke
 )et al., 1979محاسبه شد.
معادله ()0
ME (MJ/Kg DM) = 2.2 + 0.136 GP + 0.057 CP +
0.0029 CP2
IVOMD (%) = 14.88 + 0.889 GP + 0.45 CP + 0.0651
XA
در این معادله :DM ،ماده خشک :CP ،درصد پروتئین خام:XA ،
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درصد خاکستر و  :GPمیلی لیتر گاز خالص تولیدی از  344میلییگیرم
نمونه خشک پ از  00ساعت انکوباسیون.
پارتیشینگ فاکتور پ از  00ساعت انکوباسیون (PF24؛ مقیاسیی
از بازده تخمیر) بهصورت نسبت ماده تجزییهشیده واقعیی ( )TDSبیه

حجم گاز (میلیلیتر) تولید شده پ از  00ساعت انکوباسییون (یعنیی
ماده آلی تجزییه شیده واقعیککیل تولیید گیاز ( ))GP24محاسیبه شید
(.)Blummel et al., 1997

جدول  -1اجزای خوراک و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (درصد از ماده خشک)
)Table 1- Ingredients and chemical composition of the experimental diets (% of DM

درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره

دانه کوشیا
Kochia seed

30

% of kochia seed in DM of diet
10
20

اقالم
Items

0

-

15

15

15

15

-

22

22

22

22

-

22

22

22

22

-

30

20

10

0

-

6

9

12

15

-

4

11

18

25

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

0.4

0.4

0.4

0.4

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

100

100

100

100

یونجه
Alfalfa

دانه ذرت
Corn grain

دانه جو
Barley grain

دانه کوشیا آسیاب شده
Kochia seed

کنجاله سویا
Soybean meal

سبوس گندم
Wheat bran

کربنات کلسیم
Calcium carbonate

مکمل ویتامین و مواد

معدنی1

Vitamin–mineral premix

نمک
Salt

جم
Sum

ترکیب شیمیایی اندازهگیری شده (درصد)
)Measured chemical composition (%
25.0

17.9

17.9

17.9

17.9

11.0

5.3

4.5

3.8

3.0

95.8

88.5

88.2

88.2

87.5

50.3

31.1

29.4

28.9

27.2

40.1

19.7

18.0

16.2

13.8

پروتئین خام
Crude protein

عصاره اتری
Ether extract

ماده آلی
Organic matter

الیا نامحلول در شوینده خنثی
NDF

الیا نامحلول در شوینده اسیدی
ADF

کربوهیدراتهای غیر الیافی

0

49.0
46.9
44.8
42.7
9.2
NFC
 1هر کیلوگرم مکمل حاوی  644هزار واحد بینالمللی ویتامین  044 ،Aهزار واحد بینالمللی ویتامین  0 ،Dهزار واحد بینالمللی و یتامین  0544 ،Eمیلیگرم آنتیاکسیدان 125 ،گرم کلسیم 14 ،گرم
فسفر 01444 ،میلیگرم منیزیم 0044 ،میلیگرم منگنز 3444 ،میلیگرم آهن 344 ،میلیگرم م  344 ،میلیگرم روی 144 ،میلیگرم کبالت 10 ،میلیگرم ید و 1ک 1میلیگرم سلنیوم.
1

Contained per kilogram of supplement: 600,000 IU of vitamin A, 200,000 IU of vitamin D, 2000 IU of vitamin E, 2500 mg of antioxidant, 195 g of
Ca, 80 g of P, 21000 mg of Mg, 2200 mg of Mn, 3000 mg of Fe, 300 mg of Cu, 300 mg of Zn, 100 mg of Co, 12 mg of I, and 1.1 mg of Se..
2
)NFC = 100 − (CP + EE + Ash + NDF
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تولید پروتئین میکروبی ( )MPبا استفاده از معادله  3زیر محاسبه شد
(:)Blummel et al., 1997

معادله ()3
)MP (mg / g DM) = mgTDS-(ml gas × 2.2mg / ml

که در این معادله0 ،ک :0عامل استوکیومتری برحسیب میلییگیرم
کربن ،هیدروژن و اکسیژن موردنیاز برای ساخت اسیدهای چرب کوتاه
زنجیر ( )SCFAهمراه با تولید یک میلیلیتر گاز است ( Blummel et
.)al., 1997
اسیییدهای چییرب کوتییاه زنجیییر بییا اسییتفاده از معادلییه گتییاچیو و
همکاران ( )0444بهصیورت زییر محاسیبه شید ( Getachew et al.,
:)2000
معادله ()0
SCFA (mmol/300 mg DM) = 0.0222 GP-0.00425
که در این معادله :GP ،گیاز خیالص تولییدی پی

از  00سیاعت

(میلیلیترک 344میلیگرم ماده خشک) است.
نتایج در قالب طر کیامال تصیادفی بیا اسیتفاده از روییه GLM
نرمافزار آماری  )0441( SAS 9.2آنیالیز شیدند .اخیتال تیمارهیا در
سوح احتمال پنج درصد با استفاده از روش دانکن مورد بررسیی قیرار
گرفت (.)SAS, 2008
آزمایش کشت پیوسته دو جریانه

این آزمایش در آزمایشگاه کشت پیوسته دانشگاه علوم کشیاورزی
و مناب طبیعی خوزسیتان صیورت پیذیرفت .هشیت فرمیانتور کشیت
پیوسته دو جریانه بیا حجییم  1304میلیییلیتییر در دو دوره  14روزه
(هفت روز عادت پذیری و سه روز نمونیهگییری) میورد اسیتفاده قیرار
گرفت .فرمانتورها با مای شکمبه بهدست آمده به روشی که شیر آن
در بخش تولید گاز آمده اسیت ،تلقییح شییدند .دمیییا 5ک 31درجیییه
سانتیگراد و نرخ رقت فاز مای ( 14درصد بر سیاعت) و فییاز جامیید
(پنج درصد بر ساعت) ثابت نگه داشته شد .شیرایط بیییهییوازی بییا
تزرییق مداوم نیتروژن با سیرعت  04میلییلیتیر بییر دقیقییه حفیی
شید .بیزاق مصنوعی بهطور مداوم به فالک هیای تخمیییر تزریییق
شیده و بیرای شبیهسازی باز چرخ نیتروژن 0ک 4گرم بر لیتیر اوره بییه
آن افیزوده شید ( .)Van Soest, 1994فرمانتورها روزانه بیا  23گیرم
ماده خشک در سه وعده در سیاعتهیای  16 ، 1و  00تغذییه شیدند.
کنترل  pHبا تزریق اسیدکلریدریک یک میوالر ییا سیود پینج میوالر
( )Hoover and Stokes, 1991توسط  pHمتر (مدل  ،103شیرکت
 Metrohmکشور سوئی ) صورت گرفت.
طی روزهای نمونهگیری (سه روز آخر هر دوره) مخازن جم آوری
خروجیهای فالک های تخمیر( 1فاز جامد و میای ) بیا قیرار دادن در
1- Effluent

آب سرد با دمای چهار درجه سانتیگراد خنک نگهداشیته شیدند تیا از
فعالیت میکروبی ممانعت به عمل آید .خروجیهای فاز جامد و مای بیا
یکدیگر مخلوط شده و پ از هم زده شدن بهمیدت ییک دقیقیه بیا
استفاده از مخلوطکن ،نمونهای  544میلیلیتری از کل مخلوط گرفتیه
شد .در انتهای هر دوره نمونههای گرفته شده طیی سیه روز گذشیته،
یکی شده و پ از مخلوط کردن بهمدت دو دقیقه ،نمونههایی بیرای
اندازه گیری کل نیتروژن و نیتروژن آمونیاکی گرفته شد .مابقی نمونیه
خشک شده و برای ماده خشک ،خاکستر NDF ،و  ADFآنالیز شیدند
(.)36
تجزیه شیمیایی ماده خشک خروجیهای فالک های تخمییر بیا
خشک کردن سه تکرار  344میلیلیتری از آن در  65درجه سانتیگراد
صورت گرفت .در هر دوره آزمایشی بهمنظور برآورد تغییرات نیتیروژن
آمونیاکی نمونهگیری تا هشت ساعت پی از ورود خیوراکدهیی بیه
فرمانتورها انجام شید .بیرای تعییین نیتیروژن کیل از روش کجلیدال
استفاده شد ( .)AOAC., 1990غلظت نیتروژن آمونیاکی مای شکمبه
با استفاده از دستگاه اسیپکتوفوتومتر ( Biochromمیدل Libra S22
ساخت کشور انگلی ) تعیین شد (.)Broderik and Kang, 1980
دادهها در قالب طر بلیوک کیامال تصیادفی بیا اسیتفاده از روییه
 GLMنرمافزار آماری  )SAS, 2008( SASآنیالیز شیدند .تفیاوت در
تیمارها در سوح احتمال پنج درصید بیا اسیتفاده از آزمیون مقایسیات
چندگانه توکی ( )Tukey, 1953برای قابلییت هضیم و دانکین بیرای
نیتروژن آمونیاکی مورد بررسی قرار گرفتند .مدل آماری مورد اسیتفاده
بهصورت  Yij = μ + Bi + Cj + eijبود که در این مدل :Yij ،متغیر
وابسته :µ ،میانگین :Bi ،اثر دوره بهعنوان بلوک :Cj ،اثر تیمیار و :eij
خوای باقیمانده است.

نتایج و بحث
تولید گاز

پتانسیل و نرخ تولید گاز در شرایط استفاده از سوو مختلف دانیه
کوشیا در جیره با  15درصد مواد متراکم طی  26سیاعت انکوباسییون
در جدول  0و نمودار  1آورده شدهاند .پتانسیل تولید گاز در جیره شاهد
نسبت به جیرههای حاوی دانیه کوشییا کمتیر بیود (45ک )P≤4و بیین
جیرههای حاوی دانه کوشیا تفاوت معنیداری وجود نداشت .نرخ تولید
گاز جیرههای آزمایشی تفاوت معنیداری نداشت .حجم گاز تجمعی در
زمانهای  30و  26ساعت انکوباسیون بهطور معنیداری در جیرههای
حاوی دانه کوشیا در مقایسه با شاهد باالتر بود .جیرههای حاوی دانیه
کوشیا ،انرژی قابل متابولیسم (441ک )P=4و قابلیت هضیم میاده آلیی
(440ک )P=4باالتری در مقایسه با جیره شاهد داشتند .با افزایش دانیه
کوشیا در جیره ،غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بیهصیورت خویی
افزایش یافت (441ک.)P=4

ساری و همکاران ،بررسی ارزش تغذیهای دانه گیاه شورزیست کوشیا...

در جیرههای مورد استفاده در موالعه حاضر ،کوشیا بیا داشیتن 05
درصد پروتئین خام و 3ک 54درصد  ،NDFجایگزین بخشی از کنجالیه
سویا و بخشی از سبوس جیره شد تا جیرهها به لحاظ پروتئین خام بیا
یکدیگر مشابه باشند و نیز اخیتال در محتیوای  NDFجییرههیا ،بیه
حداقل برسد .باال بودن غیر معمول مقیدار  ADFدر دانیه کوشییا (04
درصد ماده خشک) در مقایسه با دیگر اقالم موجیود در جییره ازجملیه
سییبوس (0ک 15درصیید مییاده خشییک) ،افییزایش در محتییوای ADF
جیرههای حاوی دانه کوشیا را در پی داشت .بیر اسیاس بررسییهیای
صورت گرفته ،موالعهای که تخمیر شیکمبهای دانیه کوشییا را میورد
بررسی قرار داده باشد در دسیت نیسیت ،در عیین حیال بیاالتر بیودن
غلظت کل اسیدهای چرب فرار در آزمایش دوم پژوهش حاضر (جدول
 )0با استفاده از کشت پیوسیته ،از تولیید بیاالتر گیاز و غلظیت بیاالتر
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در آزمایش اول حمایت مییکنید .بیاالتر
بودن حجم گاز تجمعی در زمانهای انتهایی انکوباسییون یعنیی  30و
 26ساعت پ از شروع تخمیر نشان میدهد که این افزایش بهدلییل
کربوهیدراتهای محلول در آب یا نشاسته سری تجزیه نبوده و احتماال
دیواره سلولی قابل تخمیر و کم بودن لیگنین در دانیه ایین تفیاوت را
موجب شده باشد ( .)He et al., 2020بهدلیل عدم اندازهگیری لیگنین
در آزمایش حاضر ،این ساز و کار باید با احتیاط مورد توجه قرار گییرد.

درجه دو

نشان داده شده است که گاز تولید شده در شرایط آزمایشگاهی تیا 04
درصد از تخمیر سوبسترای عرضه شده از خوراک بوده و باقیمانیده آن
از بافرها تولید میشود ( .)Satter and Slyter, 1974بافر بیکربنات،
برای هر مول  VFAتولید شده ،حدود یک مول دی اکسید کیربن آزاد
میکند ( .)Makkar, 2005هی و همکاران ( )0404نشان دادنید کیه
تولید گاز در سه تا  04ساعت و  30سیاعت انکوباسییون بیا محتیوای
پروتئین سوبسترا رابوه منفیی دارد ( .)He et al., 2020طیی تخمییر
پروتئین ،آمونیاک تولید میشود که با  H+در محلولهای بیافر متصیل
میشود و درنتیجه تعادل در بافر بهسیمت  HCO3تغیییر مییکنید تیا
 CO0کمتری آزاد شود ( .)He et al., 2020اگرچه محتوای پیروتئین
خام جیره هیای آزمیایش حاضیر یکسیان در نظیر گرفتیه شیده ،ولیی
یافتههای آزمایش دوم موالعه حاضر (جدول  )5نشیان مییدهید کیه
میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی در جیره شاهد بیاالتر از جییرههیای
حاوی دانه کوشیا میباشد .آمونیاک تولید شده در محیط تخمیر و نییز
شیکمبه ،قابلییت خنثییکننیدگی اسییدها را دارد ( Tripathi et al.,
)2007؛ بنابراین ،با افزایش غلظیت آمونییاک ،اسییدهای بیشیتری در
محیط تخمیر خنثی شده و این موضوع با کاهش دیاکسید کیربن آزاد
شده از خنثیسازی بافر ،تولید گاز را کیاهش مییدهید ( Satter and
.)Slyter, 1974

جدول  -2فراسنجههای تولید گاز جیرههای حاوی سوو مختلف دانه کوشیا
Table 2- Gas production parameters of diets containing different levels of kochia seed
درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره
خوی
1

Quadratic

Linear

P-value

SEM

533

% of kochia seed in DM of diet
0
10
20
30

0.05

0.10

<0.001

0.51

38.57 a

37.24 a

38.45 a

35.01 b

0.54

0.50

0.20

0.003

0.067

0.080

0.069

0.086

0.30

0.06

0.02

2.50

194.5 a

191.8 a

184.1 b

185.9 b

0.73

0.001

0.008

0.07

8.62 a

8.46 a

8.45 a

8.23 b

0.92

0.007

0.004

0.44

59.19 a

57.81 a

57.85 a

56.39 b

0.93

0.001

0.009

0.01

0.88 a

0.85 ab

0.85 ab

0.82 b

0.47

0.91

0.29

0.36

9.17

9.41

9.21

10.15

مؤلفه
Parameters

پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر
)B (ml

نرخ تولید گاز
)C (ml/h

ماده آلی هضم شده واقعی
)(OMTD

انرژی قابل متابولیسم
)ME (MJ/kg DM

قابلیت هضم ظاهری ماده آلی
)IVOMD (%

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر
)SCFA (mmol

فاکتور تفکیککننده
)PF (mg/ml

 :SEM 1خوای استاندارد میانگینها،
 a,bدر هر ردیف اعداد دارای حرو غیر مشابه ازنظر آماری اختال معنیدار دارند (45ک.)P<4
SEM: Standaed error of means,
Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05).

1

a,b
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شکل  -1اثر جیرههای حاوی سوح مختلف دانه کوشیا بر روند تولید گاز
Figure 1- The effect of diets containing different levels of kochia seed on gas production process

اگرچه وجود برخی ترکیبهیای ضید تغذییهای در علوفیه کوشییا
نشان داده شده است ( Dickie and James, 1983; Galitzer and
 ،)Oehme, 1978امّا گزارشی در مورد ترکیبهای ضید تغذییهای در
دانه کوشیا در دست نیست .افزایش مشاهده شده در پتانسیل تولید گاز
و نیز حجم گاز تولیدی با استفاده از دانه کوشییا در جییره نییز از ایین
دیدگاه حمایت میکند که این ماده خیوراکی حیاوی ترکییبهیای بیا
خاصیت ضد میکروبی نبوده یا مقدار این ترکیبها در دانه قابیلتوجیه
نمیباشند.
کشت پیوسته دو جریانه

قابلیت هضم جیرههیای حیاوی سیوو مختلیف دانیه کوشییا در
فرمانتورهای کشت پیوسته دو جریانه در جدول  3آورده شده است .بیا
افزایش سوح دانه کوشیا در جیره ،قابلیت هضم ماده خشک بهصورت
خوی افزایش یافت (43ک )P=4و تمایل به افزایش خوی قابلیت هضم
ماده آلی در جیرههیای حیاوی دانیه کوشییا مشیاهده شید (41ک.)P=4
جیرههای حاوی  04و  34درصد دانه کوشیا ،بیاالترین قابلییت هضیم
پروتئین خیام را داشیتند (41ک .)P=4تیمارهیا اخیتال معنییداری در
قابلیت هضم  NDFو  ADFنداشتند.

کمتر بودن خاکستر در جیرههای حاوی دانیه کوشییا بیه افیزایش
ماده آلی و محتوای انرژی این جیرهها منتهی میشود .از سوی دیگیر،
با افزایش دانه کوشیا در جیره غلظت کربوهییدراتهیای غییر فیبیری
کاهش و غلظت  NDFو  ADFافزایش یافته است .ایین تغیییرات در
ترکیب شیمیایی جیرهها به همراه افیزایش مشیاهده شیده در قابلییت
هضم جیرهها نشان میدهد که احتمیاال مییزان لیگنینیی شیدن دانیه
کوشیا کم بوده و اجزای دیواره سلولی بهخوبی تخمییر شیده و توسیط
ریزجانداران شکمبه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
اگرچه موالعهای که تخمیر شکمبهای و قابلیت هضم دانه کوشییا
در نشخوارکنندگان را مورد بررسی قرار داده باشد در دست نیست ،ولی
در یکی از محدود پژوهشهای صورت گرفته با استفاده از دانیه گییاه
شورزیست  ،Suaeda glaucaافزایش در قابلیت هضم میاده خشیک،
ماده آلی و عصاره اتری با استفاده از سوو افزایشی این ماده خوراکی
مشاهده شد ( .)Sun and Zhou, 2010با توجه بیه افیزایش مصیر
پروتئین خام بیا اسیتفاده از سیوو مختلیف دانیه ،Suaeda glauca
پژوهشگران افزایش مشاهده شده را به افزایش پروتئین خام مصیرفی
که محدودکننده تخمیر میکروبی بوده است ،نسبت دادند.
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جدول  -3قابلیت هضم جیرههای آزمایشی حاوی سوو مختلف دانه کوشیا در شرایط کشت پیوسته دو جریانه
Table 3- Digestibility of experimental diets containing different levels of kochia seed in continuous culture

درجه دو

خوی

Quadratic

linear

P-value

SEM 1

درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره
% of kochia seed in DM of diet
0
10
20
30

0.23

0.03

0.011

1.33

55.2 a

54.4 ab

53.1 ab

50.6 b

0.10

0.08

0.08

1.70

51.4 ab

51.0 ab

52.4 a

46.3 b

0.63

0.20

0.01

1.85

57.4 a

56.3 a

51.7 b

52.3 b

0.71

0.73

0.87

1.72

42.2

42.3

40.6

41.9

0.76

0.78

0.79

3.02

31.3

33.2

29.8

33.7

مؤلفه
Parameters

ماده خشک
Dry matter

ماده آلی
Organic matter

پروتئین
Crude protein

الیا نامحلول در شوینده خنثی
NDF

الیا نامحلول در شوینده اسیدی
ADF

 :SEMخوای استاندارد میانگینها،
 a,bدر هر ردیف اعداد دارای حرو غیر مشابه ازنظر آماری اختال معنیدار دارند (45ک.)P<4
SEM: Standaed error of means,
Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05).

1

a,b

الزم به ذکیر اسیت کیه در پیژوهش میذکور ( Sun and Zhou,

 )2010غلظت نیتروژن آمونیاکی میای شیکمبه گیزارش نشیده بیود.
اگرچه این یافتهها هماهنگ با افزایش مشاهده شده در قابلیت هضیم
پژوهش حاضر میباشد ،ولی با توجه بیه مشیابه بیودن پیروتئین خیام
جیرهها در پژوهش حاضر ،ساز و کار مورد اشاره ،توجیهکننده افیزایش
مشاهده شده در قابلیت هضم نمیباشد .در کیل بیهدلییل محیدودیت
اطالعات موجود ،جم بندی در این رابوه مستلزم انجام پژوهشهیای
بیشتری است.
با افزایش سوح دانه کوشیا ،غلظیت کیل اسییدهای چیرب فیرار
بهصورت خوی افزایش یافت (جدول 41( ،)0ک .)P=4تمایل به افزایش
خوی (42ک )P=4نسبت اسید بوتیریک با افزایش دانه کوشیا در جییره
مشاهده شد .تیمارهای آزمایشی اختال معنیداری در نسبت اسیتات،
پروپیونات و والرات نداشتند .بیشتر بودن غلظت کل اسییدهای چیرب
فرار در جیرههای حاوی  34درصد دانه کوشیا در مقایسه با جیره شاهد
میتواند نتیجهای از باالتر بودن قابلیت هضم ماده آلی در ایین جییره
باشد ( )Yang, 2017که با افزایش مشیاهده شیده در قابلییت هضیم
شکمبهای ماده آلی در آزمایش حاضر توابق داشیت .همننیین بییان
شده است که قابلیت باالتر هضم بخش الیافی در شکمبه یا جایگزینی
بخشی از نشاسته با دیواره سلولی قابیلهضیم مییتوانید بیا افیزایش
جمعیت بیاکتریهیای تجزییهکننیده فیبیر ،بیه افیزایش غلظیت کیل
اسییدهای چیرب فیرار منتهیی شیود ( Lechartier and Peyraud,
 )2011که این ساز و کار بهویژه در جیرههای با کنسیانتره بیاال دارای
اهمیت است (.)Iraira et al., 2013

بوتیرات یک اسید چرب کتوژنیک است که تولید آن تحیت تیأثیر
عوامل مختلفی ازجمله غلظت قندها و الیا جیره قرار میگیرد ( Sun
 .)et al., 2020در دیگر موالعات ،افزایش نسبت بیوتیرات شیکمبهای
با افزایش گلوکز ،فروکتیوز و گیاالکتوز در جییره گیزارششیده اسیت
( .)Nabati et al., 2011همننین در پژوهشی نشان داده شده اسیت
که تغذیه مناب فیبری با قابلیت هضم باالتر موجیب افیزایش نسیبت
بوتیرات شکمبهای میشود ( )Lopez et al., 2000که میتواند تمایل
مشاهده شده به افزایش در غلظت بوتیرات در آزمایش حاضر را توجیه
نماید.
الگییوی تغییییرات نیتییروژن آمونیییاکی تییا هشییت سییاعت پ ی از
خوراکدهی صبح در جدول  5آورده شده است .با افزایش سوح دانیه
کوشیا در جیره ،غلظیت نیتیروژن آمونییاکی در قبیل از خیوراکدهیی
(41ک )P=4و میانگین غلظت همه زمانها (445ک )P=4بهصورت خوی
کاهش یافت (جدول  .)5تیمارهای حاوی دانه کوشیا غلظت نیتیروژن
آمونیییاکی کمتییری نسییبت بییه جیییره شییاهد در سییاعت دو پیی از
خوراکدهی داشتند (41ک .)P=4اختال معنیداری در غلظت نیتروژن
آمونیاکی در زمانهای چهار ،شش و هشت ساعت پ از خوراکدهی
بین جییرههیای آزمایشیی ،مشیاهده نشید .حیداقل غلظیت نیتیروژن
آمونیاکی که بیرای دسیتیابی بیه حیداکثر رشید میکروبیی در شیرایط
آزمایشگاهی پیشنهاد شده است پنج میلی گرم در دسیلیتیر مییباشید
( )Salehi et al., 2009که در آزمایش حاضر در همه زمانها و همیه
تیمارها ،غلظت نیتروژن آمونیاکی باالتر از حیداقل میورد اشیاره بیود؛
بنابراین ،این عامل محدودکننده رشد ریزجانداران نمیباشد.
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جدول  -4تأثیر جیرههای آزمایشی حاوی سوو مختلف دانه کوشیا بر اسیدهای چرب فرار در کشت پیوسته دو جریانه
Table 4- Effects of experimental diets containing different levels of kochia seed on total and individual volatile fatty acids (VFA) in
continuous culture

درجه دو

خوی

Quadratic

Linear

0.38

0.01

0.05

P-value

SEM 1

1.54

درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره

مؤلفهها

% of kochia seed in DM of diet
0
10
20
30
105.0
96.7 b
97.4 b
101.3 ab
a

Parameters

کل اسیدهای چرب فرار
)Total VFA ( mM

اسیدهای چرب فرار
)VFA (mol/100 mol
0.56

0.60

0.21

1.39

53.5

53.2

54.1

56.3

0.63

0.17

0.014

0.63

31.2

30.9

32.1

29.5

0.45

0.09

0.45

1.00

13.9

14.5

12.3

12.7

0.88

0.79

0.98

0.31

1.35

1.40

1.50

1.45

0.75

0.30

0.12

0.075

1.71

1.72

1.69

1.91

استیک
Acetate

پروپیونیک
Propionate

بوتیریک
Butyrate

والریک
Valerate

استیککپروپیونیک
Acetate/propionate

 :SEMخوای استاندارد میانگینها،
 a,bدر هر ردیف اعداد دارای حرو غیر مشابه ازنظر آماری اختال معنیدار دارند (45ک.)P<4
SEM: Standaed error of means,
Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05).

1

a,b

جدول  -5تأثیر جیرههای آزمایشی بر نیتروژن آمونیاکی شکمبه در ساعتهای مختلف پ

از خوراکدهی (ساعتهای  6 ،0 ،0 ،4و  )1در کشت پیوسته دو جریانه

Table 5- Effects of experimental diets containing different levels of kochia seed on ruminal ammonia N concentration in continuous
culture

درجه دو

خوی

Quadratic

Linear

0.99
0.04
0.60
0.81
0.11

0.01
0.06
0.04
0.49
0.43

0.01
0.01
0.19
0.64
0.34

0.16

0.005

0.03

P-value

SEM 1
0.61
0.98
1.28
1.69
1.16
0.57

درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره
% of kochia seed in DM of diet
10
20
30
7.14 ab
6.75 ab
5.76 b
12.1 b
10.6 b
11.5 b
14.6
13.9
12.9
14.4
11.4
12.1
10.9
10.1
11.9
10.8 b

10.6 b

11.8 ab

ساعت
Hour

0
8.13 a
14.5 a
17.0
12.9
11.1

0
2
4
6
8

12.7 a

میانگین
Average

 :SEMخوای استاندارد میانگینها،
 a,bدر هر ردیف اعداد دارای حرو غیر مشابه ازنظر آماری اختال معنیدار دارند (45ک.)P<4
SEM: Standaed error of means,
Means within a row with different superscripts are significantly different (P < 0.05).

مقدار و سرعت آزادسازی نیتروژن غیر پروتئینی و پیروتئین قابیل
تجزیه در شکمبه ،عرضه ماده آلی قابیل تخمییر و فرآینیدهایی ماننید
دآمیناسیون اسیدهای آمینیه ،تخمییر میکروبیی و جیذب آمونییاک از
دیواره شیکمبه ،غلظیت آمونییاک را در شیکمبه را تحیت تیأثیر قیرار
میدهند ( )Oba, 2011که در موالعات آزمایشگاهی بیهدلییل فقیدان
جذب از دیواره شکمبه ،آخرین مورد ،ازجملیه عوامیل میؤثر محسیوب
نمیشود .با وجود افزایش قابلیت هضم پیروتئین خیام در جییرههیای
حاوی  04و  34درصد کوشیا (جیدول  ،)3مییانگین غلظیت نیتیروژن
آمونیاکی در این تیمارها کمتیر از شیاهد بیوده اسیت کیه ایین یافتیه

1

a,b

میتواند نتیجهای از باالتر بودن استفاده از نیتروژن آمونییاکی در ایین
تیمارها باشد .باالتر بیودن قابلییت هضیم میاده خشیک و تماییل بیه
افزایش قابلیت هضم ماده آلی با افزایش سوح کوشیا در جیره از ایین
دیدگاه حمایت میکند.

نتیجهگیری کلی
استفاده از دانیه کوشییا در جییره حجیم گیاز تولییدی در انتهیای
انکوباسیون را افزایش داد و بهبود پتانسیل تولید گاز را موجب شد .در
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... بررسی ارزش تغذیهای دانه گیاه شورزیست کوشیا،ساری و همکاران

 پیشینهاد مییشیود موالعیات بیشیتری در،خشک سالی از سوی دیگر
خصوص استفاده از دانه کوشیا در جییره نشیخوارکنندگان بیهوییژه در
.شرایط مزرعهای صورت پذیرد

تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی خوزستان
.جهت حمایت مالی از این پژوهش تشکر و قدردانی به عمل میآید

 ماده آلیی و، افزایش قابلیت هضم ماده خشک،آزمایش کشت پیوسته
پروتئین خام و نیز افزایش خوی غلظت کل اسیدهای چیرب فیرار بیا
 نشاندهنده ارزش تغذیهای ایین میاده،استفاده از دانه کوشیا در جیره
 با توجه به اقلیم.خوراکی برای استفاده در جیره نشخوارکنندگان است
 قابلیت رشد گیاه کوشیا در زمینهیای بیا خیاک شیور و،خشک ایران
 با. به ارزش آن میافزاید،قلیایی و نیز تحمل آن در برابر تنش شوری
توجه به یافتههای آزمایش حاضیر و محیدودیت اطالعیات موجیود از
یک سو و اهمییت اسیتفاده از میواد خیوراکی در دسیترس در شیرایط
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Introduction : Corn silage is a major source of forage for ruminants, which provides a higher energy level
compared to other forages. But it is susceptible to aerobic deterioration, because yeasts utilize the lactic acid,
produced by lactic acid bacteria, as a source of energy. Thus, silages become a favor environment for the growth
of mold and bacteria. The susceptibility of a silage to the aerobic deterioration is an important factor since it is
directly related to its quality and nutritive value. When silage is exposed to air, increase ao temperature and pH
may occur, resulting in soluble carbohydrates loss and fermentation of the products of microbial metabolism,
reducing its quality. Aerobic stability is an important feature in the evaluation of corn silage quality. Researchers
reports that the use of lactic acid bacteria can improve fermentation and aerobic stability of silage. This study
aimed to investigate the changes in the chemical compositions and concentration of fermentation end products
that occur in corn silages with or without microbial inoculants during aerobic exposure and to select bacterial
strains that can improve the aerobic stability after silo opening.
Materials and Methods: This study was conducted to select lactic acid bacteria (LAB) strains isolated from
corn silage, the intestinal contents of broilers, laying hens, Turkey, Ostrich and assess their effects on the quality
and aerobic stability of maize silage. The LAB strains were inoculated into aqueous extract obtained from maize
to evaluate their production of metabolites, pH reduction and antimicrobial activity. One hundred and twentyone strains were isolated from various sources in the Laboratory, which all isolates were considered to be LAB
as determined by Gram-stain appearance, catalase test and lactic acid productivity. Analysis of the 16S rDNA
sequence of representative strains was used to confirm the presence of the predominant groups. The sequences
from the various LAB isolates showed high degrees of similarity to those of the GenBank type strains between
99% and 100%. Five LAB strains that showed the best results were assessed in experimental silos. All
treatments were ensiled in laboratory-scale silos for 105 days, and then subjected to an aerobic stability test for 8
days. Silage samples were collected at 0, 4 and 8 days after aerobic exposure to determinate the changes in the
chemical compositions, products of fermentation, and to evaluate the silages microbial changes to determine the
aerobic deterioration. Data in the experimental design, after opening the silos, were analyzed in a completely
randomized design with nine replicates by GLM procedure of SAS software. In aerobic conditions, the data were
analyzed as repeated measures in time. The data were analyzed in a completely randomized design by GLM
procedure of SAS software. Variance analysis and multiple comparisons of data were performed using the GLM
procedure of and the means were separated by Tukey’s test.
Results and Discussion: The results indicated that after 105 days of conservation, all silages had good
fermentation characteristics with low pH (<3.80) and ethanol concentration and high lactic acid contents
(P<0.01). A linear decrease in pH values and water-soluble carbohydrates contents were observed. Addition of
lactic acid bacteria, increased acetic acid, but decreased ethanol contents of inoculated silages compared to the
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control (P<0.01). Across treatments, there were significant differences in the yeast populations (P<0.01). The
population of yeasts which was initially high in the fresh forage (5.57 log cfu g −1 forage) before ensiling and a
drastic reduction in the numbers of yeasts was observed in all silages throughout the experiment. The addition
Lactobacillus Fermentum resulted in a higher concentration of acetic acid and reduced populations of yeasts in
silage compared to the other silage treatments, and a lower ethanol concentration in the silage (P<0.01). The
strains tested were able to modify the fermentative and chemical parameters and the populations of yeasts of
silage after aerobic exposure. Aerobic stability of corn silages was associated with high acetic acid and
reduction the populations of yeasts. all Lactobacillus strains promoted an increase in aerobic stability of silage.
Addition of lactic acid bacteria, further improved silage aerobic stability with more acetic acid production and
reduction the populations of yeasts (P<0.01). After 8 days of aerobic exposure, inoculated silage with
Lactobacillus Fermentum remained stable, but the control silage deteriorated as indicated by a reduction in lactic
acid and an increase in pH, and numbers of yeast (P<0.01). These results proved the advantage of microbial
inoculation. The best Lactobacillus strains is Lactobacillus Fermentum because it provides more stable pH,
production higher acetic acid, higher reduction of yeasts and filamentous fungi in maize silage, thereby
decreasing the aerobic deterioration by these microorganisms.
Conclusion: The results showed that application of inoculants is recommended because it promoted higher
production of acetic acid, reducing the populations of yeast and filamentous fungi, a more stable pH and,
therefore, improving the aerobic stability of silages. The best inoculation is Lactobacillus Fermentum because it
provides higher reduction of yeast and filamentous fungi in maize silage, thereby decreasing the aerobic
deterioration by these microorganisms. The Lactobacillus Fermentum strain show the best results in relation to
silage aerobic stability.
Keywords: Aerobic deterioration, Fermentation products, Aerobic stability, Filamentous fungi, Yeasts
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چکیده
پایداری هوازی از ویژگیهای مهم در ارزیابی کیفیت سیالژ ذرت است .هدف از مطالعه حاضر ،انتخاب جدایههای باکتری اسید الکتیک جدا شده از
منابع مختلف با قابلیت بهبود ویژگیهای تخمیری و ارزیابی اثر تلقیح این جدایهها بدر پایدداری هدوازی سدیالژ ذرت و جلدوگیری از رشدد ریزجاندداران
بیماریزا و فاسدکننده سیالژ طی قرار گرفتن در معرض هوا بود .جدایههای بداکتری اسدیدالکتیک جددا شدده از مندابع مختلدف ،بدرای ارزیدابی تولیدد
متابولیتها ،کاهش  pHو فعالیت ضدمیکروبی در عصاره آبی بهدست آمده از علوفه ذرت تلقیح شدند 121 .جدایه از منابع مختلف در آزمایشگاه جدا شد،
تجزیه و تحلیل توالی  16Sریبوزومی  ،DNAجدایههای نماینده برای تأیید حضور گروههای غالب استفاده شد .توالی جدایههای مختلف بداکتریهدای
الکتیک اسید ،درجه شباهت باالیی به جدایههای نوع بانک ژن با شباهت  33و  144درصد نشان دادند .پنج جدایه باکتریهای اسیدالکتیک که بهترین
نتایج را نشان دادند ،به علوفه ذرت تلقیح و  145روز در سیلوهای آزمایشی سیلو شدند ،سپس ،طی هشت روز تحت آزمایش پایداری هوازی قرار گرفتند.
نمونههای سیالژ در صفر ،چهار و هشت روز پس از قرار گرفتن در معرض هوا برای تعیین تغییرات در ترکیبات شیمیایی ،فرآوردههای تخمیدر و ارزیدابی
تغییرات میکروبی برای تعیین فساد هوازی جمعآوری شدند .نتایج نشان داد ،که همه سیالژها دارای تخمیر خوب با مقدار  pHپدایین (کمتدر از )3/04و
غلظت کم اتانول هستند .پایداری هوازی سیالژ ذرت با باال بودن اسید استیک و کاهش جمعیت مخمرها همراه بود .تمام جدایهها باعث افزایش پایداری
هوازی سیالژ ذرت شدند .این نتایج مزیت تلقیح میکروبی را اثبات کرد .بهترین جدایهی آزمایشی ،الکتوباسیلوس فرمنتوم بود ،زیرا باعث  pHپایدارتر و
تولید بیشتر اسید استیک ،کاهش باالتری از جمعیت مخمرها در سیالژ ذرت تلقیح شده با این جدایهی باکتری شد و بدین ترتیب فساد هدوازی کداهش
یافت.
واژههای کلیدی :پایداری هوازی ،فساد هوازی ،قارچهای رشتهای ،محصوالت تخمیر ،مخمرها.
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مقدمه
سیلو کردن یک روش ذخیره سازی مرسوم و بهتدرین روش بدرای
نگهداری محصوالت علوفهای است (.)Fabiszewska et al., 2019
در سیالژ ،کمبود اکسیژن و تجمع اسید الکتیک ،منجر به  pHپدایین
شده ،متابولیسم میکروبی را مهار کرده و مواد مغذی را حفظ مدیکندد
( .)Santos et al., 2013با این حال ،حساسیت سیالژ به فساد هوازی
عامل مهمی است ،زیرا ارتباط مستقیمی با کیفیت و ارزش غدذایی آن
دارد (.)Avila et al., 2012
سیالژ ذرت منبع اصلی علوفه بدرای نشدخوارکنندگان اسدت کده
سطح انرژی باالتری را در مقایسه با سایر علوفدههدا فدراهم مدیکندد
( .)Lee et al., 2019سیالژ ذرت ،بهخصوص در هوای گرم ،به فساد
هوازی حساس است ،زیرا مخمرها از اسید الکتیک تولید شده توسد
باکتریهای اسید الکتیک 1بهعنوان منبدع اندرژی اسدتفاده مدیکنندد
( .)Basso et al., 2012از طرفی ،غلظدت بداالی کربوهیددراتهدای
محلول در آب علوفه ذرت ،باعث رشد بیش از حد قارچهای سدمی در
مقایسه با سایر علوفهها میشود ( .)Lee et al., 2019بنابراین ،سیالژ
به محی مناسبی برای رشد کپکها و باکتریها تبدیل مدیشدوند ،در
نتیجه سیالژی با کیفیت پایین تولید میکنند (.)Basso et al., 2012
پایداری هوازی ،عامل مهمی برای اطمینان از کیفیدت سدیالژ ذرت و
تأمین یک ماده مغذی خوب با مقدار کمی اسپورهای کپک قدارچی و
ترکیبات سمی است .پس از باز کردن سدیلو ،مخمرهدا و کپدکهدای
قارچی که پایداری هوازی را کاهش میدهند با تجزیه مدواد مغدذی و
اسیدهای آلی سیالژ رشد میکنند .پایداری هوازی پایین باعث کاهش
استفاده و ارزش غدذایی سدیالژ ذرت مدیشدود (.)Lee et al., 2019
بنابراین ،بهبود پایداری هوازی سیالژ میتواند سود قابل توجهی برای
تولیدکنندگان داشته باشد (Lee et al., 2019; Ranjit and Kung,
)2000

از روشهای زیادی برای بهبود پایداری هدوازی سدیالژ اسدتفاده
شده است .محققین گزارش کدرده اندد ،کده اسدتفاده از بداکتریهدای
اسیدالکتیک میتواند تخمیر و پایداری هوازی سیالژ را افزایش دهدد
( .(Ranjit and Kung, 2000; Lee et al., 2019بنابراین ،اسدتفاده
از افزودنیهای میکروبدی حداوی بداکتریهدای اسدید الکتیدک ،کده
عالوه بر تولید اسدید الکتیدک قدادر بده تولیدد اسدیدهای اسدتیک یدا
پروپیونیک هسدتند ،در مهدار رشدد و فعالیدت قدارچهدای رشدتهای و
مخمرها مؤثرتر هستند و ممکن است ثبات هوازی سدیالژ را افدزایش
دهند ( .)Avila et al., 2012اطالعات مربوط به رشد میکروبی مانند
باکتریهای اسید الکتیک ،مخمرهدا و کپدکهدا در هنگدام مواجهده

)1- Lactic Acid Bacteria (LAB

هوازی سیالژ محدود است .در حقیقت ،این اطالعات میتواندد سدهم
این میکروبها را در تخمین ماندگاری سیالژ پس از بداز شددن سدیلو
تسهیل کند .بنابراین ،این مطالعه بدهمنظدور بدرآورد پایدداری هدوازی
سیالژ ذرت تلقیح شده با بداکتریهدای اسدید الکتیدک انجدام شدد و
همچنین تغییرات در ترکیب شیمیایی و میکروبدی در هنگدام مواجهده
هوازی بررسی گردید.

مواد و روشها
ای دن آزم دایش در آزمایشددگاههددای گددروه علددوم دامددی دانش دکده
کشاورزی ،دانشگاه بوعلی همدان در سه مرحله انجام شد:
 )3کشت و جداسازی باکتریهای اسید الکتیک

کشت و جداسازی جدایدههدای بداکتری اسدید الکتیدک از مندابع
مختلف (سیالژ ذرت ،محتویات روده مدر هدای تخدمگدذار ،گوشدتی،
بوقلمون و شترمر ) به روشهای زیر انجام شد:
کشت و جداسازی جدایه های باکتری اسید الکتیدک طبدر روش
ارائه شده توس آویال و همکداران (;Avila et Avila et al., 2009
 )al., 2014انجام شدد .بداکتریهدای مولدد اسدید الکتیدک بدهروش
انکوباسیون بیهوازی با استفاده از محی کشت آگار ام آر اس 2حاوی
سیستئین هیدروکلرایدد ( 4/1درصدد) و سدیکلوهگزامید ( 4/0درصدد)
کشت شدند .کلنی باکتریهای رشدیافته روی پتریدیدشهدای دارای
حداقل  34تا حداکثر 344واحد تشکیلدهنده کلنی 3شمارش شددند ،و
از پتریهای حاوی کلنیهای منفرد و با کیفیت خوب ،بهطور تصادفی
یک کلنی انتخاب ،عالمتگذاری و برای شناسایی جداسازی شددند ،و
مجدددداد درون مح دی کشددت مددایع ام آر اس ،0در شددرای تاری دک و
بیهوازی در دمای  34درجه سانتیگراد بهمدت  20ساعت در یک جار
بیهوازی انکوبه شدند .جدایههای انتخاب و جدا شدده ،مجددداد بدرای
خالصسازی بیشتر توس آگدار ام آر اس ،روی پتدری هدای محتدوی
محی کشت جامد ،کشت شدند .این کار بدرای خدالصسدازی بیشدتر
چندین بار تکرارشد .سپس ،جدایههای خدالصشدده ،انتخداب و یدک
کلنی به لولههای هانگیت محتوی پنج میلیلیتر محی کشت مدایع ام
آر اس منتقدل و بدهمدددت  20سداعت در آون  34درجدده سدانتیگددراد
نگهداری شدند .پس از آن ،جدایههای خالص شده و رشد یافته درون
محی کشت مایع با محلدول گلیسدرول 24درصدد ( )v ⁄ vحفدظ و در
دمای -04درجه سانتیگراد برای بررسیهای بعدی ذخیره شدند.
مطابر با روشهای ذکرشده بدرای کشدت بداکتریهدا ،جدایدهی
)2-- De Man Rogosa Sharpe Agar (MRS Agar
)3- Colony forming units (CFU
)4- De Man Rogosa Sharpe Broth (MRS Broth
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بدداکتریهددا بددا توجدده بدده خصوصددیات مورفولددوژیکی و تسددتهددای
آزمایشگاهی (;Avila et Avila et al., 2009; Pang et al., 2011
 ،)al., 2014بهعنوان باکتریهای تولیدکننده اسیدالکتیک فرضدی ،از
منابع مختلف ذکر شده ،جدا شدند .سپس ،برای بررسی رشد ،کداهش
در مقددار  pHو تولیدد متابولیدتهدا ،جدایدده بدداکتریهدای جددداشددده
(جدایههای باکتری) در عصاره آبی تهیه شدده از گیداه ذرت علوفدهای
تلقیح شدند و توانایی آنها در جلوگیری از رشد ریزجانداران بیمداریزا
و فاسدکننده سیالژ ،ارزیابی شد ( Saarisalo et al., 2007; Santos
 .)et al., 2013پس از کشت مجددد هدر جدایدهی بداکتری ،رشدد از
طریر اندازه گیری کدورت با دستگاه اسدپکتروفتومتر 1در طدول مدو
 044نانومتر ارزیابی شد .از pHمتر دیجیتال 2بدرای انددازهگیدری pH
استفاده شد و از دستگاه کرومداتوگرافی مدایع بدا کدارایی بداال 3بدرای
تجزیه و تحلیل تولید متابولیتهای اسیدالکتیک ،اسیدهای اسدتیک و
پروپیونیک ،همچنین الکلهای اتدانول و پروپداندیاُل اسدتفاده شدد
) .)Santos et al., 2013; Avila et al., 2014جدایدههدایی از
باکتریهای اسید الکتیک ،که بهترین رشد و کارایی را در کاهش pH
از خود نشان دادند ،برای بررسی توانایی آنهدا در جلدوگیری از رشدد
ریزجانداران بیماریزا و فاسدکننده ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
آزمایشهای مهار ،با استفاده از روش انتشدار آگدار مطدابر روش
توصیف شده توسد سدانتوس و همکداران (،)Santos et al., 2013
انجام شد .ریزجانداران بیماریزا و فاسدکننده ،در مرکز محی کشدت،
مجدداد کشت و فعال شده و بهمددت  20سداعت در دمدای  33درجده
سانتیگراد انکوبه شدند ،بهاستثنای جدایه ی کلوستریدیدم پرفرینجنس
که تحت شرای بیهوازی در یک جار بیهوازی بدهمددت هفدت روز
انکوبه شد .گونههای مخمر و قدارچهدا بدهترتیدب در محدی عصداره
مخمر-پپتون-گلوکز ،0محی سیب زمینی-دکستروز-آگار 5و همچنین،
جدایه باکتریهای اسید الکتیک انتخاب شده در محدی کشدت ام آر
اس بهمدت  20ساعت با دمای  34درجه سانتیگراد مجددداد کشدت و
انکوبه شدند .پس از آن ،سوسپانسیون استانداردی از رشد ریزجانداران
بیماریزا و فاسدکننده تحت آزمایش آماده شد ،و با اسدتاندارد شدماره
 4/5مقیاس مکفارلند (تقریباد  1/5×140کلنی بهازای هدر میلدیلیتدر)
مقایسه شد ،در حالیکه ،رشد باکتریهدای اسدید الکتیدک بدهوسدیله
مقایسه با استاندارد شماره  1مقیاس مکفارلندد (تقریبداد  3×140کلندی
بهازای هر میلیلیتر) استاندارد شد (.)Santos et al., 2013
پیش انتخاب جدایههای باکتریایی براساس ارزیابی رشد ،کداهش

در مقدار  pHو تولید متابولیتها ،همچنین ،توانایی آنها در جلوگیری
از رشددد ریزجانددداران بیمدداریزا و فاسدددکننددده س دیالژ انجددام شددد
) .)Saarisalo et al., 2007; Santos et al., 2013از آن جدا کده،
اسید الکتیک در درجه اول مسئول کاهش مقادیر  pHدر سیالژ است،
بهترین جدایههای تولیدکنندده اسدید الکتیدک کده نقدش مدؤثری در
کاهش  pHو همچنین سرعت رشدد بداالیی داشدتند ،و از طرفدی ،در
آزمایش مهار ریزجاندداران ندامطلوب ،مدؤثر بودندد ،انتخداب و بدرای
مطالعات مولکولی مورد بررسی قرار گرفتند .در مرحله بعد ،با اسدتفاده
از روشهای مولکولی ،مراحدل اسدتخرا  DNAبداکتریهدا و تکثیدر
 DNAاستخرا شده ،توس روش واکنش زنجیرهای پلیمراز 0انجدام
شد .جدایههای باکتری (جدایه های باکتری) جداسازی و انتخاب شده،
برای ارزیابی در سیلوهای آزمایشگاهی با تعیینتوالی  DNAشناسایی
شدند .استخرا  DNAباکتریهای جداشده و خدالصسدازی آنهدا و
همچنین ،تکثیر  DNAاستخرا شده ،طبر روشهای توصدیف شدده
توس د سددانتوس و همکدداران ( )Santos et al., 2013و سددیلوا و
همکداران ( )Silva et al., 2018انجدام شدد DNA .بداکتریهدا بدا
استفاده از کیت تجاری 3استخرا شد .غلظدت DNAهدای اسدتخرا
شده با استفاده از طیفسنجی نانودراپ 0مورد بررسی قرار گرفت و در
دمای  -24درجده سدانتیگدراد ذخیدره شددند .بدرای انجدام واکدنش
زنجیرهای پلدیمدراز و تکثیدر  DNAاز دسدتگاه ترموسدایکلر شدرکت
اپندروف (اپندورف ،هامبورگ ،آلمان) اسدتفاده شدد .منطقده کدکنندده
توالی ژن  16SrDNAتوسد واکدنش زنجیدرهای پلدیمدراز در یدک
سیکلر حرارتی  PCRتکثیر شد .از آغازگرهای عمومی برای شناسدایی
جدایهی باکتریهای تولیدکننده اسیدالکتیک استفاده شد .آغازگرهای
مددورد اسددتفاده ،آغازگرهددای عمددومی پروکاریوتی دک  16Sریبددوزومی
 RNAبودند .محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز مستقیماد بدا کیدت
 PCRبدددا اسدددتفاده از آغازگرهدددای عمدددومی پروکاریوتید دک 16S
P027F
(50- ،DNA
ریبدددددددددددددددوزومی
1492R
) GAGTTTGATCCTGGCTCA-30و (50-
) ACCTTGTTACGACTT-30تعیددین شددد ( Silva et al.,
 .)2018محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز بهدست آمده برای تصفیه
و تعیینتدوالی بده شدرکت مداکروژن 3ارسدال و توسد ایدن شدرکت
تعیین توالی شدند .توالی نوکلئوتید هر جدایه توس نرمافزار بیوادیدت14
ویرایش  3/2مشاهده و بخش مورد نظر آن انتخاب شد .سپس ،توالی
انتخاب شده بهوسیله ابزار بالست 11وارد و بدا تدوالیهدای موجدود در

1- VARIAN, Cary100 UV-Vis spectrophotometer,
Australia
2- JENWAY, 350 pH meter manual, UK.
3- High-Performance Liquid Chromatography (HPLC,
)Shimadzu model LC-10Ai
4- Yeast Extract Peptone Glucose (YEPG) Medium
)5- Potato Dextrose Agar (PDA

)6- Polymerase Chain Reaction (PCR
7- Wizard_ Genomic DNA Purification kit, Promega,
Madison, WI, USA
8- Thermo Scientific 2000, Waltham, MA, USA
)9- Macrogen (Seoul, South Korea
10- BioEdite
)11- Basic Local Alignment Search Tool (BLAST
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پایگاه داده های بانک ژن ،موجود در وب سایت مرکز ملدی اطالعدات
بیوتکنولوژی 1مقایسه شدند .پس از تجزیه توالی هدا توسد بالسدت،
ریزجانداران ثبت شدهای که بیشترین قرابت ژنتیکی را با جدایدههدای
خالص شده آزمایش داشتند ،شناسایی شدند .سپس ،توالیها بدا روش
اتصاالت مجاور توس نرمافزار مگا 2ویرایش شش بررسی شد.

سیلو شده مشخص شدود .پدس از هدواگیری و فشدردهسدازی کامدل،
سیلوها در دمای اتاق (بهطور متوس  23درجه سانتیگراد) نگهدداری
شددده و از نددور خورشدید و بدداران محافظددت شدددند .پددس از  145روز
سیلوکردن ،هر سیالژ ابتدا توزین و سپس باز شدند ( Santos et al.,
.)2013

 )3تلقیح جدایه های انتخاب شده به علوفه ذرت برای تهیهه

 )9اندازهگیری پایداری هوازی سیالژها

سیالژ در سیلوهای آزمایشگاهی

جهت ارزیابی پایدداری هدوازی هدر سدیالژ طبدر روش آویدال و
همکاران ( )Avila et al., 2014و کاروالهو و همکداران ( Carvalho
 )et al., 2014اقدام شد .بهطور خالصه ،پس از  145روز سیلوکردن،
مینیسیلوها باز شدند و نمونههای تقریباد دو کیلوگرمی از هر مینیسیلو
برداشته در سطلهای پالسدتیکی پدنج کیلدوگرمی قدرار گرفتندد و در
اتاقی با دمای کنترلشدده  23درجده سدانتیگدراد ( )± 1/5نگهدداری
شدند .ظروف سدیالژ بدا دو الیده پارچده پنبدهای پوشدانده شدد تدا از
خشکشدن ،آلودگی گرد و غبار جلوگیری کند .برای ارزیابی پایدداری
هوازی آنها یک دماسنج بهمددت هشدت روز درون تدوده سدیالژ ،در
عمر  14سانتیمتر قرار داده شد .دماسنجی که برای اندازهگیری دمدا
هر دو ساعت برنامهریزی شده بود ،در مرکز هدر سدطل قدرار گرفدت.
دمای هر سیالژ هر  124دقیقه ثبت شد .دمای محدی بدا اسدتفاده از
دماسنج واقع در نزدیکی سطلها اندازهگیدری شدد .پایدداری هدوازی
بهعنوان مجموع ساعاتی که دمای سیالژ قبل از افدزایش بدیش از دو
درجه سانتیگراد باالتر از دمای محی ثابت ماند ،تعریف شده است.
نمونهبرداریها از علوفده تدازه قبدل از سدیلوکردن و همچندین از
علوفه سیلوشده پس از  145روز تخمیدر در سدیلو ،پدس از بداز شددن
مینی سیلوها ،روزهای صفر (روز باز شدن سیلوها) ،چهار و هشت ،پس
از قددرار گددرفتن در معددرض هددوا بددرای تجزی ده و تحلی دل ش دیمیایی،
محصدوالت نهددایی تخمیدر و میکروبدی ،انجددام شدد .یدک بخددش از
نمونهها ،وزن و بهمددت  32سداعت در آون دارای فدن در دمدای 55
درجه سانتیگراد خشک شد .بخش دیگری از نمونهها ،در نایلونهدای
برچسبدار برای تجزیههای بعدی در فریدزر  -24درجده سدانتیگدراد
ذخیره شد .بخش سوم نمونه ها ،برای تهیه عصاره آبی بهمنظور تعیین
مقدار  ،pHارزیدابی جمعیدت میکروبدی و محصدوالت نهدایی تخمیدر
استفاده شد .برای انددازهگیدری ترکیبدات شدیمیایی در علوفده تدازه و
نمونههدای سدیالژ از روشهدای اسدتاندارد اسدتفاده شدد ( AOAC,
.)1990
یک نمونه  25گرمی از علوفه تازه قبل سیلوکردن و همچندین ،از
هر سیالژ بعد بازکردن مینی سدیلوها ،طدی روزهدای قدرار گدرفتن در
معرض هوا ،جمعآوری و با  225میلیلیتر آب مقطر اسدتریل محتدوی
پپتون  4/1درصد مخلوط شد و در یک مخلوطکن بهمدت  24دقیقه با
سرعت  24دور در دقیقه همگن شد ،سپس از طریر کاغذ فیلتر واتمن

در این مرحله با توجه به نتایج تعیین توالی جدایههای توالییدابی
شده و نتایج حاصل از آزمایشهای قبل از قبیل؛ نرخ رشد سریعتدر در
طی تخمیر ،کاهش مؤثر  pHو تولید غلظتهای مناسب متابولیتها و
فعالیت ضد میکروبی ،پنج جدایه که بهترین نتایج را نشان دادند بدرای
تلقیح به ذرت علوفهای برای سدیلوکردن انتخداب شددند .بدرای ایدن
آزمایش شش تیمار در نظر گرفته شد :شاهد (سیالژ کنترل بدون هیچ
افزودنی میکروبی) ،و پنج تیمار محتوی باکتریهای جداسازی شدده و
انتخددداب شدددده بدددهصدددورت مجدددزا (الکتوباسدددیلوسپدددانیس،

الکتوباسدددیلوسسدددالیواریوس ،پددددیوکوکوساسدددیدیالکتیسدددی،
الکتوباسیلوسفرمنتوم و انتروکوکوسفاسدیوم) .بدرای هدر تیمدار ،نُده
تکرار در نظر گرفته شد (شش تیمار و  50مینیسیلو) .علوفه تازه ذرت
با طول برش  1/5سانتیمتر خرد شده با جدایه باکتریهدای انتخدابی
مخلوط شد و در سدیلوهای آزمایشدی پلدیوینیدلکلریدد بدا قطدر 34
سانتیمتر و ارتفاع  04سانتیمتر ،مجهز به درهدای محکدم کده فقد
امکان انتشار گاز را فراهم میکند ،ذخیره شد .هر مینیسیلو بدا حددود
 3444گرم (وزن مرطوب) علوفه خرد شده پر و به چگالی تقریبداد 044
کیلوگرم در مترمکعب فشرده شد .جدایههای باکتری تولیدکننده اسدید
الکتیک مطابر با استانداردهای کدورت مقیاس مکفارلند آمادهسازی
شدند ،و تلقیح با جمعیت  140کلنی بهازای هر گرم علوفه تدازه انجدام
شد .تلقیح باکتریها براساس روشهای پیشنهاد شده توسد آویدال و
همکاران ( )Avila et al., 2014و سانتوس و همکاران ( Santos et
 )al., 2013انجام شد .شاهد (کنترل) بدون هیچگونه تلقیح باکتریایی،
فقد آب مقطددر بدده علوفدده اضددافه و ذخیددره شددد .در همدده تیمارهددا
باکتریهای تلقیح شده با غلظت 1× 140 cfu/g FMبرای اطمینان از
تسل بر تخمیر استفاده شد .مقدار ذرت خردشده بدرای هدر تیمدار بدا
تکرارهای آن مشخص شده ،توزین ،سپس با محلول محتوی بداکتری
تلقیحی مخلوط شد .باکتریها با استفاده از سدمپداش گیداهی (بدرای
جلوگیری از آلودگی از یک سمپاش جداگانده بدرای هدر تیمدار) ،روی
علوفه ذرت اسپری ،با دست مخلوط و سپس مینیسدیلوها پدر شددند.
سیلوها قبل و بعد از پر شدن توزین شدند تدا مقددار واقعدی علوفدهی
)1- NCBI: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
2- MEGA

آقامحمدی وهمکاران ،پایداری هوازی سیالژ ذرت تلقیح شده با جدایههای جدید …

شماره چهار صاف شد ( .)Santos et al., 2016از عصاره آبدی تهیده
شده برای تعیین  ،pHکربوهیدراتهای محلدول در آب و محصدوالت
تخمیری استفاده شد pH .هر نمونه با دستگاه pHمتر مشدخص شدد.
کربوهیدراتهای محلول در آب با استفاده از روش اسید سدولفوریک-
آنترون طبدر روش دریداز ( )Deraize, 1961تعیدین شدد .بخشدی از
عصارههای آبی (دو میلیلیتر) با  14میکرولیتدر اسدید سدولفوریک 54
درصد (حجمی/حجمی) اسیدی شدند و قبل از تجزیه و تحلیدل بدرای
اندازهگیری محصوالت نهایی تخمیر منجمد شددند ( Santos et al.,
 .)2013عصددارههددای آبددی اسددیدی شددده بددا اسددتفاده از دسددتگاه
کروماتوگرافی مایع بدا کدارایی بداال بدرای تعیدین غلظدت اسدیدهای
الکتیک ،استیک و اتانول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تجزیده و
تحلیل میکروبی در ذرت علوفهای تازه قبل از سیلوکردن و در سدیالژ
در زمان باز شدن مینیسیلوها و قرار گرفتن در معرض هوا انجام شدد.
از عصاره آبی تهیه شده در چندین رقدت تهیده شدده ( 14-1تدا )14-0
برای تعیین جمعیت باکتریهای الکتیدکاسدید ،مخمرهدا و قدارچهدا
استفاده شد .بدرای بررسدی و شدمارش جمعیدت بداکتریهدای اسدید
الکتیک در علوفه تازه و هر سیالژ پتریهای محتدوی محدی کشدت
آگار ام آر اس طبر روش آویال و همکاران ( )Avila et al., 2014در
دمای  34درجه سانتیگراد بهمدت  00سداعت در شدرای بدیهدوازی
انکوبه شدند .جمعیت مخمرهای موجود در علوفه تدازه و نموندههدای
سیالژ در محی عصداره مخمدر -پپتدون -آگدار طبدر روش آویدال و
همکاران ( )Avila et al., 2009و جمعیت قارچهای رشتهای موجدود
در علوفه تازه و نمونههای سیالژ در محی سیب زمیندی-دکسدتروز-
آگار حداوی  1/5درصدد محلدول اسدید تارتاریدک ( 14درصدد وزندی/
حجمی) جهت اسیدی شدن طبر روش سیلوا و همکداران ( Silva et
 )al., 2018انجام شد .پتریدیشهدای محتدوی محدی هدای کشدت
مخمرها و قارچها بهمدت سه تا پنج روز بهصورت هوازی در دمای 25
تا  34درجه سانتیگراد انکوبه شدند .کلنیهای قابل مشاهده در محی
آگار در رقتهای مناسب (حداقل  34تا حدداکثر  344واحدد تشدکیل-
دهنده کلنی) شمارش شده و تعداد واحدهای تشکیلدهندده کلندی در
هر گرم سیالژ بیان شد و به صورت لگاریتم کلنی شمارش شده در هر
گرم علوفه تازه یا سیالژ 1نشان داده شدند.
این پژوهش در قالب طرح آزمایشی کامالد تصادفی با شش تیمدار
و نه تکرار انجام شد .پس از باز شدن سیلوها دادهها بدر پدایهی طدرح
کامالد تصادفی تجزیه و تحلیل شدند .معادله  1مددل آمداری طدرح را
نشان میدهد:
Yij = μ + Ti + eij
معادله ()1
که در این مدل :Yij ،مقدار هر مشاهده :μ ،میانگین صفت مدورد
مطالعه :Ti ،اثر تیمار و  :eijاثر خطای آزمایشی بود.
1- Log cfu/g FM
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در شرای هوازی پس از باز شدن سیلوها و قرار گرفتن در معرض
هوا ،دادهها بهعنوان اندازهگیریهای تکرار شدونده در زمدان ،بدر پایده
طرح کامالد تصادفی تجزیه و تحلیل شدند .معادله  2مدل آماری طرح
را نشان میدهد:
Yijk = µ + Ai + Eai.k + Bj + ABij + Ebijk
معادله ()2
در این مدل :Yij ،مشاهده مربوط به تیمار  iو زمان اندازهگیدری j
در تکرار k؛  :μمیانگین کلی مشداهدات :Ai ،اثدر تیمدار i؛  :Eai.kاثدر
اشتباه اصلی؛  :Bjاثر زمان اندازهگیری j؛  :ABijبرهمکدنش تیمدار  iو
زمان اندازهگیری  jو  :Ebijkاشتباه فرعی هستند .تجزیه اطالعدات بدا
استفاده از نرمافزار آماری  SASویرایش  ،)SAS, 2013( 3/0با رویه
 GLMو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون توکی و سطح معندی-
داری  4/45و  4/441انجام شد .تمام شمارشهای میکروبی بدر پایده
لگاریتمی ( )log10 cfuتبدیل شد.

نتایج و بحث
انتخاب و شناسایی جدایههای باکتری الکتیکاسید

از تعداد  121جدایههای باکتریهدای اسدیدالکتیک 144 ،جدایده
نتایج قابل قبولی نشان دادند و رشد آنها (اندازهگیری در واحد جذب)
و کاهش مقادیر  pHدر عصاره ذرت بدهترتیدب از  4/35تدا  2/05و از
 1/45تا  2/03متفاوت بود .باکتریهای جددا شدده از محتویدات روده
بوقلمون در فرآیند انتخاب حذف شدند ،زیرا رشد آنها در عصاره ذرت
از شدت کمتری برخوردار بود یا برخدی رشدد نکردندد .در میدان 144
جدایه باقیمانده ،جدایه هایی که نتایج بهتری نشان دادندد ،بدهترتیدب
تولید اسیدهای الکتیک و اسدتیک را از  4/00تدا  3/30و از  4/05تدا
 5/35گددرم در لیتددر نشددان دادنددد .تمددام جدایددههددای بدداکتریهددای
اسیدالکتیک مقادیر کمی اسید پروپیونیک تولید کردند که از  4/45تدا
 4/10گدددرم در لیتدددر متغید در بدددود .بدددا اید دن حدددال ،جدایددده 10
(الکتوباسیلوسفرمنتوم) بهدلیل تولید بیشتر این اسدید ( 4/25گدرم در
لیتر) و اسید استیک ( 0/51گرم در لیتر) برجسته شد .همده جدایدههدا
تولید اتانول کم (از  4/42تا  4/40گرم در لیتر) داشتند ،بهاستثنای پنج
جدایه که تولید اتانول تقریباد  4/51گرم در لیتر را نشان داد.
از مجموع کل جدایههایی که بهترین رشد را نشان دادندد و مدؤثر
در کاهش  pHبودند ،تعداد  35جدایه اثر مهاری بر رشد ریزجاندداران
بیماریزا و فاسدکننده داشتند و منجر به تشکیل یک هاله مهداری بدا
اندازههای بین  14تا  24میلیمتر شدند .دیگر جدایههدا هالده مهداری
تشددکیل ندادنددد یددا بسددیار کوچددک بددود .جدایددههددایی کدده فعالی دت
ضدمیکروبی بهتری علیه مخمرها و قارچها نشان دادند ،برای فرآیندد
سیلوکردن انتخاب شدند ،زیرا رشد خوبی در عصاره آبی ذرت داشدتند،
همچنین تولید متابولیت بیشتر (اسیدهای چرب فرار و اسیدالکتیک) و
غلظت اتانول کمتری داشتند.
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در این مطالعه ،عالوهبر بررسی سرعت رشد و کاهش  pHمحی ،
ارزیابی متابولیتهای تشکیلشده و فعالیدت ضددمیکروبدی بدهعندوان
عامل کلیدی در انتخاب جدایهها بدرای فرایندد سدیلو کدردن اسدتفاده
شدند .بنابراین ،انتخاب جدایههای باکتری اسید الکتیک بدرای تلقدیح
به علوفه ذرت در فرآیند سیلوکردن عمددتاد بدر اسداس میدزان رشدد و
تولید متابولیتها برای بهبدود تخمیدر و فعالیدت ضددمیکروبدی بدرای
افزایش پایداری هوازی بود .غلظت متابولیتهای تولیدد شدده توسد
جدایه باکتریهای تولیدکننده اسدید الکتیدک در محدی کشدت ذرت
بسیار متغیر بود .اختالفات موجود در تولید متابولیتها بین جدایههدای
باکتری بهدلیل متابولیسم باکتریها بود .جدایههایی که تولید باالیی از
اسید الکتیک را نشان دادند ،بهعنوان باکتریهای با تخمیدر نداهمگن
اختیاری شناخته شدند ،در حالی که جدایههایی که اسدیدهای اسدتیک
تولید میکردند ،باکتریهای با تخمیر ناهمگن اجباری در نظدر گرفتده
شددند ( .)Santos et al., 2013بدرای بیشدتر جدایدههدای آزمایشدی
مشاهده ارتباط بین رشد ،از طریر قرائت جذب ،و کاهش  pHمحدی
امکانپذیر بود .همبستگی بین این دو فاکتور با تولیدد اسدیدها توسد
باکتریهای تولیدکننده اسید الکتیک توضیح داده میشدود ( Santos
 .)et al., 2013فعالیت ضدمیکروبی بداکتریهدای اسدید الکتیدک در
درجه اول مربوط به تولید اسیدهای آلی اسدت .اثدرات ضددمیکروبدی
میتواند به کاهش  pHدر محی کشدت ،کداهش  pHداخدل سدلولی
بهدلیل عبور اسیدها از غشای سلولی ،تغییدر در نفوذپدذیری سدلول از
طریر تداخل پروتئینهای غشایی مربوط به انتقال فعال مواد مغذی یا
سمیت سلول بهدلیل تجمع ترکیبات قلیدایی در داخدل سدلول مربدوط
باشد ( .)Santos et al., 2013همچنین ،فعالیت ضدمیکروبی میتواند
مربوط به تولید باکتریوسینها باشدد ( Santos et al., 2013; Silva
 .)et al., 2018گرچه در مطالعده سدانتوس و همکداران ( Santos et
 ،)al., 2013ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی بهعندوان عامدل کلیددی در
انتخاب جدایدههدا بدرای فرآیندد سدیلوکردن کارآمدد نبدود و انتخداب
جدایههای باکتری اسید الکتیک بدرای سدیالژ ذرت را بدر اسداس دو
فاکتور سرعت رشد جدایهها از طریر قرائت جدذب ،و کداهش  pHدر
محی کشت انجام دادند .بنابراین ،اثرات تلقیح میکروبدی بدر تخمیدر
سیالژ عمدتاد بهدلیل توانایی تسل سریع بر تخمیر و تولید متابولیتها،
عالوهبر تغییرات در  pHاست ( .)Santos et al., 2013عالوهبرایدن،
سازگاری بین علوفه و باکتریهای اسید الکتیک انتخاب شدده ،یدک
فاکتور تعیین کننده برای دستیابی بههدف کداربرد افزودندی میکروبدی
است .بنابراین ،میتوان از این ویژگیها بهعنوان معیدار انتخداب مدواد
تلقیحی جدید استفاده کدرد ( Saarisalo et al., 2007; Santos et
 .)al., 2013; Avila et al., 2014; Silva et al., 2018در انتخاب
جدایههای تلقیحی ،در نظر گرفتن بقای جدایه انتخاب شده تدا پایدان
تخمیر بسیار مهم است ،که همچنین ،میتواند باعدث بهبدود پایدداری
هوازی سیالژ شود (.(Santos et al., 2013; Santos et al., 2016

در این مطالعه ،جدایه های انتخاب شدده ،غلظدتهدای بداالیی از
اسیدهای استیک و پروپیونیدک تولیدد کردندد .طبدر نظدر محققدین،
اسیدهای پروپیونیک و استیک یک اثر همافزایی نشان میدهندد ،کده
قادرند رشد مخمرها و قارچهای رشتهای را کاهش داده و ثبات هوازی
سدیالژ را افدزایش دهندد ( Santos et al., 2013; Silva et al.,
 .)2017; Silva et al., 2018بر مبنای گزارش محققدین ،اسدیدهای
با بداالترین  pKدر مهدار و یدا کداهش رشدد و فعالیدت ریزجاندداران
نامطلوب مؤثرتر هستند .وقتی  pHسیالژ زیر  0/33باشدد ،اسدیدهای
استیک و پروپیونیک ،در  pHکمتر از  ،)0/33( pKaدر درجه اول خود
را به شکل تفکیک نشده نگه میدارند ،در این فرم ،غشاهای مخمرها
و قارچهای رشتهای به این اسیدها نفوذپذیر میشوند .بهطور خالصده
می توان بیان کرد که بدهدلیدل خصوصدیت چربدیدوسدتی اسدیدهای
استیک و پروپیونیک است که دریافت اسید از طریر غشا ریزجانداران
(غشای نفوذپذیر به اسیدها) بهروش انتقال غیرفعال صورت میگیدرد.
در داخل سلول ،که  pHبرابر ( 3/4باالتر از  pKaاسدید) اسدت ،اسدید
تجزیه شده ،که آزادکننده پروتونهاست .آزادسازی یونهای ،H+که از
بین بردن آنها بهمعنی انرژی صرف شده توس ریزجاندداران اسدت،
یک فرآیند انتقال فعال میباشد که باعث کداهش  pHداخدل سدلولی
میشود و در نتیجه ،سرعت رشد را کاهش داده و امکان مرگ سدلول
فراهم میشود (Santos et al., 2013; Silva et al., 2017; Silva
 .)et al., 2018نتایج حاصل از آزمایش حاضر ایدن گفتدههدا را تأییدد
میکند و جدایههایی که غلظتهدای بداالیی از اسدیدهای اسدتیک و
پروپیونیک را تولید کردند ،فعالیت ضدمیکروبی بهتری را نشان دادند.
بر اساس نتایج بهدست آمده طی آزمایشهای مختلف در ارزیدابی
جدایههای باکتری اسید الکتیک در این پژوهش ،جدایههایی که نتایج
بهتری از نظر تولید متابولیتها و فعالیت ضددمیکروبدی نشدان دادندد،
جهت شناسایی مولکولی انتخاب شدند (نتایج ارائه نشده است) .مطابر
با نتایج تعیینتوالی منطقه  ،16S rRNAو همچنین ،نتایج حاصدل از
آزمایشهای مربوط به اندازهگیری فراسنجههدای رشدد ،کداهش ،pH
تولید متابولیتها و فعالیت ضدمیکروبی میان جدایدههدای تدوالییدابی
شده ،پنج جدایه بهمنظور ارزیابی در سدیلوهای آزمایشدگاهی انتخداب
شدند .شباهت توالی  16S rRNAدر مقایسه با کد دسترسدی موجدود
در بانک ژن برای این جدایهها در جددول  1نشدان داده شدده اسدت.
نتایج تعیین توالی منطقه  ،16S rRNAجدایههای انتخاب شده نشان
داد که همه آنها حداقل  33درصد شباهت را بدا تدوالی ریزجاندداران
موجددود در بانددک ژن نشددان دادنددد .اگددر شددباهت ژنتیکددی بددین
میکروارگانیسم مورد نظر و میکروارگانیسم بانک ژن 33 ،درصد باشدد
میتوان با اطمینان گفت که همان باکتری یا همان گونه است ( Pang
.)et al., 2011
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جدول -1جدایهها ،منبع جداسازی و تشخیص مولکولی جدایههای باکتری اسید الکتیک جداسازی شده از منابع مختلف
Table1- Isolates, source isolation, and molecular identification lactic acid bacteria strains isolated from various
هم ترازی درBLAST
BLAST alignment

درصد شباهت
)Similarity (%
99

کد در NCBI
NCBI1accession No.
LC145560.1

100

LT852760.1

99

KY549392.1

100

GQ231445.1

الکتوباسیلوس فرمنتوم

100

KY682304.1

)Lactobacillus fermentum (LF
انتروکوکوس فاسیوم
)Enterococcus faecium (EF

الکتوباسیلوس پانیس
)Lactobacillus Panis (LP

الکتوباسیلوس سالیواریوس
)Lactobacillus salivarius (LS

پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی
)Pedicoccus acidilatici (PA

منبع جداسازی
Isolation Source
سیالژ ذرت
Corn Silage
محتویات روده مر های گوشتی
Intestinal contents of Broilers
سیالژ ذرت
Corn Silage
محتویات روده مر های تخم گذار
Intestinal contents of laying hens
محتویات روده شترمر
Intestinal contents of Ostrich

جدایهها
Isolate
جدایه 2
Strain 2
جدایه 3
Strain7
جدایه 11
Strain 11
جدایه 10
Strain 16
جدایه 13
Strain 19

 1وب سایت مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی
)Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

خصوصیات علوفه ذرت قبل از سیلو شدن

ترکیبددات شددیمیایی و جمعیددت میکروبددی علوفدده ذرت قبددل از
سیلوکردن در جدول  2نشان داده شده است .در ایدن مطالعده ،علوفده
ذرت از ویژگیهای مناسبی برای تولید سیالژی باکیفیت باال برخوردار
بود .موفقیت در تولید سدیالژی بدا کیفیدت بداال بده دو عامدل اصدلی
بستگی دارد؛ اوالد ،ترکیدب شدیمیایی ،کده ظرفیدت بدافری و ضدریب
تخمیر علوفه را تعیین میکند و ثانیداد ،ماهیدت مدواد سدیلوشدده ،کده
جمعیدت میکروبدی را تعیدین مدیکندد (.)Jatkauskas et al., 2018
گزارش شده است کده سدیالژهای کدامالد تخمیدر شدده مدیتواندد از
علوفهای تولید شود که دارای خصوصیاتی مانند؛ مقددار مداده خشدک
کافی ( ،)044-254 g/kg FMغلظت باالی کربوهیددرات محلدول در
آب ( ،)124-04 g/kg DMظرفیت بافری کدم (،)254-244 mE/kg
و باکتریهای اسید الکتیک کافی برای رقابت در برابر میکروبهدای
مضر قبل از سیلوکردن باشدد ( Chen et al., 2017; Silva et al.,
 .)2017; Kung et al., 2018; Silva et al., 2018در این مطالعده،
محتوای ماده خشک علوفه ذرت تازه در لحظه سیلوکردن کدافی بدود
( 354/42گرم بر کیلوگرم؛ جدول  )2که در دامنده  344تدا  354گدرم
برکیلوگرم ماده خشک پیشنهاد شده توس آسیس و همکاران ( Assis
 )et al., 2014و سیلوا و همکاران ( )Silva et al., 2017قرار داشت،
که علوفه ذرت برای فرایند سیلوکردن بداالترین ارزش غدذایی را دارا
است و مداده خشدک آن مناسدب و کدافی اسدت .همچندین ،غلظدت
کربوهیدراتهای محلول در آب ذرت خرد شده تدازه  33/10گدرم بدر
کیلوگرم ماده خشدک بدود کده بدرای فرآیندد سدیلوسدازی در هنگدام
سیلوکردن کافی گزارش شده است (.)Silva et al., 2018

1National

تغییرات دمایی سیالژ پس از باز شدن سیلوها و قرار گرفتن در
معرض هوا

یکی از شاخصهای نشاندهنده فاسد شدن سیالژ افزایش درجده
حرارت درون توده سیالژ باالتر از دمای محی است .لذا برای ارزیابی
فساد هوازی ،بررسی تغییرات دمایی نمونههای سدیالژ طدی روزهدای
قرار گرفتن در معرض هوا بررسی شدد .نتدایج حاصدل در شدکل  1و
جدول  3نشان داده شده است .حداکثر دما ،1زمان دستیابی به حدداکثر
دما  ،2و پایداری هوازی 3تحت تأثیر تلقیح باکتریها قرار گرفدت .لدذا
کاهش حداکثر دما ،افزایش زمان دسدتیابی بده حدداکثر دمدا و بهبدود
پایداری هوازی پس از  145روز تخمیر در سیالژهای محتوی افزودنی
باکتریایی مشاهده شد (شکل  ،1جدول  .)3در این مطالعه ،سیالژهای
تلقیح شده نسبت به سیالژ شاهد در طول ارزیابی اولیه افزایش دمدای
کندتری را و نرخ افزایش دمای پدایینتدری را نشدان دادندد بندابراین،
پایداری هوازی باالتری داشتند (جدول  .)3عالوه بر بررسدی تغییدرات
دمایی و پایداری هوازی سیالژها ،حداکثر دما و زمان مورد نیداز بدرای
دستیابی به حدداکثر دمدا محاسدبه شدد کده تفداوت معندیداری بدین
سیالژهای با و بدون افزودنی میکروبی برای این متغیرها مشاهده شد
(شکل  .)1باالترین دمای حداکثر در سیالژ شاهد مشاهده شد (30/54
درجه سانتیگراد) ،حداکثر دما در دیگر سیالژهای ارزیابی شدده کمتدر
(به طور متوس  32درجه سانتی گدراد) و تقریبداد مشدابه یکددیگر بدود
(شکل .)1

)1- Tmax: Maximum Temperature Reached (ºC
2- TMT: Time spent to reach Maximum Temperature
)(hours
)3- AS: Aerobic Stability (AS
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جدول  -2ترکیبات شیمیایی و میکروبی ذرت قبل از سیلو شدن
Table 2- Chemical and microbialo composition of maize before ensiling

میانگین

متغیرها

Average
5.20

Variables
pH

ماده خشک (گرم بر کیلوگرم علوفه تازه)
)Dry matter (g/kg of fresh matter
ظرفیت بافری (میلی اکی واالن بر کیلوگرم ماده خشک)

350.02
210.00

)Baffering capacity 1 (mEq/kg of dry matter

ضریب تخمیر

35.39

Fermentation coefficient (FC) 2

ترکیب شیمیایی (گرم بر کیلوگرم ماده خشک)
)Chemical composition (g/kg of dry matter

کربوهیدرات محلول در آب

97.160

)Water-soluble carbohydrates (WSC

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

480.00

)Neutral detergent fiber (NDF

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

265.00

Acid detergent fiber

پروتئین خام

80.04

Crude protein

جمعیت میکروبی (کلنی جمعیت میکروبی شمارش شده در علوفه بر پایه لگاریتم)
)Microbial population (log cfu/g of forage
5.73
5.57
3.20

باکتریهای الکتیک اسید
)Lactic acid bacteria (LAB

مخمرها
Yeasts

قارچها
Molds

1بر اساس میلیاکی واالن سود  4/2نرمال مورد نیاز برای رساندن  pHیک کیلو گرم ماده خشک علوفه از  0به 0
 2ضریب تخمیر= )FC= DM%+8WSC/BC (Addah et al., 2011
داده های شی میایی بر حسب گرم در کیلوگرم ماده خشک می باشند و ترکیب اجزای میکروبی برحسب لگاریتم واحد تشکیل کلونی به ازای هر گرم علوفه تازه است.
Expressed as mEq of 0.2 N NaOH required to raise pH of 1 kg (DM) of forage from 4 to 6.
Co-efficient of fermentation:FC= DM%+8WSC/BC (Addah et al., 2011).
Chemical data are in g/kg dry matter (DM), and microbial composition is in log colony-forming units (cfu)/g of fresh forage.

در بررسی زمان رسیدن به حداکثر دما ،سیالژهای تیمار شدده بدا
باکتریها زمان بیشتری برای دستیابی به حداکثر دمدا گذراندندد .ایدن
سیالژها بهطور متوس پس از  31ساعت به حداکثر دمدا رسدیدند ،در
حالیکه سیالژ شاهد پس از  30ساعت به حداکثر دما رسید (شکل .)1
پس از بازکردن سیلوها ،طی قرار گرفتن سیالژ در معرض هوا ،سیالژ
شاهد پس از گذشت تقریباد  00ساعت شروع به گرمشدن کرد ،بعدد از
 32سدداعت پایددداری هددوازی آن از بددین رفددت و ب دیش از دو درجدده
سانتیگراد نسبت به دمای محی افدزایش دمدا داشدت و بعدد از 140
ساعت دمای آن به حداکثر دما ( 30/54درجه سانتیگدراد) رسدید کده
 15/54درجه سانتیگراد بداالتر از دمدای محدی بدود (جددول  .)3در
سیالژ محتوی باکتری الکتوباسیلوس فرمنتوم که بداالترین پایدداری
هوازی را نشان داد ،افزایش دما بعد از تقریباد  132ساعت قرار گدرفتن
در معرض هوا رخ داد ،پس از  130ساعت دمدای سدیالژ بدیش از دو

1
2

درجه سانتیگراد باالتر از دمای محی شد و پدس از  205سداعت بده
حداکثر دما (هفت درجه سانتیگراد باالتر از دمای محی ) رسید (شکل
 ،1جدول  .)3سیالژ تلقیح شده با جدایده الکتوباسدیلوسفرمنتدوم ،در
کل دوره ارزیابی با سرعت کمتری گرم شد ،دمای آن به دمای محی
نزدیکتر بود که نشاندهنده پایداری هوازی باالتری است.
افزایش دمای علوفه سیلوشده و نگهداری آن با گذشدت زمدان از
شاخصهای اصلی فساد و تخریب هوازی اسدت کده مدنعکسکنندده
فعالیت مخمرها و رشد قدارچهدای رشدتهای اسدت ( Santos et al.,
 .)2013; Santos et al., 2016رشد و فعالیت مخمرهدا شدرایطی را
ایجاد میکند که باعث تحریک رشد قارچها میشود که ممکن اسدت
تأثیر مستقیمی بر افزایش دما در مطالعه حاضر داشته باشدد .تغییدرات
درجه حرارت سیالژ هنگام قرار گرفتن در معرض هوا عمدتاد بدهدلیدل
رشد قارچها به نظر میرسدد ( .)10در ایدن پدژوهش ،حدداکثر دمدای
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سیالژهای ذرت رابطه منفی با پایداری هوازی سیالژها داشت (جدول
 )3و سیالژهای با پایداری هوازی کمتر ،حداکثر دمای باالتری داشتند
که نشاندهنده کاهش فعالیت متابولیکی ریزجاندداران تخریدبکنندده
سیالژ است (.)25
در این مطالعه ،سیالژ تلقیح شده با الکتوباسیلوسفرمنتوم بهترین
نتیجه را پس از قرار گرفتن در معرض هدوا بده نمدایش گذاشدت کده
نشاندهنده زوال کمتر توس ریزجانداران است .با توجه بده شدکل ،1
سیالژ تلقیحشده با الکتوباسیلوس فرمنتوم مدت زمان بیشدتری بدرای
رسیدن به حداکثر دما نشان داد و از بقیه سیالژها جدا شدد .همچندین
بهدلیل پایین بودن دمای این سیالژ نسبت به سایر سیالژهای تلقدیح
شده برجسته شد .در این سیالژ ،ثبدات هدوازی بیشدتر ممکدن اسدت
بهدلیل غلظت بیشتر اسید استیک مشاهده شده باشد (جدول  .)5اسید
استیک رشدد مخمرهدا و قدارچهدای رشدتهای را کداهش مدیدهدد و
بهعنوان یک ترکیب ضد میکروبی در برابدر میکدروبهدای ندامطلوب
نقش دارد ،در نتیجه ثبات هوازی بیشتری برای سیالژ ایجداد میکندد
( Avila et al., 2010; Nkosi et al., 2011; Santos et al.,
.)2013; Santos et al., 2016; ;Lee et al., 2019
پایداری هوازی سیالژ په

از بهاز شهدن سهیلوها و قهرار

گرفتن در معرض هوا

و  5ارائه شده است .دینامیک تعداد ریزجانداران زنده برای هر سدیالژ
در هنگام قرار گرفتن در معرض هوا در جدول  0نشان داده شده است.
اثر باکتریهای تلقیحی ،روزهای قدرار گدرفتن در معدرض هدوا و اثدر
متقابل آنهدا بدر جمعیدت بداکتریهدای اسدید الکتیدک ،مخمرهدا و
قارچهای رشتهای مشهود بود ( .)P>4/41برای جمعیت بداکتریهدای
اسید الکتیک ،تعداد مخمرها و قارچها ،پس از باز شدن سدیلوها ،بدین
باکتریهای تلقیحی و زمان ارزیابی در سیالژ اثر مشترک معندیداری
وجود داشت که نشان میدهد باکتری هدای مدورد اسدتفاده در لحظده
سدیلوکدردن بددر جمعیدت ایدن ریزجاندداران در مرحلدده هدوازی تددأثیر
میگذارند .در روز باز شدن سدیلوها ،پدس از  145روز تخمیدر (زمدان
صفر) ،جمعیت باکتری های اسید الکتیک برای هر سیالژ تلقیح شدده
با باکتریها در مقایسه با سیالژ شاهد بیشتر بود (P>4/41؛ جدول .)0
این اثر احتماالد میتواند به این دلیل باشد که در شرای اسیدی قابلیت
زیست برخی باکتری های اسید الکتیک ممکن اسدت کداهش یابدد و
فق بداکتریهدای اسدید الکتیدک تخصصدی همانندد بداکتریهدای
اسیدالکتیک تخمیرکننده ناهمگن میتوانند فعال بمانندد ( Assis et
 .)al., 2014; Silva et al., 2018همچنددین ،افددزایش جمعی دت
باکتریهای اسید الکتیک نشدان مدیدهدد کده ایدن ریزجاندداران در
مقایسه با مخمرها و قارچها بر روندد تخمیدر تسدل دارندد ،کده یدک
ویژگی مثبت محسوب می شود (.)Assis et al., 2014

پایداری هوازی سیالژ که بهعنوان تغییرات در ترکیبات شیمیایی،
میکروبی و خصوصیات تخمیری مورد مطالعه قرار گرفت ،در جدول 0
جدول  -3دینامیک دمایی سیالژهای ذرت علوفه ای با و بدون افزودنی میکروبی طی هشت روز قرار گرفتن در معرض هوا
Table 3- Dynamics of temperature during aerobic exposure of corn silages without inoculants and inoculated with
)strains of lactic acid bacteria (LAB
فراسنجه2

پایداری هوازی

فساد هوازی

)AD (ºC
)AS (h
15.50 a
72.00 e
11.00 b
117.00 d
8.00 e
156.00 b
10.00 c
120.00 c
7.00 f
196.00 a
9.00 d
120.00 c
0.156
0.152
<0.0001
<0.0001
 a,bمیانگینها در هر ستون با حروف نامشابه ،دارای تفاوت معنیدار است (.)P>0.05
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نرخ افزایش دما
)Rate (ºC/h
0.144 a
0.063 b
0.033e
0.045c
0.026 f
0.039 d
0.001
<0.0001

تیمارهای آزمایشی
Experimental Treaments1
Control
LP
LS
PA
LF
EF
SEM
P-value

 1کنترل ،بدون افزودنی؛ الکتوباسیلوس پانیس؛ الکتوباسیلوس سالیواریس؛ پدیکوکوس اسدیالکتیسی؛ الکتوالسیلوس فرمونتوم؛ انتوکوکوس فاسیوم.
 2نرخ= نرخ افزایش دما (درجه سانتیگراد در ساعت)؛ زمان  2درجه سانتیگراد= زمان افزایش دما در  2درجه سانتیگراد به عنوان پایداری هوازی تعریف شد ()AS؛ =AD
تخریب هوازی به عنوان مجموع افزایش دمای روزانه (درجه سانتیگراد) باالتر از دمای مرجع در طول  0روز اول هوازی تعریف شد.
The means within the same columns with different letter have significant difference (P < 0.05).
1
Control, no additives; LP, Lactobacillus Panis; LS, Lactobacillus salivarius; PA, Pedicoccus acidilatici; LF, Lactobacillus
fermentum; EF, Enterococcus faecium.
2
=Rate= temperature rise rate (ºC/hour); Time 2 ºC= time to raise the temperature in 2 ºC defined as Aerobic Stability (AS); AD
Aerobic deterioration was defined as the sum of the daily temperature increases (°C) above the reference temperature during the
first 8 d of aerobiosis.
a,b
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بیشترین جمعیت باکتریهای اسید الکتیک در سدیالژ بدا جدایده
الکتوباسیلوسفرمنتوم مشاهده شد .این نتایج ممکدن اسدت بدهدلیدل
توانایی زنده ماندن این جدایه طی فرآیند تخمیدر باشدد و سدریعتدر از
سایرین ایدن بداکتری تلقیحدی تکثیدر شدده باشدد ( Santos et al.,
 .)2013; Santos et al., 2016پدس از چهدار روز قدرار گدرفتن در
معرض هوا ،کداهش بداکتری هدای اسدید الکتیدک در سدیالژ شداهد
مشاهده شد .در روزهای صفر و چهار ،هر سیالژ محتوی باکتریهدای
تلقیحی در مقایسه با سیالژ شاهد تعداد باکتریهدای اسدید الکتیدک
بیشتری را نشان دادند .طی قرار گرفتن در معرض هوا ،بداکتریهدای
اسید الکتیک هنوز هم میتواننددچهار تدا پدنج روز رشدد کنندد ،زیدرا
چندین جدایه بهعنوان بدیهدوازیهدای مقداوم بده هدوا طبقدهبنددی
میشوند ،مانند الکتوباسیلوسپالنتاروم ،لئوکونسدتوک مزنتریدودیس و
استرپتوکوکوس الکتیس .همچنین وضعیت بدیهدوازی در تده ظدرف
سیالژ هنوز باعث رشد باکتریهای اسید الکتیک مدیشدود ( Lee et
 .)al., 2019با این حال ،پس از هشت روز قرارگرفتن در معرض هوا،
افزایش این ریزجانداران در سیالژ شاهد وجود داشت ،همچنین سیالژ
با ماده تلقیحی الکتوباسدیلوسفرمنتدوم کداهش بداکتری هدای اسدید
الکتیک بیشتری را نشان داد (جدول .)0
مطالعات اندکی برای ارزیابی جمعیت باکتریهای اسدید الکتیدک

در طول قرار گرفتن در معرض هوا وجود دارد .از آن جا کده برخدی از
ریزجانداران که به این گروه تعلر ندارند ،ممکن است در محدی ام آر
اس مورد استفاده برای شمارش تعداد باکتریهای اسید الکتیک رشدد
کنند ،این تعداد میتواند بیش از حد تخمین زده شود ( Avila et al.,
 .)2010; Assis et al., 2014با این حال ،آویال و همکاران ( Avila
 )et al., 2009با استفاده از همدان محدی  ،مشداهده کردندد کده 32
جدایه جداشده در سیالژ نیشکر همه از جنس الکتوباسیلوس بودند .در
مطالعدده حاضددر ،پددس از بدداز شدددن س دیالژهای تلقددیح شددده ،رشددد
باکتریهای اسید الکتیک ،فعالیت مخمر و کپکهدا را مهدار کدرد .در
لحظه باز شدن سیلوها ،تعداد مخمرها در تمامی سدیالژها زیدر سدطح
حداقل تعیین شده برای تشخیص ( )142 cfu/g FMبود .از آن جا که
شرای هوازی تکثیر سدلولهدا را افدزایش مدیدهدد ،افدزایش تعدداد
مخمرها در سیالژها انتظار میرفت .بدا ایدن حدال ،در سدیالژ شداهد
جمعیت مخمرها طی چهار روز قرار گدرفتن در معدرض هدوا افدزایش
یافت ،امّا در بقیه سیالژها جمعیت مخمرهدا همچندان پدایین بدود .در
سیالژهای تلقیح شده ،ایدن افدزایش بدهدلیدل محتدوای بداالتر اسدید
استیک (جدول  )5کندتر اتفاق افتاد (جدول .)0
بهخوبی مشخص شده است کده مخمرهدا مسدئول اصدلی فسداد
هوازی سیالژ هستند .فرضیه این است که سیالژ دارای جمعیت مخمر
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بیشتر از  5 log10cfu/g FMکیفیت میکروبی نامناسدبی را در سدیالژ
ایجاد کرده و بیشتر در معرض فساد هوازی هسدتند ( Addah et al.,
.)2011; Carvalho et al., 2014; Silva et al., 2018
عددالوهبددرایددن ،غلظددتهددای بدداالی اسددید الکتیددک و بدداقیمانددده
کربوهیدددراتهددای محلددول در آب در سددیالژی بددا کیفیددت خددوب،
سوبستراهایی برای مخمرها ،قارچها و بداکتریهدای هدوازی هسدتند
( ،)Silva et al., 2018بهویژه اگر مخمرها مصرفکننددگان الکتدات
در مقایسه با مصرف کنندگان کربوهیدرات های محلدول در آب باشدند
( .)Addah et al., 2011در پددژوهش حاضددر ،طددی قددرار گددرفتن
نمونههای سدیالژ در معدرض هدوا ،تعدداد مخمرهدا در سدیالژ بددون
باکتری تلقیحی (سیالژ شاهد) بدهسدرعت افدزایش یافدت و از مقددار
مشخص  5 log10cfu/g FMفراتر رفت .در حالی کده در نموندههدای
سددیالژ تلقددیح شددده ،بددهخصددوص در سددیالژ تلقددیح شددده بددا
الکتوباسیلوس فرمنتوم ،افزایش تعداد مخمرها بده کنددی انجدام شدد.
جمعیت ذکر شده فق در صورتی معتبر است کده حداوی مخمرهدایی
باشد که از الکتات استفاده میکنند و جمعیت باالیی از مخمرها لزوماد
فاسد شدن سیالژ را نشان نمیدهد ( .)Carvalho et al., 2014بدین
جمعیت مخمر در سیالژ و از دست دادن ثبات هوازی همبستگی وجود
دارد (.(Carvalho et al., 2014; Basso et al., 2012
در مطالعه حاضر در زمان باز کردن سدیلوها ،هدیچ گونده قدارچی
مشاهده نشد و جمعیت قارچها در هر سیالژ زیر سطح حدداقل تعیدین
شده برای تشخیص ( )142 cfu/g FMبوده و قابل شدمارش نبودندد.
پس از چهار روز قرار گرفتن در معرض هوا جمعیت قارچها در سدیالژ
شاهد افزایش یافت و به محدوده سدطح قابدل تشدخیص cfu/g FM
 142رسید .جمعیدت قدارچهدا در نموندههدای سدیالژ تلقدیح شدده بدا
باکتریها در طول چهار روز که در معرض هوا قرار داشدت ،همچندان
زیر سطح حداقل قابل تشخیص بدود و در طدول هشدت روز جمعیدت
آنهددا در ایددن سددیالژها در محدددوده  142 cfu/g FMقددرار گرفددت،
بهاستثنای سیالژ تلقیحشده با باکتری الکتوباسیلوس فرمنتدوم کده در
طول هشت روز قرار گرفتن در معرض هوا هیچ قارچی مشاهده نشدد.
امّا در سیالژ شاهد تعداد قدارچهدا در روز هشدتم بدیش از cfu/g FM
 142بود .طبر گزارش آویال و همکاران ( )Avila et al., 2010مهدار
رشد قارچها میتواند بهدلیل غلظت کم اکسدیژن ،غلظدت زیداد اسدید
الکتیک و استیک یا باکتریوسین تولید شده توس باکتریهدای اسدید
الکتیک موجود در تمامی سیالژها در زمان باز کردن سدیلو رخ دهدد.
همچنین ،طبر مشداهده لدی و همکداران ( )Lee et al., 2019عددم
وجود قارچ و محتوای ناچیز بوتیرات در تمدام سدیالژها ممکدن اسدت
بهدلیل اسیدی بودن و  pHپایین در سدیالژ باشدد .در مطالعده چدن و
همکاران ( )Chen et al., 2017نیز مشابه این مطالعه جمعیت قارچها
از حداقل سطح قابل تشخیص تعیدین شدده ) (<2 cfu/g FMکمتدر
گزارش شده است .مهار باکتریهای هوازی (از طریدر  pHپدایین) و
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قارچها (از طریر از بین بردن اکسدیژن) در فرآیندد تخمیدر سدیالژ از
عوامل کلیدی میباشد که مسئول ایجاد سیالژی با کیفیت باال هستند
و در صورت قرار گرفتن در معرض هوا پایدارتر اسدت ( Pang et al.,
.)2011
شاخص  pHفراسنجه خوبی برای تعیین میدزان وخامدت هدوازی
سیالژ است؛ زیرا اسید الکتیک توس مخمرهای جذبکننده الکتدات
طی مدت زمانیکه سیالژ در معرض نفوذ هوا قرار میگیدرد ،مصدرف
میشود و سیالژ برای رشد سایر ریزجانداران نامطلوب مانند کپکهدا،
قارچها و باکتریهای هوازی مطلوب میشود (;Basso et al., 2012
 pH .)Kung et al., 2018تمامی سدیالژها پدس از قدرار گدرفتن در
معرض هوا افزایش یافت ،امّا این افزایش بهطور متفاوتی بین تیمارهدا
اتفاق افتاد (P>4/41؛ برای اثر مشترک معنیدار بدین روز یدا سداعت
قرار گرفتن در معرض هوا و سیالژ) .پس از  20ساعت قرار گرفتن در
معرض هوا pH ،سیالژ شاهد شروع بده افدزایش کدرد ،در حدالی کده
کاهش جزئی  pHبرای سیالژهای تلقیحی مشاهده شد (شکل .)2
پس از چهار روز قرار گرفتن در معدرض هدوا pH ،سدیالژ شداهد
باالتر از  pHسیالژهای تلقیحشده با باکتریهدا بدود ،البتده در سدیالژ
محتوی الکتوباسیلوس فرمنتوم طی چهدار روز همچندان کداهش pH
نسبت به روز صفر مشاهده شد .با این حال ،تمدام سدیالژهای تلقدیح
شده با باکتریها در چهارمین روز قرار گرفتن در معرض هدوا مقدادیر
 pHپایینی نسبت به سیالژ شاهد داشتند ( .)P>4/41سیالژ تلقیحشده
با باکتری الکتوباسیلوس فرمنتوم در طول دوره هشت روز اندازهگیری
پایداری هوازی pH ،نسبتاد ثابت و کمی را حفظ کرد و افدزایش کمدی
نشان داد .بهعنوان مثال ،برخی محققین گزارش دادند که پس از سده
روز قددرار گددرفتن در معددرض هددوا pH ،سددیالژ ذرت از  3/0بدده 5/0
افزایش یافت ( ،)Ranjit and Kung, 2000در مطالعه ما ،پس از 30
ساعت قرار گرفتن در معرض هوا pH ،تمدام سدیالژهای تلقدیحشدده
هندوز هدم در حدد مطلدوب سدیالژ ذرت (Kung and ( )0/2 - 3/3
 )Shaver, 2001قرار داشت .بده عبدارت دیگدر pH ،تقریبداد پدس از
گذشت چهار روز قرار گرفتن در معرض هوا افزایش یافت .مقددار pH
در سیالژ محتوی باکتری الکتوباسیلوس فرمنتدوم در روز هشدتم کدم
بود؛ این مطلب با تعداد کمتدر مخمدر در ایدن تیمدار و غلظدت بداالتر
اسیداستیک می تواند ارتباط داشته باشد (جدول  0و  .)5افدزایش pH
پس از باز شدن سدیلوها در تحدقیقات قدبلی نیز مشداهده شدده است
( Avial et al., 2012; Carvalho et al., 2014; Silva et al.,
 pH .)2018در س دیالژهای تلقددیحشددده بددا جدایددههددای باکتریددایی
طوالنیتر از سیالژ شداهد پایددار بداقی ماندد ،بدهویدژه در سدیالژ بدا
الکتوباسیلوسفرمنتوم که یک بداکتری بدا تخمیدر نداهمگن اجبداری
است .سیالژ شاهد غلظت باالتری از اسید الکتیک و غلظدت کمتدری
از اسید استیک را نشان داد که منجدر بده زوال سدریعتدر آن شدد .در
سیالژ شاهد و دیگر سیالژهای تلقیح شده با باکتریهدا افدزایش pH
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داشت .اثر متقابل بین تیمار و روز قرار گرفتن در معرض هوا بدهطدور
معنیداری خصوصیات تخمیری سیالژ را تحت تأثیر قرار داد (جددول
 .)5یک اثر مشدترک معندی دار ( )P>4/41بدین روز قدرار گدرفتن در
معرض هوا و باکتری های تلقیحی بر غلظت کربوهیدراتهای محلول
در آب سیالژها وجود داشت (جدول .)5

همزمان با کاهش در غلظت اسید الکتیک و استیک اسید اتفاق افتداد
(جدول  )5و میتواند به مصرف این اسیدهای تولید شده طدی تخمیدر
مرتب باشد (.(Carvalho et al., 2014; Silva et al., 2018
تأثیر باکتریهای تلقیحی بر خصوصیات تخمیری سدیالژ ذرت در
هنگام قرار گرفتن در معرض هدوا مشدهود بدود ( .)P>4/41روزهدای
قرار گرفتن در معرض هوا نیز تدأثیر معندیداری بدر پایدداری هدوازی

جدول  -4ترکیب میکروبی سیالژهای ذرت تلقیحنشده و تلقیحشده با باکتری اسید الکتیک در زمانهای متفاوت قرار گرفتن در معرض هوا (لگاریتم کلنی شمارششده
بهازای گرم علوفه تر)
Table 4- Microbial composition of corn silages without inoculants and inoculated with Lactic acid bacteria (LAB) at different
)times of aerobic exposure (log10cfu/g FM
Analysis of variance3
)(P-value
T
D
T×D

روزهای هوازی
)Days of air exposure (d
0
4
8

تیمارها

SEM2

Mean

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.007

8.22d

9.13a

8.89c
8.93b
8.88c
9.14a
8.87c
0.007
<0.0001

8.97b
8.81c
8.94b
8.85c
8.86c
0.013
<0.0001

8.90c
9.01b
8.88c
9.30a
8.90c
0.008
<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.010

5.75a

7.98a

6.35a

2.92a

3.73c

6.21c

2.88c

2.11b

3.16e
5.94b
2.71f
3.61d
0.010
<0.0001

5.93d
6.53b
5.00e
6.16c
0.027
<0.0001

1.98e
3.18b
1.65f
2.68d
0.012
<0.0001

1.57d
2.11b
1.48e
1.98c
0.016
<0.0001

LP
LS
PA
LF
EF
SEM
P-value

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.008

2.29a

3.98a

2.89 a

ND4

Control

2.56bc
2.48c
2.58b
0.00 d
2.51bc
0.021
0.014

ND b
ND b
ND b
ND b
ND b
0.012
<0.0001

ND
ND
ND
ND
ND
0.000
…….

LP
LS
PA
LF
EF
SEM
P-value

متغیرها

Treaments1

Variable

7.51d

8.00d

Control

باکتریهای
اسیدالکتیک

8.80c
8.95b
8.83c
9.26a
8.84c
0.017
<0.0001

LP
LS
PA
LF
EF
SEM
P-value
Control

LAB

0.85bc
0.83c
0.86b
0.00d
0.84bc
0.008
<0.0001
 a,bمیانگینها در هر ستون با حروف نامشابه ،دارای تفاوت معنیدار است (.)P>0.05

مخمرها
Yeast

قارچها
Fungi

 1کنترل ،بدون افزودنی؛ الکتوباسیلوس پانیس؛ الکتوباسیلوس سالیواریس؛ پدیکوکوس اسدیالکتیسی؛ الکتوالسیلوس فرمونتوم؛ انتوکوکوس فاسیوم.
 :SEM 2اشتباه معیار میانگین
 ،T 3اثر تیمار؛  ،Dاثر روزهای در معرض هوا؛  ،T × Dبرهمکنش تیمار و روزهای در معرض هوا.
1
 0شناسایی نشد ،کمتر از  2لگاریتم کلنی شمارششده بهازای گرم علوفه تر؛ غیر قابل شناسایی (در رقت .)14
a,b

The means within the same columns with different letter have significant difference (P < 0.05).
Control, no additives; LP, Lactobacillus Panis; LS, Lactobacillus salivarius; PA, Pedicoccus acidilatici; LF, Lactobacillus fermentum; EF,
Enterococcus faecium.
2
SEM, standard error of means
3
T, effect of treatment; D, effect of aerobic exposure day; T × D, interaction between treatment and aerobic exposure day.
4
Not detectable, < 2.00 log10cfu/g FM; ND, non-detectable (dilution 10-1).
1

آقامحمدی وهمکاران ،پایداری هوازی سیالژ ذرت تلقیح شده با جدایههای جدید …

پددس از چهددار روز قددرار گددرفتن در معددرض هددوا ،غلظددت
کربوهیدراتهای محلول در آب در نمونههای سیالژ تلقدیح شدده بدا
باکتریها بهطور جزئی کاهش یافت ،امّا این کاهش در سیالژ شداهد
بیشددتر بددود .محتددوای کربوهیدددراتهددای محلددول در آب در تمددام
سیالژهای تلقیحشده بهتدریج طی هشت روز قرار گرفتن در معدرض
هوا کاهش کمی نشان داد ،امّا در سیالژ شاهد این کاهش چشدمگیر
بود .با این حال ،کاهش محتدوای کربوهیددراتهدای محلدول در آب
کمتر از اسید الکتیک در طول آزمون پایداری هوازی بود.
محتویات اسید الکتیک در روز چهارم در سیالژ شاهد بدهشددت
کدداهش یافددت ( )P>4/41و در پای دان آزمددون پای دداری هددوازی بدده
کمترین مقدار بین سیالژها رسید و بهسدرعت  pHسدیالژ شداهد را
افزایش داد .نتایج این پژوهش میزان سدریعتدر تخریدب الکتدات را
نسبت به باقیمانده کربوهیدرات محلول در آب در سیالژ شاهد نشان
میدهد ،در این زمینه ،ما تصور میکنیم که تعداد مخمر جذبکنندده
الکتات از مخمر جذبکننده کربوهیدراتهای محلدول در آب بداالتر
بود .مخمرهای جذبکننده الکتات ،اسید الکتیک را مصرف میکنند
و در نتیجه ،با قرار گرفتن در معرض هوا باعث افدزایش  pHسدیالژ
میشوند (.)Chen et al., 2017
غلظت الکتات در سیالژهای تلقدیح شدده طدی چهدار روز قدرار
گرفتن در معرض هوا نسبتاد ثابت باقی ماندد ،امّدا بعدد از هشدت روز
برای تمامی سیالژها بهطور چشمگیری کداهش یافدت ،بدهاسدتثنای
سیالژ تلقیح شده با الکتوباسیلوسفرمنتوم که کاهش کمتری داشت.
نتایج مطالعه حاضر ،یافتههای محققین دیگدر را تأییدد مدیکندد کده
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گزارش کردند که مقدار باالی اسید الکتیدک تولیدد شدده بدا تولیدد
ناکافی اسیدهای چرب فرار در طول دوره تخمیر سیالژ باعث افزایش
فعالیت مخمرهای جذبکننده الکتدات مدیشدود و فرآیندد فسداد در
سیالژ را آغداز کدرده ،اسدید الکتیدک را بده دیاکسدیدکدربن و آب
متدابولیزه و باعدث افدزایش  pHسدیالژ مدیشدوند ( Ranjit and
.)Kung., 2000; Chen et al., 2017; Silva et al., 2018
همان طور که مشاهده شد ،تعداد مخمرها در سیالژ شاهد در ابتددای
آزمون پایداری هوازی (روز صفر) نسبت به سدیالژهای تلقدیح شدده
باالتر بود و از ابتدای آزمون پایداری هوازی تدا روز هشدت ،افدزایش
تعداد مخمرها در سیالژ شاهد ادامه پیددا کدرد و هدمزمدان بدا رشدد
مخمرها محتوای اسید الکتیک کداهش یافدت ( ،)P>4/41چدرا کده
مخمرها قادر به استفاده از اسید الکتیک بهعنوان منبع کربن هسدتند
( ،)Carvalho et al., 2014و ایدن امدر بدهسدرعت  pHسدیالژ را
افددزایش داد .بددا افددزایش  ،pHریزجانددداران دیگددری کدده در سدیالژ
غیرفعال بودند ،ظاهر میشوند ،در نتیجه سیالژ بیشتر فاسد میشدود
) .(Addah et al., 2011; Avila et al., 2012در مورد سیالژهای
تلقیح شده ،افزایش  ،pHناشی از کاهش اسدیدهای آلدی ،شدرای را
برای تولید مخمرها فدراهم مدیکندد کده کداهش اسدید الکتیدک و
افزایش  ،pHپس از چهار روز مشاهده شدد و در روز هشدت آزمدون
پایداری هوازی مقدار  pHسیالژها باال بود.
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 خصوصیات تخمیری سیالژهای ذرت تلقیحنشده و تلقیحشده با باکتری اسیدالکتیک در زمانهای متفاوت قرار گرفتن در معرض هوا (گرم بر کیلوگرم ماده-5 جدول
)خشک
Table 5- Fermentation characteristics of corn silages without inoculants and inoculated with Lactic acid bacteria strains at
different times of aerobic exposure (g/kg of DM).
روزهای هوازی
Analysis of variance3
متغیرها
تیمارها
(P-value)
Days of air exposure (d)
Mean
SEM2
Variable
Treaments1
0
4
8
T
D
T×D
کربوهیدرات محلولدرآب
a
c
d
c
Control
10.00
6.50
2.64
6.38
0.112
<0.0001
<0.0001
<0.0001
WSC
d
bc
bc
c
LP
7.24
7.07
4.64
6.32
LS
7.78c
7.65b
6.06a
7.17b
PA
7.27d
6.70c
4.30c
6.09c
e
d
b
LF
5.70
5.65
5.20
5.52d
EF
9.36b
9.05a
5.12b
7.84a
SEM
0.069
0.143
0.157
0.112
P-value
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

اسید الکتیک
Lactic acid

اسید استیک
Acetic acid

اتانول
Ethanol

Control

75.62a

40.27d

15.29e

43.73d

LP
LS
PA
LF
EF
SEM
P-value

75.03a
73.98 ab
74.90ab
71.70b
73.13ab
0.786
0.010

73.13a
72.85ab
70.04c
70.80bc
71.76abc
0.520
<0.0001

19.56d
30.36b
19.44d
50.12a
22.20c
0.085
<0.0001

55.91c
59.06b
54.79c
64.21a
55.70c
0.398
<0.0001

Control

30.89e

15.00d

7.00d

17.63e

LP
LS
PA
LF
EF
SEM
P-value

37.35cd
40.66b
37.39c
50.06a
35.67d
0.408
<0.0001

38.56c
42.70b
38.05c
52.50a
36.51c
0.759
<0.0001

11.51c
14.03b
10.49c
25.01a
11.14c
0.293
<0.0001

29.14c
32.46b
28.64cd
42.52a
27.77d
0.325
<0.0001

Control

15.02a

10.37a

1.66b

9.02a

LP
LS
PA
LF
EF
SEM
P-value

12.51b

7.37b

1.93ab

7.27b

10.50c
11.92bc
10.70bc
10.32c
0.393
<0.0001

7.06b
7.56b
6.94b
8.06b
0.327
<0.0001

2.13ab
1.95ab
2.32a
1.69b
0.118
0.014

0.398

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.325

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.160

<0.0001

<0.0001

<0.0001

6.57b
7.14b
6.65b
6.69b
0.160
<0.0001
.)P>0.05(  دارای تفاوت معنیدار است، میانگینها در هر ستون با حروف نامشابهa,b

. بدون افزودنی؛ الکتوباسیلوس پانیس؛ الکتوباسیلوس سالیواریس؛ پدیکوکوس اسدیالکتیسی؛ الکتوالسیلوس فرمونتوم؛ انتوکوکوس فاسیوم، کنترل1
 اشتباه معیار میانگین:SEM 2
. برهمکنش تیمار و روزهای در معرض هوا،T × D  اثر روزهای در معرض هوا؛،D  اثر تیمار؛،T 3
.)14-1  لگاریتم کلنی شمارششده بهازای گرم علوفه تر؛ غیر قابل شناسایی (در رقت2  کمتر از، شناسایی نشد0

The means within the same columns with different letter have significant difference (P < 0.05).
Control, no additives; LP, Lactobacillus Panis; LS, Lactobacillus salivarius; PA, Pedicoccus acidilatici; LF, Lactobacillus fermentum; EF,
Enterococcus faecium.
2
SEM, standard error of means
3
T, effect of treatment; D, effect of aerobic exposure day; T × D, interaction between treatment and aerobic exposure day.
4
Not detectable, < 2.00 log10cfu/g FM; ND, non-detectable (dilution 10-1).
a,b
1
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برای غلظتهای اسید استیک و اتانول اثر متقابل معنیداری بدین
مواد تلقیحی و زمان ارزیابی مشاهده شد (جدول  .)5بیشترین غلظدت
اسید استیک در زمان بداز شددن سدیلوها (روز صدفر قدرار گدرفتن در
معرض هوا) ،در تیمار با جدایه الکتوباسیلوسفرمنتوم مشاهده شدد .در
رابطه با اسید استیک ،کاهش غلظت آن در روز چهارم ارزیابی پایداری
هوازی در شاهد مشاهده شد (جدول  .)5با این حال ،پس از چهدار روز
قرار گرفتن در معرض هوا ،غلظت اسید اسدتیک در تمدام سدیالژهای
محتددوی باکترهددای تلقیحددی ،ب دهوی دژه در سددیالژهای تلقیحددی بددا
الکتوباسیلوسفرمنتوم و الکتوباسدیلوسسدالیواریوس افدزایش یافدت.
طبر نظر رنجیدت و کاند ( )Ranjit and Kung., 2000و باسدو و
همکاران ( )Basso et al., 2012تولید اسدتات توسد بداکتریهدای
تخمیرکننده ناهمگن ممکن است در طول قرار گرفتن در معرض هدوا
ادامه یابد .این افزایش غلظت استات را نمدیتدوان جدز اتدالف مداده
خشک به حساب آورد .بنابراین ،ممکدن اسدت از ادامده تولیدد اسدتات
توس باکتریهای با تخمیر ناهمگن در طول قرار گدرفتن در معدرض
هوا بوده باشد (.)Ranjit and Kung., 2000
پس از گذشت چهار روز غلظت استیک اسید تدا روز هشدتم قدرار
گرفتن در معرض هوا ،در تمامی سیالژها کاهش یافت ،گرچه غلظدت
اسید استیک در سیالژ تلقیحشده بدا الکتوباسدیلوسفرمنتدوم کداهش
کمتری نشان داد (جدول  .)5بر اساس گزارشهای محققدین ،کداهش
اسیدهای استیک ،پروپیونیک و بوتیریک ،و غلظتهای اتانول ممکدن
است بهدلیل فرار شدن آنها طی قرار گرفتن سدیالژ در معدرض هدوا
باشد ( .)Carvalho et al., 2014طبر گزارشهای آویال و همکاران
( )Avila et al., 2012و کداروالهو و همکداران ( Carvalho et al.,
 )2014کاهش غلظت اسید استیک ممکن است بهدلیل فرار شدن این
اسید یا استفاده آن توس باکتریهای اسید استیک اتفاق افتاده باشدد.
پس از استفاده از اتانول ،این بداکتریهدا مدیتوانندد اسدید اسدتیک را
به طورکامل (بهخوبی اسید الکتیک) به دی اکسیدکربن و آب متابولیزه
کرده و باعث افزایش شدید  pHشوند .بهطورکلی ،مشداهده شدد کده
محصوالت متابولیسم میکروبی تولید شده طدی تخمیدر پدس از قدرار
گرفتن در معرض هوا ،در سیالژ شاهد با سرعت بیشدتری در مقایسده
با سدیالژهای دیگدر از بدین رفتندد .دادههدا نشدان مدیدهندد کده در
سیالژهای تلقیح شده ،محتوای اسیدهای استیک و الکتیک تدا چهدار
روز قرار گرفتن در معرض هوا باالتر است (جددول  .)5اسدید اسدتیک
بسیار ضدمیکروب است و نشان داده شده است که مخمرهدا را مهدار
میکند (.(Basso et al., 2012; Silva et al., 2018
در حالت دوم ،ممکن است اسید استیک عامل اصلی رشدد کنددتر
مخمر در دوره پس از باز شدن سیلوها باشدد ()Avila et al., 2012؛
مخمرهایی که الکتات را جذب میکنند در وهلده اول مسدئول فسداد
سیالژ هنگام قدرار گدرفتن در معدرض هدوا هسدتند ( Basso et al.,
 .)2012رابطه بین اسید استیک و پایدداری هدوازی توسد محققدین
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گزارش شده است؛ به نحوی که افزایش غلظت اسدید اسدتیک باعدث
مهار فساد توس ریزجانداران مدیشدود ،بندابراین پایدداری هدوازی را
افزایش میدهد .به گفته این محققان ،افزایش غلظت اسید استیک در
سیالژ ثبات هوازی را بهبود میبخشد .ثبات بهبود یافتده بده عملکدرد
اسید استیک روی مخمرها و قارچها نسبت داده شده است ( Avila et
al., 2010; Nkosi et al., 2011; Basso et al., 2012; Santos

 .)et al., 2013; Carvalho et al., 2014همچنین استات بهعنوان
یک ترکیب ضد میکروبی در برابر میکروبهای ندامطلوب نقدش دارد
( .)Lee et al., 2019عددالوهبددرایددن ،در سددیالژهایی کدده دارای
باکتریهای تلقیحی هستند ،میدزان بیشدتر اسدیدپروپیونیدک (دادههدا
گزارش نشده است) و اسید استیک در لحظه باز کردن سیلوها ممکدن
است در رشد کمتر مخمرها (جدول  )0نقش داشته باشدد ( Avila et
.)al., 2012
در طول دوره ارزیابی پایداری هوازی ،اتانول پس از قدرار گدرفتن
سیالژ در معرض هوا از بین رفت (جدول  .)5کداهش اتدانول پدس از
قرار گرفتن سیالژ در معرض هوا بهدلیل فرار شدن یدا اسدتفاده از آن
برای تولید اسید استیک توس باکتریها است (;Avila et al., 2012
)Carvalho et al., 2014؛ از آن جاییکده طدی ارزیدابی روز چهدارم
غلظت اسید استیک افزایش یافت ،می توان نتیجه گرفت که کداهش
غلظت اتانول بهدلیدل فدرار شددن نبدوده اسدت ( Carvalho et al.,
 .)2014همانطور که در نتایج حاصل از ایدن مطالعده مشداهده شدد،
تلقیح سیالژها با باکتریهای اسید الکتیک منجر بده غلظدت بداالی
اسید استیک و  pHپایین پس از چهار روز قرار گرفتن در معرض هدوا
شد .این الگو میتواند بهدلیل تأثیر باکتریهای استیک اسید هدوازی،
عمدتاد جنس استوباکتر و گلوکونوباکتر باشد .این باکتریها مدیتوانندد
کربوهیدراتهای محلول در آب و یا اتانول را بهصورت هوازی به اسید
استیک تبدیل کنند ( .)Silva et al., 2018در سیالژ شاهد چون طی
ارزیابی پس از گذشت هشت روز غلظت اسید استیک افزایش نیافدت،
میتوان فرض کرد که کاهش غلظت اتانول بهدلیل فرار شدن باشدد
) .(Avila et al., 2012; Carvalho et al., 2014مفاهیم مربوط به
تغییرات غلظت محصوالت نهایی تخمیر طی قدرار گدرفتن سدیالژ در
معرض هوا پیچیده است .زیرا این متابولیتها بدا گدروههدای مختلدف
ارگانیسمهدا در ارتبداط هسدتند ( .)Carvalho et al., 2014پایدداری
هوازی سیالژ عمدتاد با مهار رشد ریزجاندارانی است که مدیتوانندد در
حضور اکسیژن در سیلوها رشد کنند .قدارچهدای رشدتهای و مخمرهدا
اصلیترین ریزجاندارانی هستند که در تخریدب هدوازی سدیالژ نقدش
دارندد ( .)Santos et al., 2016مدواد تلقیحدی حداوی بداکتریهدای
اسیدالکتیک تخمیرکننده ناهمگن که غلظت باالیی از اسدید اسدتیک
تولید میکنند بدهدلیدل اثدر مهداری ایدن اسدید بدرای کنتدرل مخمدر
مناسبتر هستند (.)Silva et al., 2018
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 جدایده تخمیرکنندده،10  در سیالژ تلقیحشده با جدایه،در معرض هوا
ناهمگن اجباری الکتوباسیلوس فرمنتوم مشاهده شد؛ که ممکن اسدت
،در نتیجه غلظدت بداالی اسدید اسدتیک تولیدد شدده در ایدن سدیالژ
.همچنین جمعیت کمتر مخمرها و عدم رشد قارچها ایجاد شدده باشدد
 بدا. این جدایه برای تولید افزودنی میکروبی سیالژ مؤثر است،بنابراین
 نویسندگان توصیه میکنند که جدایههای باکتریها در یدک،این حال
سیلوی با مقیاس مزرعه آزمایش شوند تا اثرات واقعدی آنهدا بررسدی
.شود
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نتیجهگیری کلی
 جدایههای باکتری اسدیدالکتیک آزمدایش شدده،در این پژوهش
بهعنوان باکتری های تلقیحی قادر به اصالح پارامترهدای تخمیدری و
شیمیایی سیالژ ذرت پس از قرار گرفتن در معرض هوا بودند و اثدرات
.مثبتی بر روی تخمیدر و پایدداری هدوازی سدیالژ ذرت نشدان دادندد
 زیدرا منجدر بده تولیدد بیشدتر اسدید،استفاده از آنها توصیه میشدود
 در نتیجده، کاهش جمعیت مخمرهدا و قدارچهدا، پایدارترpH ،استیک
بهبود پایداری هوازی سیالژهای تلقیح شده در مقایسه با سیالژ شاهد
 بهترین نتیجه هنگام قرار گرفتن نمونههای سدیالژ، با این حال.شدند
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Introduction : The use of agricultural and food industry by-products in animal feed leads to a reduction in
breeding costs. In addition application of agricultural waste in poultry feed also reduces the environmentally
harmful effects. One of these by-products is pistachio green peel, which is produced in food industries. Common
pistachio (common pistachio in the market) with the scientific name Pistacia vera is a plant of the genus
Anacardiaceae. Iran is the world's largest pistachio producer with 58% of the world's pistachio production.
Research has shown that about four hundred thousand tons of pistachio by-products are produced annually in
Iran and large volumes in the harvest season and high humidity of these products cause environmental pollution
and pistachio orchards. Pistachio green peel has a parenchymal and fibrous structure and contains water, sugars,
proteins, fats, minerals, vitamins, color compounds and terpenes. Green pistachio skin contains 4425.45 Kcal/kg
of gross energy, 32.64% of dry matter, 11.24% of crude protein, 15.38% of crude fiber, 13.13% of ash, 5.79% of
ether extract, 1.08 of calcium, 0.11% of phosphorus, 0.31% of magnesium, 4.44% of potassium. The
concentrations of iron, manganese, copper and zinc in pistachio green peel are 660.68, 23.6, 16.23 and 5.27
mg/kg, respectively. There are significant amounts of alpha-pinene, alpha-terpinolene, flavonoids and phenolic
compounds. Food sources rich in phenolic compounds have a set of physiological properties including
antioxidant, antimicrobial, anti-mutagenicity, lipoprotein oxidation inhibitor and have platelet aggregation, antiinflammatory activity and strengthen the immune response. The use of pistachio green peel extract improved the
growth performance of broiler chickens, blood lipids and abdominal fat. The use of pistachio green skin extract
in the diet of broiler infected with Staphylococcus aureus improved growth performance, increased antibody titer
against sheep erythrocytes, decreased blood lipids and microbial population of the gastrointestinal tract of
broilers. Therefore, the aim of this research was to investigate the effect of Green Pistacia of kallequchi and it’s
processed with urea on growth performance, blood indices, immune response and jejunum morphology of broiler
chickens .
Materials and Methods: A total of 280 male broilers were randomly distributed in 28 experimental units
including 7 treatments, 4 replicates and 10 chicks each. The experimental diets consisted of the levels of 0, 1.5,
3, and 5% of the raw and processed green hull of kallequchi pistachio. The broilers were fed with three dietary
programs including starter (1-10 days), grower (11-24 days), and finisher (25-42 days). At the end of each
period, the body weight gain and feed consumption were recorded and the feed conversion ratio was calculated.
Two birds of each replicate were slaughtered and their blood was gathered to analyze the biochemical blood
indices at 42 days of age. The data were analyzed with SAS software and the mean was compared with the
1
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Tukey test at 0.05.
Results and Discussion: The addition of green hull of pistachio and its processed to diets cause a decrease in
the feed conversion ratio during the starter and the whole period of the experiment (P≤0.05). In the starter period,
adding 3% of the green hull of the pistachio increased the body weight gain compared to the control (P <0.05).
The pistachio green hull increased total antibody and immunoglobulin G antibody titer against sheep red blood
cells compared to control (P≤0.05). Experimental diets decreased serum cholesterol and LDL concentrations
compare to control (P≤0.05). The green hull of kallequchi pistachio and its processed increased the villus height
and decreased villus width and the ratio of height to crypt depth compared to the control (P≤0.05). Different
levels of kallequchi pistachio green hull and its processed increased relative weight of the breast, heart, burs
fabricius and decreased abdominal fat compared to control (P≤0.05). The same findings were reported by
researchers that pistachio green hull extract decreased blood lipids and increased the immune response of broiler
chickens (Yousefi et al., 2018; Hosseini Vashan et al., 2020).
Conclusion: It is concluded that adding green hull of kallequchi pistachio up to 5% into broiler diets may
improve growth performance, however, the addition of 3% could reduce cholesterol, FCR and improve the
immune response of broiler chickens.
Keywords: Antibodies, Broiler chicks, Cholesterol, Lipid profiles, Pistachio.
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مقاله پژوهشی
اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد ،پاسخ ایمنی،
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تاریخ دریافت2055/50/12 :
تاریخ بازنگری2055/5۰/10 :
تاریخ پذیرش2055/5۰/12 :

احمدی کهنعلی ،ر ،.حسینی واشان ،س .ج ،.مجتهدی ،م ،.و سریر ،ه .)1041( .اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده باا اوره
بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،شاخصهای بیوشیمیایی خون و ریختشناسی ژژنوم جوجههای گوشتی .پژوهشهای علوم دامی ایران.379-393 ،)3(10 ،

چکيده
این پژوهش ،بهمنظور ارزیابی اثرات پودر پوست سبز پسته کله قوچیخام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد ،شاخصهای بیوشایمیایی خاون ،پاساخ
ایمنی و ریختشناسی روده جوجههای گوشتی انجام شد .تعداد  234قطعه جوجه خروس گوشتی در قالب طرح کامالً تصادفی در هفت تیمار ،چهار تکرار
و  14قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند .جیرههای آزمایشی شامل سطوح صفر 3 ،1/5 ،و  5درصد پوست سبز پسته کلهقوچی خام و فرآوری شده بود.
پوست سبز پسته کلهقوچی یا فرآوری شده آن ضریبتبدیل خوراک را در دوره آغازی ن و کل دوره پرورش در مقایسه با شاهد کاهش داد ( .)P>4/45در
دوره آغازین ،افزودن سه درصد پوست سبز پسته کلهقوچی باعث وزن بدن باالتر در مقایسه با شاهد و تیمار پنج درصاد پوسات پساته کلاهقاوچی شاد
( .)P≥4/45افزودن پوست پسته کله قوچی موجب افزایش عیار پادتن تاام و ایمنوگلوباولین  Gعلیاه گلباو قرماز گوسافند در مقایساه باا شااهد شاد
( .)P>4/45جیرههای آزمایشی باعث کاهش غلظت کلسترو و  LDLسرم خون در مقایسه با شاهد شدند ( .)P>4/45سطح سه درصد پوسات پساته
خام و فرآوری شده ،بیشترین افزایش ارتفاع پرز و کمترین عرض پرز ژژنوم را نسبت باه ساایر ساطوح نشاان داد و افازایش وزن نسابی ساینه ،قلاب،
بورسفابرسیوس و کاهش درصد چربی بطنی در سطح سه درصد پوست پسته در مقایسه با شاهد مشاهده شد ( .)P>4/45نتیجه نهایی ،این که افزودن
پوست سبز پسته کلهقوچی تا سطح پنج درصد باعث بهبود صفات عملکردی شد ،هرچند سطح سه درصد میتواند باعث کاهش کلسترو  ،ضریب تبدیل
و بهبود پاسخ ایمنی جوجههای گوشتی شود.
واژههاي كليدي :پسته ،جوجه های گوشتی ،عیار پادتن ،کلسترو  ،نیمرخ لیپیدی.

مقدمه

1

پرورش و تولید طیور بهعنوان یکی از روشهای مقرون بهصرفه و
کارآمد جهت تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان محسوب میشود.
با توجه به رشد روز افزون جمعیت دنیا و ضرورت نیاز انسان به مناابع
 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیور ،گاروه علاوم دامای،
دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -2دانشیار تغذیه طیور ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -3استادیار تغذیه دام ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -0دانشیار ایمنیشناسی ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
(Email: jhosseiniv@birjnd.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/ijasr.2021.71865.1036

پروتئینی ،افزایش میزان تولید فرآوردههای گوشتی بهویژه گوشت طیور
که از لحاظ اقتصادی و تغذیهای ،یک فرآورده ارزشمند است ،ضروری
به نظر میرسد .با توجه به اینکه بخشی از مواد خوراکی مورد اساتفاده
در جیره طیور با مواد غذایی انسانی مشترکند ،بنابراین همواره محققین
بهدنبا یافتن مواد خوراکی جدید با قیمت مناسبتار و ارزش غاذایی
مناسب هستند .استفاده از ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه
دام به کاهش هزینههای پرورشی منجر مایشاود و از طار دیگار،
مصر ضایعات کشاورزی در تغذیاه طیاور خطارات زیساتمحیطای
ناشی از دفع آنها را نیاز کااهش مایدهاد (.)Persia et al., 2003
یکی از این محصوالت فرعی ،ضایعات فرعی پوست سبز پسته اسات
که در کارخانجات صنایع غذایی تولید میشود .پسته معماولی (پساته

983

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،41شماره  3پاییز 4144

خوراکی رایج در بازار) با نام علمای  Pistacia veraاز گیاهاان تیاره
آناکاردیاسه یا تیره پسته است .گونههای مختلف جنس پسته ،عمومااً
درختان وحشی ،خودرو و مقاوم در مقابل خشکی هساتند .تنهاا پساته
ایران از نظر شکل ،رنگ ،ساختار ظاهری ،اندازه و ابعاد و مشخصاات
مغز آن ،ارقام بسیار متنوعی دارد ،بهطوریکه از نظار کیفیات طعا و
تنوع شکل ،در دنیا بیهمتاسات ( .)Ahmadi et al., 2020ایاران باا
داشتن حدود سی درصد تولید پسته دنیا و مقدار  337هزار تان پساته،
در رتبه دوم بزرگترین تولیدکننده پسته جهاان قارار دارد ( Ahmadi
 .)et al., 2020تحقیقات نشان داده است که ساالنه حدود چهارصاد
هزار تن محصوالت فرعی پسته در کشور تولید میشود و حج انباوه
در فصل برداشت و رطوبت باالی این محصوالت باعث آلودگی محیط
زیست و باغهای پسته میشود (.)Bohluli et al., 2010
رق اوحدی با  04درصد سطح زیر کشات رتباه او و رقا کلاه
قوچی رتبه دوم سطح زیر کشت پسته کشور را دارناد .هماه سااله در
تمامی نقاط پستهخیز کشور بهخصاو اساتان کرماان طای فرآیناد
پوستگیری از پسته تازه ،پوسات زیاادی تولیاد و بیشاتر دور ریختاه
میشود ( .)Tangestani et al., 2011این بقایا در کمتر از  20ساعت
فاساد شاده و بساتر مناسابی را بارای زمساتانگاذرانی قاار مولاد
آفالتوکسین )آسپرژیلوس فالوس ) 1فراه میکند که باعث آلاودگی
محصو پسته و ک ارزش شدن محصو پساته و در نهایات ،باعاث
آلودگی زیست محیطی میشوند ( .)Shakeri and Fazaeli, 2007از
کاربردهای پوست سبز پسته میتوان به تولید اسانس ،وجود ترکیباات
پاداکسنده ،مواد ضد قارچی و ضد میکروبای اشااره کارد ( Aminian
 .)and Shaker Ardakani, 2008گلای و همکااران ( Goli et al.,
 )2005گزارش کردند که پوسات سابز پساته ،درصاد قابال تاوجهی
ترکیبات فنولیک دارد .مقدار ترکیبات فنولیک رق کلاه کاوچی ،15/3
فندقی ،15/0فروتنی ،13/3احمد آقایی  31/1میلای گرم/گارم معااد
گالیک اسید گزارش شده است ( .)Rajaei et al., 2010تماام رقا -
های پوست پسته بهدلیل دارا بودن سطح قابل توجه ترکیبات فنولیک
خاصیت پاداکسندگی )آزمون خاصیت ضدرادیکالی با دی فنیل پیکریل
هیدرازیل ) )Diphenyl-1-Picrylhydazyl, DPPHو ضادمیکروبی
مناسبی دارند که در برخی از موارد حتی از بتاهیدروکسی تولاونن ( 2,
 )6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol, BHTآزمون خاصیت ضاد
رادیکاالی باا آزیناوبیس اتیال بنزوتیاازولین ساولفونیک اساید ( 2,2,
))Azinobis 3-Ethylbenzothiazolin-6-Solfonicacid, ABTS
بیشتر بود که طبق یافتههای این پژوهشها پوست سبز پسته می تواند
بهعنوان یک منبع ارزان و قابل دسترس ترکیبات فعا زیستی استفاده
شود (.)Rajaei et al., 2010
پوست سبز پسته ساختمان پارانشیمی و فیباری دارد و در آن آب،
1- Aspergillus Flavus

مواد قندی ،پروتئین ،چربی ،مواد معدنی ،ویتامینها ،ترکیبات رنگای و
ترپنی وجود دارد ( .)Vahmani et al., 2006پوست سبز پسته حاوی
 0025/05Kcal/kgانرژی خام 32/00 ،درصاد مااده خشاک11/20 ،
درصد پروتئین خام 15/33 ،درصد فیبر خاام 12/13 ،درصاد خاکساتر
خام 5/79 ،درصد چربی خام 1/43 ،درصد کلسی  4/11 ،درصد فسافر،
 4/31درصد منیزی  0/00 ،درصد پتاسی است غلظات عناصار آهان،
منگنز ،مس و روی باهترتیاب برابار  10/23 ،23/0 ،004/03و 5/27
میلیگرم در کیلوگرم است در پوست سبز پسته؛ مقادیر قابل تاوجهی
آلفا پینن و آلفا ترپینولن ،فالونونیادها و ترکیباات فنولیاک وجاود دارد
( .)Chahed et al., 2007منابع خوراکی غنای از ترکیباات فنولیاک
مجموعهای از ویژگیهای فیزیولوژیکی شامل پاداکساندگی ( Rajaei
 ،)et al., 2010ضاد میکروبای ( ،)Pereira et al., 2007بازدارناده
اکسایش لیپوپروتئین و تجمع پالکتها ،فعالیت ضادالتهابی و تقویات
ساامانه ایمنای را دارناد ( .)Wang et al., 1999اساتفاده از عصااره
پوست سبز پسته باعث بهبود عملکرد رشد جوجه گوشاتی ،لیپیادهای
خونی و چربی بطنی شد ( .)Yosefi et al., 2018اساتفاده از عصااره
پوست سبز پسته در جیره آلوده باه اساتافیلوکوکوس اورناوس باعاث
بهبود عملکرد رشد ،افزایش عیار پادتن بر ضد گلبو قرمز گوسفندی،
کاهش لیپیدهای خونی و جمعیت میکروبی مجرای گوارشای جوجاه-
های گوشتی شد (.)Hosseini-Vashan et al., 2020
از آن جایی که این محصو رطوبت بااال و فساادپذیری ساریعی
دارد و از طرفی ،ماده ضدتغذیهای تانن دارد ،میتوان با سایلو کاردن،
ه از فساد آن جلوگیری کرد و ه میزان تانن موجود در پوست پسته
را تا  30درصاد کااهش داد .غفااری و همکااران ( Ghaffari et al.,
 )2014گزارش کردند ،محصوالت جانبی فرآوری پسته میتواند بدون
تداخل در تولید و ترکیب شیر بعنوان علوفه تا سطح  34درصد در جیره
بزهای شیری استفاده شود .مطالعات علمی حاکی از آن است که سیلو
نمودن و استفاده از افزودنیهایی مانناد اوره ،مایتواناد باعاث بهباود
ارزش تغذیاااهای ایااان پساااماندهاااا و محصاااوالت فرعااای شاااود
( .)Ebrahimpour et al., 2014نوبخت ( )Nobakht, 2014گزارش
نمود ،عملکرد مرغهای تخ گذار تغذیه شده با سه درصد تفالاه انگاور
فرآوری شده با اوره باالترین درصد تخ گذاری و وزن تخ مرغ ،توده
تخ مرغ تولیدی مشاهده شد .با توجه به کمباود نهاادههاای دامای،
توجه به استفاده از فرآوردههای جانبی گیاهان بهعنوان ماواد خاوارکی
جدید و حاوی ترکیبات پاداکسنده و نیز کمبود اطالعات در این زمینه؛
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثارات اساتفاده از پوسات سابز پساته
فرآوری شده با اوره بر صفات عملکرد رشد ،شاخصهای بیوشایمیایی
خون ،پاسخ ایمنی ،ریخت شناسی روده جوجههای گوشتی اجرا شد.
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فرآوری شده با اوره در سه سطح ( 3 ،1/5و  5درصد) بودناد کاه هار
تیمار دارای چهار تکارار و هار تکارار شاامل  14قطعاه جوجاه باود،
مجموعاً از  234قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس  343اساتفاده
شد .این طرح در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شاد .بارای انادازه-
گیری صفات عملکردی ،در روز او  20 ،14 ،و  02جوجاههاا تاوزین
شدند تا میزان وزن بدن و افزایش وزن جوجاههاا ثبات شاود ،بارای
رکوردبرداری مصر خوراک ابتدا میزان خوراک توزیاع شاده در هار
روز ،وزن و سااپس در روزهااای  20 ،14و  02میاازان مااازاد مصاار
خوراک جمعآوری و میزان مصر خوارک مصر شد و بارای باازه-
های زمانی فوق میزان ضریب تبدیل خوراک مصار شاد .شااخص
تولید ) (PIنیز برای دوره پایانی با استفاده از فرمو زیر محاسبه شد
( ضریب تبدیل خوراک×طو دوره پرورش ) ( /درصد زنده ماانی
×افزایش وزن به کیلوگرم( =PI
برای این منظور ،در سنین  20و  02روزگی از هر واحد آزمایشای
بهطور تصادفی دو قطعه جوجه انتخاب شد که بهترتیاب از وریاد زیار
با و از طریق ورید وداج در حین کشتار نمونهی خون جمعآوری شد.
نمونه هاای خاون ساریع ًا باه آزمایشاگاه منتقال شاده و باا دساتگاه
سانتریفیوژ  2544دور در دقیقه بهمدت  14دقیقاه ساانتریفیوژ شاده و
پالسما و سرم جدا شد .غلظت آلبومین ،کلساترو  ،پاروتئین ،گلاوکز،
تریگلیسرید HDL ،و  LDLپالسمای خون با استفاده از کیاتهاای
تشخیص کمّی شرکت پارس آزماون و دساتگاه طیافسانجی ناوری
خودکار (اسپکتوفتومتر اتوآناالیزر) ماد جساان چا Geasan ( 244
 )chem 200, Italyتعیین شد.

مواد و روشها
پوست سبز پسته مورد آزماایش از ارقاام پساته کلاه قاوچی و از
منطقه ب کرمان بهمقدار  04کیلوگرم تهیه شد .بهمنظور فرآوری ،ابتدا
پوست سبز پسته توسط آسیاب با قطر منافذ پنج میلیمتار خارد شاد.
سپس هر کیلو از پوست سبز با  24گرم اوره مخلاوط شاد ،ساپس باا
نسبت وزنی  1:1پودر پوست سبز پسته و آب در کیسههای پالستیکی
(چند کیسه پالستیکی داخل ه قرار گرفت تاا از نفاوا احتماالی هاوا
جلوگیری شود) ریخته شد و پس از اطمینان کامل از عدم نفاوا هاوا،
کیسههای پالستیکی بهمدت  04روز سیلو شد ( Hosseini-Vashan
 )et al., 2020تا محیط بیهوازی مناسبی برای فعالیات میکروبای و
تجزیه تانن فراه شود .نمونههای پوست سبز پسته فارآوری شاده و
نشده مورد تجزیه تقریبی قرار گرفت .میزان انرژی خام (کیلوکالری در
کیلوگرم) ،درصد ماده خشک ،پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر ،فیبار
نامحلو در شوینده خنثی و فیبر نامحلو در شوینده اسیدی باهروش
انجمن ملی تجزیه شیمی ( )AOAC, 2005تعیین شد.
در این آزمایش ،از برنامه سه مرحلاهای جیاره آغاازین ( 1تاا 14
روزگی) ،رشد ( 11تا  20روزگی) و پایانی ( 25تا  02روزگای) اساتفاده
شد .جیرهها بر اساس احتیاجات توصیه شده توسط شارکت راس و باا
استفاده از نرمافزار  UFFDAتنظی شدند و اندازه ارات باا توجاه باه
سن جوجهها ،در سه مرحله تهیه جیرههای آزمایشای تغییار داده شاد
(جداو  2و .)3
تعداد هفت تیمار آزمایشی شامل شاهد ،پوسات سابز پساته کلاه
قوچی در سه سطح ( 3 ،1/5و  5درصد) ،پوست سبز پسته کله قاوچی

جدول  -1ترکیبات پوست سبز پسته کله قوچی و پوست سبز پسته کله قوچی فرآوری شده با اوره
Table 1- The chemical composition of raw and urea-treated pistachio green hull

پوسته سبز فرآوری شده با اوره

پوسته سبز پسته

واحد

مواد مغذی

Urea treted pistachio green hull

Pistachio green hull

Unit

Nutrients

4177.34

4069.33

kcal/kg

45.06

95.04

g/kg

19.94

12.90

g/kg

5.67

7.38

g/kg

12.60

12.12

g/kg

26.49

54.11

g/kg

15.24

17.08

g/kg

انرژی خام
Gross Energy

ماده خشک
Dry matter

پروتئین خام
Crude protein

چربی خام
Ether extract

خاکستر
Ash

فیبر نامحلو در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber

فیبرنامحلو درشوینده اسیدی
Acid detergent fiber
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جدول  -3ترکیب شیمیایی جیرههای حاوی سطوح مختلف پوست سبز پسته خام و فرآوری شده با اوره در تغذیه جوجه گوشتی
Table 3- The chemical composition of the broiler chicken diets contained pistachio green hull

فسفر قابل دسترس

کلسی

Available
phosphorus
)(%

Calcium
)(%

0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.51
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

1.05
1.04
1.05
1.05
1.05
1.04
1.05
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

متیونین+
سیستئین
Met+ cys
)(%

0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76

لیزین

فیبر خام

Lysine
)(%

Crude
fiber
)(%

1.13
1.13
1.12
1.12
1.13
1.14
1.13
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.19
1.20
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

3.87
3.87
3.91
3.98
3.87
3.90
3.94
3.97
4.06
4.15
4.29
3.97
4.06
4.15
3.65
3.75
3.83
3.99
3.72
3.79
3.90

چربی
خام

پروتئین
خام

انرژی
سوخت و ساز

تیمار

Ether
extract
)(%

Crude
protein
)(%

Metabolizable
)energy (kcal/kg

Treatment

2.26
2.28
2.29
2.30
2.27
2.28
2.29
3.15
3.28
4.12
4.78
3.56
4.11
4.72
4.53
4.64
5.24
6.25
4.52
5.73
6.55

23.05
23.02
23.00
23.00
23.02
23.00
23.00
21.00
21.01
21.00
21.00
21.00
21.02
21.03
18.52
18.50
18.50
18.50
18.50
18.51
18.52

2990
2992
2993
2888
2990
2994
2990
3110
3110
3109
3110
3108
3109
3110
3200
3195
3195
3195
3195
3195
3195

Control
1.5% PGH 1
3% PGH
5% PGH
1.5% UPGH
3%UPGH
5%UPGH
Control
1.5% PGH
3% PGH
5% PGH
1.5% UPGH
3%UPGH
5%UPGH
Control
1.5% PGH
3% PGH
5% PGH
1.5% UPGH
3%UPGH
5%UPGH

دوره
Period

آغازین
Starter
(1-10
)days

رشد
Grower
(11-24
)days

پایانی
Finisher
(25-42
)days

 :PGH 1پوست سبز پسته خام؛  :UPGHپوست سبز پسته فرآوری شده با اوره
Pistachio green hull; UPGH: urea-treated Pistachio green hull

ریختشناسی روده :پس از کشتار در  02روزگای ،دو قطعاه
جوجه از هرتکرار ،یک سانتیمتر از قسمت میاانی ژژناوم روده باریاک
جدا و توسط سرم فیزیولوژی نه درصد شستشو و جهت تثبیات بافات،
نمونهها در محلو فرمالین  14درصد بهمدت  20ساعت قرار داده شد.
پس از گذشت  20ساعت اولیه ،محلو فرماالین تعاویض و تاا زماان
انجام آزمایش در فرمالین  14درصد نگهداری شاد .ساپس نموناههاا
برای تهیه برش و اندازهگیری شاخصهای بافت شناسی به آزمایشگاه
منتقل شد .برای بررسی بافتهای تهیه شده ،از میکروساکو ناوری
متصل به کامپیوتر استفاده شد .سپس با کماک دورباین نصاب شاده
روی میکروسکو عکسهایی از محل مناسب تهیاه و باا اساتفاده از
نرمافزار مربوطه ،ارتفاع ویلی (از نوک ویلی تا محل اتصاا کریپات)،
عارض ویلای ،عماق کریپات باهروش ()Laudadio et al., 2012
محاسبه شد.
پاسخ ایمنی :بهمنظور تعیین میزان عیار پادتن تام علیه گلباو
قرمز گوسفند به سیاهرگ زیر بالی در  13و  35روزگی بهترتیب تزریق
یک میلیلیتار سوسپانسایون 14و  15درصاد گلباو قرماز گوسافند

1 PGH:

( )SRBC1به سه قطعه جوجه از هرتکرار تزریق شد .هفت روز بعاد از
سیاهرگ با جوجهها با استفاده از سرنگ پنج میلی لیتری خونگیری
بهعمل آمد ،از هر پن دو جوجاه در  02روزگای باه صاورت تصاادفی
خونگیری شد و سرم آن برای تعیین عیار پادتن تام و ایمنوگلوبین G
و  Mباار ضااد  SRBCبااهروش هموگلوتیناساایون اسااتفاده شااد
(.)Hosseini-Vashan et al., 2012
تجزیه آمااري :دادههاا پاس از بررسای نرماا باودن توساط
ناارمافاازار آماااری  )9/1( SASو رویااه خطاای عمااومی مااورد تجزیااه
واریانس قرار گرفتند ،مد آماری مورد استفاده بهشرح ایل بود .تفاوت
میانگینها با استفاده از آزمونه توکی کرامر در سطح معنایداری 4/45
بررسی شد و برای بررسی اثر فرآوری ،از آزموناه مساتقل اورتوگناا
استفاده شد و اثر فرآوری در برابر خام با ه مقایسه شد (.)P <4/45
Yijk= µ+Ai+ eij
معادله ()1
که در آن :Yijk ،مقدار هر مشاهده؛  :µمیانگین جمعیات؛  :Aiاثار
جیره آزمایشی و  :eijاثر خطای آزمایش میباشند.
2- Sheep Red Blood Cells
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نتایج و بحث
عملکرد رشد :نتایج مربوط به اثر پوست سبز پسته کله قاوچی
خام و فرآوری شده بار شااخصهاای عملکارد رشاد شاامل مصار
خوراک ،وزن بدن و ضریب تبادیل خاوراک جوجاههاای گوشاتی در
جدو  0ارانه شده است .افزودن سطح پنج درصد پوست سابز پساته
کله قوچی فارآوری شاده در دوره آغاازین ،رشاد و کال دوره باعاث
کاهش مصر خوراک و ضریب تبدیل خوراک نسبت باه شااهد شاد
( )P>4/45هر چند وزن بدن جوجهها در هیچ یاک از دورههاا تحات
تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفات .صافات عملکارد رشاد شاامل
مصر خوراک ،وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشاتی
بین پوست سبز پسته خام و فرآوری شده اختالفی نشان نداد.
کاهش مصر خوراک در هنگام تغذیه با پوسات پساته احتمااالً
بهدلیل وجود ترکیبات فنلی و تانن باشد ،جیرههای حاوی تانن بهدلیل
مزه قابض تاانن عمومااً سابب کااهش مصار خاوراک مایشاوند
( .)Provenza, 1996افزایش مصر خوراک در پرندگان تغذیه شاده
با جیره رقیق شده با سلولز بهعنوان منباع فیبار ناامحلو  ،در نتیجاه
تخلیه ساریعتار خاوراک از دساتگاه گاوارش اسات ( Hetland and
 .)Sevihus, 2001از طرفی ،استفاده از مناابع فیبار ناامحلو شاامل
پوسته یوال  ،پوسته برنج و پوسته آفتابگردان در جیره جوجه گوشتی
موجب بهبود افزایش وزن روزانه و ضریبتبدیل خوراک در جیرههاای
باا درصاد فیبار پاایین شاد ( ;Jiménez-Moreno et al., 2016
 .)Salarinia et al., 2020استفاده از فیبر نامحلو در جیاره نیمهاه
تخ گذار لوهمن از یک روزگی تا پنج هفتگی باعث افزایش میاانگین
وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی شد .بهبود افزایش وزن بادن و
ضریبتبدیل خوراک در جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره حااوی
سلولز گزارش شده است (.)Salarinia et al., 2020
از طرفی ،یوسافی و همکااران ( )Yosefi et al., 2018گازارش
کردند عصاره آبی پوست پسته در سطوح مختلف بر مصر خوراک و
وزن بدن جوجه گوشتی اثر نداشت که این تفاوت بهدلیال اساتفاده از
عصاره پوست پسته بود ،ولی در مطالعه حاضار از پاودر پوسات پساته
استفاده شد که ماهیت مطالعه با ه متفاوت است .طی تحقیقاتی پودر
پوست انار ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشاتی را در دوره پایاانی
بهبود میبخشید ( .)Rezvani et al., 2016شاخص تولید در جوجاه-
های تغذیه شده با پوست سبز پسته نسبت باه شااهد افازایش یافات
( )P=4/4422هر چند بین تیمارهای تغذیه شده با پوست سابز پساته
خام و فرآوری شده اخاتال معنایداری مشااهده نشاد .در مطالعاات
پیشین گزارش شده است ،پودر سبز پسته و پوست انار بهدلیل داشاتن
فیبر و تانن باال ،باعث کاهش مصر خوراک و افزایش وزن روزانه از
طریق افزایش گوارشپذیری مواد مغذی میشوند ،ولی استفاده از پودر
پوست انار فرآوری شده با اوره بهدلیل کاهش درصد فیبر خام و تاانن،

در سطوح  1/5تا  5درصد پوست انار باعث بهباود مصار خاوراک و
افزایش وزن روزاناه شاد ( .)Hosseini-Vashan et al., 2020ایان
مواد خوراکی بهدلیل داشتن ترکیبات با خاصیت پاداکسندگی ،زمینه را
برای بهبود گوارش و جذب مواد مغذی و نهایتاً افزایش راندمان ماواد
خوراکی و افزایش وزن بیشتر فراه مینمایند.
درصد زندهمانی :اثر تیمارهای آزمایشی بر درصاد زنادهماانی
جوجههای گوشتی ،طی دوره پرورش در جادو  5آورده شاده اسات.
اگر چه افزودن سه درصد پوست پسته سبز پسته فرآوری شده به جیره
جوجه گوشتی موجب زندهمانی  144درصد نسبت به سایر تیمارهاا در
سه دوره پرورش شد ،امّا افزودن سطوح مختلف پوست سبز پسته کله
قوچی خام و فرآوری شده به جیره پایه بر درصد زندهمانی جوجههاای
گوشتی در کل دوره پرورش تأثیر معنیداری نداشت .همهنین درصاد
زندهمانی جوجههای گوشتی بین پوست سبز پسته خام و فرآوری شده
با اوره اختالفی نشان نداد .در مارگ و میار جوجاههاا عوامال بسایار
متعددی شامل بیماریها ،مشاکالت رودهای و آب آوردگای بطنای و
تنشهای گوناگون نقش دارند و با توجه به اینکاه برخای تانشهاای
محیطی مثل تنش حرارتی در صورتی باعث افزایش تلفات مایشاوند
که با یک یا چند عامل تنشزای دیگر ،مثل ابتال به برخی بیماریهاا
مانند نیوکاسل همراه شده و توانایی پرنده برای ساازگاری باا محایط
کاهش یابد (.)North and Bell, 1990
اجزاي الشه :اثر جیارههاای آزمایشای بار درصاد وزن نسابی
اجزای الشه (وزن زنده) در سن  02روزگای ،در جادو  0اراناه شاده
است .افزودن سطح سه درصد پوست پسته کله قوچی خام و فارآوری
شده به جیره پایه جوجههای گوشتی بر وزن نسابی ساینه نسابت باه
شاهد اثر گذاشت ( .)P>4/45اگرچه سطوح مختلاف جیاره آزمایشای
باعث افزایش عددی درصد وزن نسبی الشه و ران نسابت باه شااهد
شد ( .)P<4/45تیمارهای مختلاف آزمایشای تاأثیری بار وزن نسابی
پیش معده ،پاانکراس ،صافرا ،سانگدان و کباد در پایاان  02روزگای
نداشتند .اگرچه سطح سه درصد پوست سابز پساته کلاه قاوچی خاام
موجب افزایش عددی وزن نسبی سنگدان نسبت به سایر تیمارها شد،
امّا از لحاظ آماری معنیدار نبود .سطوح مختلف تیمارهای آزمایشی در
مقایسه با شاهد موجب کاهش درصد چربی بطنی شد (.)P>4/45
سطح پنج درصد پوست سبز پسته کله قوچی خام باعاث افازایش
وزن نسبی قلب نسبت به شاهد شد ( .)P>4/45صفات اجازای الشاه
بین تیمارهای حاوی پوست سبز پسته خام با فارآوری شاده اختالفای
نشان نداد بهجز در مورد درصد چربی بطنی کاه در تیمارهاای حااوی
پوست سبز پسته خام در مقایسه با تیمارهای حاوی پوست سبز پساته
فرآوری شده با اوره پایینتر بود.
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در آزمایشی افزودن عصاره آبی پوست سبز پسته به جیره بار وزن
نسبی اجزای الشه و اندامهای گوارشی جوجاههاای گوشاتی تاأثیری
مشاهده نشد ( .)Yosefi et al., 2018صادقی و نوبخات ( Sadeghi
 )and Noakht, 2016گزارش کردند استفاده از تفالاه لیماو ،انگاور و
سیب بهعنوان ترکیبات پاداکسنده در جیره جوجههای گوشتی موجاب
افزایش وزن نسبی الشه و سینه در مقایسه با شاهد شد .در آزمایشای
دیگر ،افزودن پودر گل راعی (حاوی ترکیبات فنلی) به جیاره بار وزن
نسبی اجزای الشه جوجههای گوشتی تأثیری نداشت ( Landy et al.,
 .)2012حساینی واشاان و همکااران ( Hosseini-Vashan et al.,
 )2020نیز نشان دادند افازودن پوسات اناار فارآوری شاده باا اوره و
عصاره پوست انار به جیره جوجههای گوشتی تحت تنش ،بر میاانگین
وزن نسبی سنگدان ،پانکراس و کبد در تیمارهاای آزمایشای و شااهد
تأثیری نداشت ،ولی باعث افزایش وزن نسبی سینه شد .کااهش وزن
نسبی چربی بطنی در تیمارهای آزمایشی میتواناد باهدلیال افازایش
سرعت عبور مواد مغذی در روده در اثر فیبری شدن جیرهها و افزایش
دفع صفرا و مصر قسمتی از چربی جذب شده در باز تولید صفرا شود
(.)North and Bell, 1990
اندامهاي لنفاوي :دادههاای مرباوط باه وزن نسابی باورس،
طحا و عیار ایمنوگلوبولین های  G ،Mو عیار پادتن تام علیه چاالش
گلبو قرمز گوسفندی ( )SRBCدر  02روزگی در جدو  7آورده شده
است .سطوح مختلف پوست پسته کله قوچی خاام و فارآوری شاده از
لحاظ آماری تأثیری بر وزن نسبی طحاا نداشات .ولای جیارههاای
حاوی پوست پسته وزن نسبی بورس فابرسیوس را نسابت باه شااهد
افزایش دادند ( .)P>4/45افزودن پوست سبز پسته کله قوچی خاام و
فرآوری شده به جیره پایه بر عیار پادتن تام علیه گلبو قرمز گوسفند و
عیار پادتن بر ضد ایمنوگلوبولین  Gدر  02روزگی نسبت به شاهد اثار
گذاشت ( .)P>4/45در حالیکه عیار پادتن تام علیه گلبو قرمز در 02
روزگی با افزودن سه و پنج درصد پوست سبز پسته کله قوچی فرآوری
شااده بااه جیااره پایااه نساابت بااه شاااهد افاازایش یافاات (.)P>4/45
شاخصهای ایمنی شامل وزن نسبی اندامهای لنفاوی و عیارپادتن بار
ضد گلبو قرمز گوسفندی در تیمارهای تغذیه شاده باا پوسات سابز
پسته خام در مقایسه با تیمارهای تغذیاه شاده باا پوسات سابز پساته
فرآوری شده اختالفی نشان نداد بهجز عیاار ایمنوگلاوبین  Gبار ضاد
 SRBCکه در تیمارهای تغذیه شده با پوست سبز پسته فرآوری شاده
در مقایسه با خام باالتر بود.
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یوساافی و همکاااران ( )Yosefi et al., 2018گاازارش کردنااد
افزودن سطوح مختلف عصاره آبی پوست پسته کله قوچی بار انادام-
های لنفاوی و عیار پادتن تام علیه گلبو قرمز گوسفند ،عیار پادتن بار
ضد ایمنوگلوبولین  Mو عیار پادتن بر ضد ایمنوگلوبولین Gاثر نداشت
که با یافتههای حاضار مطابقات نادارد .در تحقیقاات دیگاری کاه از
گیاهان دارویی در جیره طیور اساتفاده شاده باود (درمناه کاه حااوی
ترکیبات فنلی بوده و دارای خاصایت پاداکسایدانی اسات و پوناه کاه
حاوی تانن است) نیز کاهش وزن اندام لنفاوی گزارش شد ( Rezvani
.)et al., 2016
مارزو و همکاران ( )Marzo et al., 2002بیان کردند تاننها بار
جذب قناد و اسایدآمینه در روده اثار مای گذارناد .قابلیات دسترسای
اسیدهای آمینه در جیرههای حاوی تانن ،کاهش مییابد که منجر باه
کاهش سنتز پروتئین در بافتهای لنفاوی میشود .رادیکاا هاای آزاد
حاصل از اکسیداسیون چربی ،باعاث کااهش کاارایی ساامانه ایمنای
همورا میشاود ( .)Purreza et al., 2005احتمااالً یکای از دالیال
افزایش میزان پاسخ ثانویه ایمنی ضد  SRBCدر تیمارهای آزمایشای
حاوی پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده در مقایساه باا
گروه شاهد ،کاهش رادیکا های آزاد ناشی از اکسیداسایون چربایهاا
است.
ریخت شناسای روده باریاک :جادو  3تاأثیر تیمارهاای
مختلف آزمایشی بر طو نسبی دوازدهه ،ژنوژناوم ،ایلئاوم و ریخات-
شناسی روده در جوجههای گوشتی را نشاان مایدهاد .هایچ یاک از
تیمارهای مختلف آزمایشی بر طو دوازدهه ،ژژنوم و ایلئوم جوجاههاا
در پایان  02روزگی تأثیری نداشتند .اگرچه پوست سابز پساته خاام و
فرآوری شده باعث افزایش عددی طو روده نسابت باه شااهد شاده
است ،امّا از لحاظ آمااری معنایدار نیسات .افازودن ساطوح مختلاف
پوست پسته کله قوچی خام و فارآوری شاده باه جیاره پایاه موجاب
افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت نسبت باه شااهد شاد ( .)P>4/45
تیمارهای آزمایشی موجب کاهش عرض پرز ژژنوم نسابت باه شااهد
شد ( .)P>4/45جیرههای آزمایشی بار نسابت ارتفااع پارز باه عماق
کریپت ژژنوم روده جوجهها اثر نداشت .افزودن سه درصد پوست پسته
کله قوچی خام و سه درصد پوست پساته کلاه قاوچی فارآوری شاده
باعث بیشترین افزایش طو و کاهش عرض پرزها نسابت باه دیگار
سطوح در ژژنوم شد.
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نتایج مطالعه حاضر با یافتههای آماره و همکااران (
 )al., 2009مبنی بر اینکه طو روده باریک در جوجاههاای گوشاتی
تغذیه شده با فیبر از گروه شاهد بیشتر بود ،ه خوانی نادارد .حساینی
واشااان و همکاااران ( )Hosseini-Vashan et al., 2020گاازارش
کردند با افزودن سطح سه درصاد پوسات اناار فارآوری شاده باا اوره
بیشترین ،ارتفاع پرز وکمترین عرض پرز در مقایسه با شاهد را داشاته
است .در آزمایش دیگری ،پژوهشگران بیاان کردناد کاه محصاوالت
انگور که غنی از ترکیبات پلیفنل هستند باعاث بهباود ارتفااع پارز و
سطح جذب میشوند و میکروفلور روده و تنوع زیساتی بااکتریهاای
رودهای را در جوجههای گوشتی افزایش میدهاد ( Viveros et al.,
 .)2011گلمحمدی و نوبخت ( Golmohammadi and Nobakht,
 )2016با استفاده از تفالاه لیماوترش در جیاره جوجاههاای گوشاتی
گزارش کردند که طو و عمق پرزهای روده تحات تاأثیر تیمارهاای
آزمایشی قرار نگرفت که احتماالً بهدلیل تفاوت اجزای تشاکیلدهناده
گیاهان دارویی مورد استفاده و ترکیبات متفاوت پوست سبز پسته کلاه
قوچی باشد .نتایج مشابهی در خصو تغییرات ریختشناسی ناشی از
فیبر در جیره جوجهگوشتی گازارش شاده اسات ( Salarinia et al.,
 .)2020در اکثر موارد بین افزایش ساطح فارآوری شاده در جیاره باا
ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت رابطاه خطای افزایشای
وجود داشت ،درحالیکه این روند بین ساطوح فیبار فارآوری شاده در
جیره با عمق کریپت کاهش خطی نشان داد.
ليپيدهاي خون :دادههای مرتبط با غلظت لیپیادهای خاونی در
جدو  9ارانه شده است .جیرههای آزمایشی غلظات کلساترو سارم
خون و  LDLرا تحت تأثیر قراردادند ( )P>4/45و بر سایر شااخص-
های سرم خون تأثیری نداشتند .کمتارین غلظات کلساترو خاون و
 LDLدر تیمار حاوی پنج درصد پوست سبز پساته کلاه قاوچی خاام
مشاهده شد .اگرچه سطوح مختلف پوسته پسته کله قوچی و فارآوری
آن موجب افزایش عاددی  HDLنسابت باه شااهد شاد (.)P<4/45
پوست پسته کله قوچی خاام و فارآوری شاده باعاث کااهش عاددی
غلظت تریگلیسرید و  vLDLنسبت به شاهد شد .در تیمارهای تغذیه
شده با پوست سبز پسته خام در مقایسه با تیمارهاای تغذیاه شاده باا
پوست سبز پسته فرآوری شده اختالفی در شاخصهای لیپیدی خاون
مشاهده نشد .طی مطالعهای محققاین نشاان دادناد افازودن ساطوح
مختلف عصاره آبی پوست پسته کله قوچی موجب کاهش کلساترو ،
کاهش عددی  LDLو افازایش  HDLشاد (.)Yosefi et al., 2018
تغذیه محصوالت فرعی پسته به گوسفندان ،تأثیری بر شااخصهاای
خاونی نداشات ( .)Valizadeh et al., 2010مختاارپور و همکااران
( )Mokhtarpour et al., 2010طی آزمایشای گازارش کردناد کاه
تغذیه سیالژ پوست پسته عملآوری شده با اوره و پلی اتیلن گلیکاو
به گاوهای شیری هلشتاین ،هیچ یک از شاخصهاای خاون از جملاه
Amerah et
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گلوکز ،نیتروژن اورهای ،کلسترو و پروتئین پالسامای خاون تحات
تأثیر قرار نگرفت.
بهلولی و همکاران ( )Bohluli et al., 2010نیز نشان دادند کاه
ضایعات پوست پسته شاخصهای خونی را در گاوهای شایری تحات
تأثیر قرار نمیدهد .ترکیبات فنلی بعد از جاذب ،وارد ساامانه گاردش
خون میگردناد و افازایش میازان آنهاا در خاون ،سابب محافظات
لیپیدهای سرم در برابر اکسایش مایشاود (.)Manach et al., 2004
ویتامین  Eکیورسین (بهعنوان یک ترکیب فنلی) سبب کاهش میازان
اکسایش  LDLو  HDLسرم میگردد .نحاوه عمال آنهاا از طریاق
اتصا این لیپیدها با ترکیبهاای فنلای اسات (.)Han et al., 2007
بنابراین ،پوست سبز پسته کله قوچی و پوست سبز پسته کلاه قاوچی
فرآوری شده با اوره بهعنوان منابع غنی از ترکیبات پلی فنلی میتوانند
در جهت تغییر غلظت لیپیدهای خونی مؤثر باشد .مکانیس هاای فعا
در سوخت و ساز لیپیادها در دساتگاه گاوارش نقش مهمی در غلظت
لیپیدهای خونی دارد .لذا کاهش شااخص کلساترو ساابب افازایش
لیپوپروتئینها با وزن ملکولی باال و کاهش لیپاوپروتئینهااا بااا وزن
مولکاولی کا در سارم مایشاود .کاهش در غلظت کل کلساترو و
افزایش در لیپوپروتئینها باا وزن مولکاولی بااال احتماالً بخاطر انتقا
معکوس افزایش یافته کلسترو در پاسخ باه اتاال رودهای چرباای
جیارهای است .همهنین فیبر سویا لیپوپروتئینها با وزن مولکولی کا
و کلسترو کل را در موشهای صحرایی کاهش میدهد ( Wang et
 )al., 1999این یافتهها باا نتااایج آزمااایش ماا مطابقات دارد .اثاار
فیبرهای جیرهای بهشکل کاهش غلظت تریگلیسارید توساط تیمااار
حااوی پنج درصد پوست سبز پسته خام مشاخص است که مایتواناد
بهخاطر کاهش جذب تریگلیسرید باشد.
گلوكز و پروتئين تام :غلظت پروتئین تام ،گلاوکز ،آلباومین و
آنزی آسپارتات آمینوترانسفراز در جادو  14نشاان داده شاده اسات.
جیرههای آزمایشی روی غلظت آلبومین ،غلظت سرمی گلوکز خاون و
پروتئین تام تأثیر معنیداری نداشت .بیشترین غلظت سارمی آلباومین
مربوط به سطح سه درصد پوست سبز پسته کله قوچی خام است کاه
از لحاظ عددی از شاهد باالتر باود ،اگار چاه ساطوح مختلاف باعاث
کاهش عددی میازان غلظات سارمی گلاوکز نسابت باه شااهد شاد
( .)P<4/45در تیمارهای تغذیه شاده باا پوسات سابز پساته خاام در
مقایسه با تیمارهای تغذیه شده با پوسات سابز پساته فارآوری شاده
اختالفی در شاخصهای بیوشیمیایی خاون مشااهده نشاد .یوسافی و
همکااران ( )Yosefi et al., 2018گازارش کردناد ساطوح مختلاف
عصاره آبی پوست سبز پساته اثاری بار شااخصهاای خاونی جوجاه
گوشتی نداشت .از طرفای ،حساینی واشاان و همکااران (Hosseini-
 )Vashan et al., 2020نشان دادند ،افزودن سطوح مختلف پوست و
عصاره انار تأثیر معنیداری بر پروتئین تام و گلوکز نداشت که با نتایج
حاضر مطابقت دارد.
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آلبومین سرم از شاخصهای اصلی درمان کبد و بازیابی ساالمت ایان
 پاس.)Hosseini-Vashan et al., 2020( ارگان مها بادن اسات
احتماالً پوست پسته در هر دو حالت فرآوری شده و خام عملکرد کباد
.را بهبود میبخشد
 افزودن پوست پسته تاا ساطح،یافتههای مطالعه حاضر نشان داد
پنج درصد به جیره جوجههای گوشاتی باعاث بهباود ضاریب تبادیل
 بنابراین استفاده از، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده میگردد،غذایی
-پوست پسته در سطح پنج درصد در جیره جوجه گوشتی توصایه مای
.شود
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 در میان گاروههاای آزمایشایAST  روزگی میزان فعالیت02 در
 حسینی واشان و همکاران.نسبت به شاهد تغییر معنیداری نشان نداد
) گزارش کردند با افزودن عصارهHosseini-Vashan et al., 2020(
 افزایش میازان. مشاهده نشدAST پوست انار اثر معنیداری بر آنزی
 نشاندهنده افزایش میازان صادماتALT  وAST فعالیت آنزی های
 ترکیبات پلی فنلی پوسات پساته.)Saleh et al., 2015( کبدی است
 با توجه به.احتماالً سبب افزایش میزان آلبومین سرم در خون میشوند
اینکه ساخت آلبومین در کباد صاورت مایگیارد افازایش میازان آن
 افازایش پاروتنین تاام و.نشاندهنده بهبود در فعالیات کبادی اسات
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Introduction : Humate material was used as feed additives in poultry nutrition. The biochar as a useful fertilizer
in agriculture industry is a humate material that increases growth of plants. This fertilizer can as an additive be use
in the poultry and animals feed, due to has many minerals material and two organic acid (humic and fulvic) in its
compound. The reduce cost of diet in poultry industry for egg production, is an important goal. The biochar as a
dietary additive is easily derived from burn organic material and agriculture byproduct. In recent years, several
studies have been conducted to determine the effect of humic acid as an additive on performance poultry. In a
study, dietary supplementation of laying hens with humic acid improves the performance and egg shape index.
Investigating the effect of biochar as replacement of dietary mineral supplements on performance and egg shell
quality of laying hens is rare. One of the properties of vitamin C (VC) is chelating properties, and with this
property, it increases the intestinal absorption of minerals in birds. Therefore, this study was conducted to
investigate the effects of biochar (as a humate material) in five levels and vitamin C in two levels as replacement
of dietary mineral supplements on performance and egg shell quality of laying hens.
Materials and Methods: The current experiment was conducted to evaluate the effects of biochar with vitamin
C as replacement of mineral supplement in diet of laying hen. A total of 400 laying hens of Bovans strain, were
randomly assigned to 10 experimental groups in a 5×2 factorial treatment arrangement with five replications and
eight laying hens in each replicate during three 30-day periods. Factors tested included biochar levels (0, 25, 50,
75, and 100% replacement with mineral supplements of diet) and vitamin C levels (0 and 100 mg/kg of diet). The
feed intake, feed conversion ratio and daily weight gain were determined. Records of the feed intake were taken
on by daily basis. Feed conversion ratio was calculated as grams of feed consumed to grams of egg mass. To
determine egg shell quality characteristics, the shape index was calculated by using egg height and egg width. The
egg specific gravity was evaluated by floating eggs in soluble of water and salt with different density. The egg
breaking strength was measured by resistance meter.
Results and Discussion: Replacing biochar levels from 25 to 100% mineral supplement of diet, with and
without vitamin C, had no effect on performance characteristics (feed intake, feed conversion ratio and daily
weight gain) and egg shell quality traits (egg shape index, egg specific gravity and egg breaking strength) in total
of period of the experiment (50 to 61 weeks of age). The levels of 25 and 50% biochar, plus vitamin C in diet
decreased feed intake in the first period. Whereas, the level of 75% biochar, plus vitamin C in diet increased feed
intake in this period. The egg shape index with the addition of vitamin C in diet decreased in the third period. The
reason of no significant effect of biochar on performance and egg shell quality can be due to the different sources
and amounts of biochar in poultry diet. The reason of no significant effect of vitamin C on performance and egg
shell quality in laying hens can be due to the bird environmental temperature. The use of vitamin C in diet of laying
hens under heat stress improves their performance. Whereas, this study was performed in normal environmental
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temperature. The second reason is the chelating properties of vitamin C, that can be increased absorption minerals
in birds intestinal. But due to advanced digestive tract of laying hens, maybe decrease its properties.
Conclusion: The results of present study showed that biochar across all levels had similar cost with control
group, and it had no effect on egg shell quality and performance of laying hens. There was no significant interaction
between biochar and vitamin C regrding to performance, egg shell quality traits and cost of diet during 50 to 61
weeks of age, too. Therefore, biochar can be completely replaced with dietary mineral supplements of laying hens
due to its low cost, high availability, easy production without adverse effects on performance and egg quality traits.
Keywords: Biochar, Egg shell quality, Humic acid, Laying hen, Vitamin C.
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احمدی ،ف ،.اف شارمنش ،م ،.و ساالر معینی ،م .)1041( .اثرات جایگزینی بیوچار به همراه ویتامین  Cبا مکمل معدنی جیره بر عملکرد و کیفیت
پوسته تخممرغ در مرغهای تخمگذار .پژوهشهای علوم دامی ایران.333-012 ،)3(10 ،

چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسیییی اثرات جایگزینی بیوچار بههمراه ویتامین  Cبا مکمل معدنی جیره بر عملکرد و کیفیت پوسیییته تخممرغ در مرغهای
تخمگذار انجام شد .این آزمایش با  044قطعه مرغ تخمگذار سویه بوونز در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل ( )5×2با  14تیمار ،پنج
تکرار و ه شت قطعه مرغ تخمگذار در هر تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمای شی شامل پنج سطح بیوچار ( صفر 55 ،54 ،25 ،و  144در صد مکمل معدنی
جیره) و دو سطح ویتامین ( Cصفر و144میلیگرم در هر کیلوگرم جیره) بودند .در کل دوره آزمایش ،شاخصهای عملکردی نظیر مصرف خوراک ،ضریب
تبدیل خوراک و ا ضافه وزن روزانه مرغها و فرا سنجههای کیفی پو سته تخممرغ ازجمله شاخص شکل ،وزن مخ صوص و مقاومت پو سته و هزینه جیره
برای تولید هر کیلوگرم تخممرغ ،تحت تأثیر تیمارهای آزمایشییی قرار نگرفتند .بهطور کلی ،نتایج نشییان داد که اسییتفاده از بیوچار بهعنوان جایگزینی با
قابلیت دسترسی و تولید آسان ،برای مکمل معدنی جیره (تا سطح  144درصد) تأثیر منفی بر عملکرد و کیفیت پوسته تخممرغ مرغهای تخمگذار نداشت.
واژههای کلیدی :اسید هیومیک ،بیوچار ،کیفیت پوسته تخممرغ ،مرغهای تخمگذار ،ویتامین .C

مقدمه

1

بهطورکلی ،گوشت و تخم طیور ،دو منبع غذایی مهم برای انسانها
به شمار میروند ،که تهیه جیره طیور بیشترین هزینه را برای تولید این
دو منبع غذایی به خود اختصاص میدهد .در برخی از پژوهشها
ترکیبات هیومیکی بهدلیل اثرات مفید در تغذیه طیور بهصورت افزودنی،
برای کاهش هزینه جیره استفاده میشوند ،زیرا افزودنیهای خوراکی
اثرات سودمندی را در تغذیه طیور از خود بهجای میگذارند ( Yoruk
 .)et al., 2004این ترکیبات ،از تجزیه گیاهان و مواد آلی تحت شرایط
کمهوازی و یا بیهوازی بهوجود میآیند ( Beesley and Dickinson,

.)2011
بیوچار نیز یکی از ترکیبات هیومیکی است که امروزه در کشاورزی
بهمنظور حاصلخیزی و بهبود کیفیت خاک استفاده میشود ( Lehmann
 .)and Joseph, 2009از آن جایی که با گسترش کشاورزی ،ضایعات
حاصل از آن نیز افزایش مییابد ،میتوان با فرآوری این ضایعات و
تبدیل آن به کود مفیدی بهنام بیوچار ،به مدیریت ضایعات کشاورزی
پرداخت .بیوچار دارای بسیاری از مواد معدنی کممصرف ،پرمصرف و
همچنین دو اسید آلی (هیومیک و فولویک) در ترکیب خود است.
اسید هیومیک که یکی از اجزای اصلی ترکیبات هیومیکی است،

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
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جدول  -1آنالیز عناصر و مواد مغذی ترکیب بیوچار
Table 1- Ingredients and nutrients analysis of biochar
تجزیه ترکیب شیمیایی
برحسب درصد
Chemical composition
Percentage
48.5
انرژی (کیلوکالری بر کیلوگرم)
)Energy (kcal/kg
5.18
فیبر خام
Crude fiber
1.46
پروتئین خام
Crude protein
>0.1
چربی خام
Ether extract
87.97
خاکستر
Ash
0.60
کلسیم
Calcium
0.04
فسفر
Phosphorus
<0.01
سلنیوم
Selenium
0.01
مس
Copper
<0.01
ید
Iodin
6.9
آهن
Iron
0.02
منگنز
Manganese
0.01
روی
Zinc
1.6
اسید هیومیک خالص
Humic acid
0.06
اسید فولویک خالص
Fulvic acid
12.03
ماده آلی
Organic matter

پس از توزین مرغهای هر تیمار با ترازوی دیجیتال با دقت ±4/41
در ابتدا و انتهای دوره ،اضافه وزن روزانه مرغهای هر تیمار از طریق
رابطه زیر محاسبه گردید.
معادله ()3
مرغ روز = تعداد مرغ در هر قفس× تعداد روزهای دوره
معادله ()0
اضافه وزن روزانه = (وزن هر تیمار در انتهای دوره -وزن هر تیمار در
ابتدای دوره +وزن تلفات هر تیمار)÷ مرغ روز
در سه روز پایانی هر دوره تعداد دو عدد تخممرغ از هر تکرار جمع-
آوری و بهمنظور تعیین صفات کیفی پوسته تخممرغ ازجمله شاخص

شکل ،وزن مخصوص و مقاومت پوسته به آزمایشگاه منتقل شد .برای
تعیین شاخص شکل تخممرغ ،ابتدا طول و عرض تخممرغ با استفاده
از کولیس اندازهگیری شد ،سپس از تقسیم عرض (میلیمتر) بر طول
تخممرغ (میلیمتر) و ضرب عدد حاصل شده در  ،144شاخص شکل
تخممرغ محاسبه شد (.)Olobatoke and Mulugeta, 2011
در این پژوهش ،وزن مخصوص تخممرغ با استفاده از روش شناور
نمودن تخممرغ در محلول آب نمک ،اندازهگیری شد .به این صورت
که ابتدا محلولهای آب نمک با غلظتهایی از (،23 ،22 ،21 ،24 ،13
 25 ،21 ،25 ،20و  22گرم نمک طعام) در مقادیر مشخصی آب ،تهیه
شد که هر کدام از محلولها بهترتیب بیانگر وزن مخصوص (،1/415
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در برخی از تحقیقات بهعنوان افزودنی در جیره طیور نیز استفاده می-
شود .مکمل هیومات در بهبود فلور روده پرنده ،الال و همکاران ( Lala
 )et al., 2017و باال بردن سطح ایمنی بدن حیوان نقش دارد ( Parks
 .)et al., 1986مطالعاتی که در خصوص استفاده از مکمل هیومات در
تغذیه مرغهای تخمگذار انجام شد ،نشان داد که این مکمل سبب بهبود
فراسنجههای عملکردی میشود ( .)Hayirli et al., 2005همچنین در
پژوهشی که روی مرغ تخمگذار انجام شد ،محققین عنوان کردند که با
استفاده از مکمل هیومات تا  4/3درصد جیره ،متغیرهای عملکردی و
شاخصهای کیفیت تخممرغ ،ازجمله شاخص شکل بهبود یافته ،امّا این
مقدار از مکمل هیومات ،وزن مخصوص و مقاومت پوسته را تحت تأثیر
قرار نداد (.)Macit et al., 2009
در مورد بیوچار مطالعات کمی در دسترس است و در اکثر آزمایشها
اسید هیومیک مورد مطالعه قرار گرفته است .با این حال ،گزارشهایی
مبنی بر اثربخش بودن بیوچار در جیره طیور یافت میشود که این
ترکیب بهعنوان مکمل خوراکی ،علوهبر بهبود هضم ،سبب بهبود
کارایی خوراک ،تولید گوشت و تخممرغ شده و برخی از بیماریها را
نیز کاهش میدهد ( .)Gerlach and Schmidt, 2012ویتامین  Cنیز
بهعنوان یک کیلتور ،در برخی از پژوهشها استفاده شده است که با
این خاصیت قادر است با عناصر معدنی نظیر آهن باند شود ( Elalfy
 .)et al., 2015در این پژوهش نیز ویتامین  Cبهمنظور بهبود قابلیت
جذب عناصر معدنی بیوچار در روده پرنده و به دنبال آن بهبود عملکرد
و کیفیت پوسته تخممرغ استفاده شد.
بنابراین ،بیوچار بهدلیل دارا بودن بسیاری از مواد معدنی کممصرف،
پرمصرف و دو اسید آلی هیومیک و فولویک بهعنوان دو کیلتور مثبت
در ترکیب خود و با توجه به خاصیت کیلتوری ویتامین  ،Cشاید بتواند
هزینه تهیه جیره را کاهش داده و بهعنوان جایگزینی برای مکمل معدنی
جیره استفاده گردد .علوهبراین با توجه به عدم تاریخ انقضاء بیوچار،
تولید آسان این ترکیب از مواد آلی مختلف ،وجود معادن این ترکیب در
کشور و عدم نیاز به واردات ،میتوان این ترکیب را در هر زمان مورد
استفاده قرار داد .در حالی که مکمل معدنی ،علوهبر دارا بودن تاریخ
انقضاء ،تنها دارای مواد معدنی کممصرف بوده و اکثر اجزای تشکیل-
دهنده آن وارداتی است ،که این مسئله سبب خروج مقادیر زیادی ارز از
کشور میشود .همچنین استفاده از بیوچار محدود به خوراک دام و طیور
نبوده و در زمینههای مختلف ازجمله داروسازی ،کشاورزی و حفظ
محیط زیست کاربرد دارد .زمانی که بتوان از بیوچار بهعنوان جایگزین
مکمل معدنی در جیره استفاده کرد ،میتوان اجزای خالص مکمل معدنی
را در سایر زمینهها بهکار برد ،که این امر سبب صرفهجویی در وقت و
هزینه نیز میشود .بنابراین ،در این مطالعه اثر جایگزینی پنج سطح

بیوچار بههمراه دو سطح ویتامین  Cبا مکمل معدنی جیره بر عملکرد و
کیفیت پوسته تخممرغ در مرغهای تخمگذار مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
این آزمایش بهمنظور بررسی اثرات جایگزینی بیوچار بههمراه
ویتامین  Cبا مکمل معدنی جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخممرغ
در مرغهای تخمگذار در ایستگاه تحقیقات علوم دامی دانشگاه شهید
باهنر کرمان انجام شد .در این طرح ،از  044قطعه مرغ تخمگذار سویه بوونز
با سن  54هفته استفاده شد .آزمایش بهمدت  12هفته در قالب طرح پایه
کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل ( )2×5شامل  14تیمار ،پنج تکرار و هشت
قطعه مرغ تخمگذار در هر تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح
بیوچار (صفر 55 ،54 ،25 ،و  144درصد مکمل معدنی جیره) و دو سطح
ویتامین ( Cصفر و  144میلیگرم در هرکیلوگرم جیره) بودند .پودر بیوچار
بهصورت مستقیم از معدن بیوچار کوهبنان کرمان تهیه و پس از آنالیز
توسط شرکت و تاﺋید عدم آلودگی این ترکیب به باکتریهای ایکلی
و سالمونل دریافت شد .آنالیز عناصر و مواد مغذی ترکیب بیوچار در
جدول  1اراﺋه شده است.
ویتامین  Cمورد آزمایش نیز به فرم انولیک با درصد خلوص ،33
محلول در آب ،با شماره ثبت ( ،CAS 7-81-50تحت گواهی
 )ORGANIC, ISO,HALA, KOSHERتهیه شد .در کل دوره
آزمایشی11 ،ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی اعمال شد.
دسترسی به آب و دان بهطور آزادانه فراهم شده و جیرهها از نظر مقدار
انرژی و پروتئین خام مشابه بودند .ترکیب شیمیایی جیره پایه نیز بر
اساس احتیاجات تغذیهای سویه تجاری بوونز تنظیم شد (جدول .)2
رکوردگیری در سه دوره  34روزه انجام شد .خوراک مربوط به هر تیمار
در ابتدای روز و در ساعت و مقداری مشخص به مرغها داده شده و در
ابتدای روز بعد ،خوراک باقیمانده از روز قبل جمعآوری و با ترازوی با
دقت  ±4/41توزین شد ،سپس مصرف خوراک هر تیمار بهصورت
روزانه و از طریق رابطه یک محاسبه شد .ضریب تبدیل خوراک نیز پس
از محاسبه مصرف خوراک و با توزین تخممرغهای هر تیمار با ترازوی
با دقت  ±4/41از طریق رابطه دو محاسبه شد.
معادله ()1
مصرف خوراک (گرم/پرنده/روز) = (وزن دان اولیه هر واحد
آزمایشی (گرم) -وزن دان باقیمانده هر واحد آزمایشی (گرم))
معادله ()2
ضریب تبدیل خوراک = (مصرف خوراک هر واحد آزمایشی÷ گرم
تخممرغ تولیدی هر واحد آزمایشی)
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 1/435 ،1/433 ،1/423 ،1/425 ،1/421 ،1/455 ،1/453 ،1/413و
 1/11گرم بر سانتیمتر مکعب) بودند .بدین ترتیب ،وزن مخصوص را
با شناور نمودن تخممرغ در محلولهای آماده شده بهترتیب از کمترین
تا بیشترین غلظت شروع کرده و تا زمان ثابت ماندن تخممرغ روی هر
محلول ،این کار ادامه داده شد .سرانجام پس از ثابت ماندن تخممرغ
در یک محلول ،غلظت محلول تعیین شده بیانگر وزن مخصوص تخم-
مرغ بود (.)Nowaczewski et al., 2010
مقاومت پوسته تخممرغ با استفاده از دستگاه مقاومتسنج
( )Zwick/Rocll,Co 91502084, Germanyتعیین شد .مقدار

نیروی وارد شده به تخممرغ در این دستگاه بهشکل نموداری نشان داده
شد که در این نمودار دو عدد ابتدا و انتهای نمودار بیانگر حداکثر و
حداقل فشار اعمال شده به تخممرغ بودند .فشار تا زمان مشاهده اولین
ترک روی پوسته (شروع شکستگی) به تخممرغ وارد شد .بدین ترتیب
مقدار نیرو الزم جهت شکسته شدن تخممرغ از تفاضل این دو عدد ،بر
حسب کیلوگرم بر سانتیمترمربع بهدست آمد .هزینه خوراک برای تولید
هر کیلوگرم تخممرغ نیز از حاصل ضرب قیمت تمام شده یک کیلوگرم
جیره در ضریب تبدیل خوراک بهدست آمد.

جدول  -2اجزا و ترکیب شیمیایی جیره پایه مورد استفاده در تغذیه مرغهای تخمگذار
Table 2- Ingredients and chemical composition of the basal ration in laying hens
اجزای جیره (درصد)
(  54تا 11هفته)
ترکیبات شیمیایی
(  54تا 11هفته)
)Feed ingredient (%
()50 to 61 weeks
Chemical composition
()50 to 61 weeks
46.69
2850
ذرت
انرژی قابل متابولیسم
Corn
)AME (kcal/kg
28.3
17.5
کنجاله سویا با  00درصد پروتئین خام
پروتئین خام
)Soybean meal (44%CP
)Crude protein (%
10
2.31
گندم
فیبر خام
Wheat
)Crude fiber (%
2.83
4.1
روغن گیاهی سویا
کلسیم
Soybean oil
)Calcium (%
6.7
0.46
کربنات کلسیم
فسفر قابل دسترس
Calcium carbonate
)Available phosphorous (%
3.35
1.25
پودر صدف
آرژنین
Limestone
)Argenin (%
0.99
1.04
دی کلسیم فسفات
لیزین
Dicalcium phosphate
)Lysine (%
مکمل ویتامینی1
0.25
0.46
متیونین
Vitamin premix1
)Methionine (%
مکمل معدنی2
0.25
0.75
متیونین  +سیستئین
2
Mineral premix
)Methionine + Cysteine (%
0.34
0.24
نمک
تریپتوفان
Common salt
)Threptophan (%
0.3
1.1
دی -ال -متیونین
اسید لینولئیک
DL-Methionine
)Linoleic acid (%
1ویتامینهای تأمین شده توسط مکمل ویتامینی مقادیر زیر را بهازای هر کیلوگرم جیره تأمین مینمودند :رتینول 22444 ،واحد بینالمللی؛ آلفاتوکوفرول استات 115 ،واحد بینالمللی؛ کوله
کلسیفرول 04444 ،واحد بینالمللی؛ منادیون 22 ،میلیگرم؛ تیامین 15 ،میلیگرم؛ ریبوفلوین 02 ،میلیگرم؛ اسید پانتوتنیک 354 ،میلیگرم؛ نیاسین 24 ،میلیگرم؛ پیریدوکسین 25 ،میلیگرم؛
فوالسین 25 ،میلیگرم؛ سیانوکو باالمین 4/1 ،میلیگرم؛ بیوتین 1/5 ،میلیگرم؛ کولین کلراید 0444 ،میلیگرم.
2مواد معدنی تأمین شده توسط مکمل معدنی مقادیر زیر را بهازای هر کیلوگرم جیره تأمین مینمودند :سلنیوم 2 ،میلیگرم؛ مس 145 ،میلیگرم؛ ید 3 ،میلیگرم؛ آهن 114،میلیگرم؛ منگنز244 ،
میلیگرم و روی 244 ،میلیگرم.
;1 The vitamin premix supplied the followings per kg of diet: vitamin A: 88,000 IU; vitamin E: 165 IU; vitamin D3: 40,000 IU
vitamin K3: 22 mg; thiamine: 15 mg; riboflavin: 48 mg; pantothenate: 350 mg; niacin: 80 mg; vitamin B6: 25 mg; folic acid: 25
mg; vitamin B12: 0.1 mg; Biotin: 1.5 mg; Colin chloride: 4,000 mg.
2 The mineral premix supplied the followings per kg of diet: Se: 2 mg; Cu: 105 mg; I: 9 mg; Fe: 660 mg; Mn: 800 mg; Zn: 800
mg.

احمدی و همکاران ،اثرات جایگزینی بیوچار به همراه ویتامین  Cبا مکمل معدنی جیره …

دادههای جمعآوری شده در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از
نرمافزار آماری  )2016( Minitabبا رویه  GLMتجزیه واریانس شدند
و بهمنظور مقایسه میانگینها از آزمون توکی در سطح آماری پنج درصد
استفاده شد .مدل آماری این طرح به شرح زیر بود.
معادله ()5

Yijk = µ + Ai + Bj + (AB) ij + eijk

044

پایین از طریق کیلت شدن با مواد آلی میتوانند تأثیر مهمی را در بدن
بدون تأثیر بر عملکرد داشته باشند (.)Zhang et al., 2017
در پژوهشهای متعددی که تأثیر ویتامین  Cرا بر صفات عملکردی
طیور بررسی نمودهاند ،نتایج متفاوتی حاصل شده است .در آزمایشی
استفاده از ویتامین  Cبهمیزان  244میلیگرم در هر کیلوگرم جیره ،بر

که در این معادله :Yijk ،مقدار صفت مورد نظر؛  :µمیانگین کل؛

صفات عملکردی طیور از جمله وزن تخممرغ ،مصرف خوراک و ضریب

 :Aiاثر سطح  iبیوچار؛  :Bjاثر سطح  jویتامین C؛  :(AB) ijاثر متقابل

تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد تأثیر معنیداری نداشت ( Mohiti

بیوچار و ویتامین  Cو  :eijkاثر خطای آزمایش بود.

 .)et al., 2007کشاورز ( ،)Keshavarz, 1996نیز در پژوهشی عنوان
کرد که افزودن مقادیر  125و 254میلیگرم ویتامین  Cبه هر کیلوگرم

نتایج و بحث

جیره ،بر عملکرد مرغهای تخمگذار تأثیر معنیداری نداشت .از آن جایی

تأثیر سطوح مختلف بیوچار و ویتامین  Cو اثرات متقابل آنها بر

که دستگاه گوارش مرغهای تخمگذار به مراتب پیشرفتهتر از جوجههای

عملکرد مرغهای تخمگذار در دورههای مختلف پرورش در جدول 3

گوشتی است ( .)National Research Council, NRC, 1994به

نشان داده شده است .در تحقیق حاضر ،تأثیر تیمارهای آزمایشی بر

همین دلیل احتمال داده میشود که مرغهای تخمگذار در جذب عناصر

هیچکدام از شاخصهای عملکردی در کل دوره معنیدار نبود ،به-

معدنی بیوچار ،قابلیت بیشتری نسبت به جوجههای گوشتی داشته باشند.

طوریکه مصرف خوراک مرغهای تخمگذار تغذیه شده با بیوچار دارا و

با این فرض ،در آزمایش حاضر احتماالا نقش کیلتوری ویتامین  Cنیز

فاقد ویتامین  Cدر کل دوره ،با شاهد تفاوت معنیداری نداشت .با این

در جیره کمتر شده و بهبودی بر عملکرد در مقایسه با گروه شاهد نشان

حال ،اثرات متقابل در دوره اول نشان داد که تیمارهای حاوی بیوچار

نداده است .امّا در آزمایشهایی که در خصوص تغذیه جوجههای گوشتی

در سطوح  25و  54درصد مکمل معدنی فاقد ویتامین  ،Cبهطور معنی-

انجام شده ،گزارش شد که با استفاده از اسید هیومیک در جیره ،مصرف

داری در مقایسه با همین تیمارها ،ولی دارای ویتامین  ،Cبهترتیب حدود

خوراک افزایش مییابد ( .)Yasar et al., 2002در نتایج پژوهش

شش درصد در سطح  54و  5درصد در سطح  25و نسبت به تیمار دارای

ساهین و همکاران ( ،)Sahin et al., 2003در خصوص ویتامین  Cنیز

 55درصد مکمل بیوچار فاقد ویتامین  Cحدود هشت درصد ،مصرف

نشان داده شد که استفاده از ویتامین  Cو اسید فولیک در جیره بلدرچین

خوراک را افزایش داد ( .)P>4/45بهطور کلی در این دوره ،افزودن

ژاپنی تحت تنش حرارتی ،سبب بهبود عملکرد نسبت به گروه شاهد

ویتامین  Cبه سطوح  25و  54درصد مکمل بیوچار ،سبب کاهش

شد ،بهطوری که مصرف خوراک و وزن آنها نسبت به گروه شاهد

مصرف خوراک گردید ،در حالی که افزودن آن به سطح  55درصد ،سبب

بهطور معنیداری همزمان با بهبود ضریب تبدیل خوراک افزایش یافت.

بهبود مصرف خوراک شد .این نتایج موافق با نتایج کارااوگلو و همکاران

در طی پژوهشی در خصوص ویتامین  ،Cکسکان و همکاران ( Coskun

( )Karaoglu et al., 2004است که نشان دادند مصرف خوراک

 )et al., 1998عنوان کردند که افزودن 54و  144میلیگرم ویتامین C

جوجههای گوشتی تغذیه شده با سطوح  4/2 ،4/1و  4/3درصد هیومات،
تفاوت معنیداری با شاهد نداشت ،امّا وزن جوجهها را بهبود داد .در

در هر کیلوگرم جیره ،سبب افزایش مصرف خوراک در گروه  54میلی-
گرم نسبت به گروه شاهد و  144میلیگرم ویتامین  Cشد .علت اختلف

آزمایش دیگری نیز نشان داده شد که با مصرف سطوح مختلف هیومات

در تأثیر ویتامین  Cمیتواند مربوط به شرایط پرورشی طیور باشد ،به-

( 4/1و  4/2درصد) و سطوح مختلف پروبیوتیک ( 4/1و  4/2درصد) در

طوری که در شرایط تنش گرمایی افزودن ویتامین  Cبه جیره طیور،

جیره مرغهای تخمگذار ،مصرف خوراک تحت تأثیر قرار نگرفت

طبق گزارش ساهین و همکاران ( )Sahin et al., 2003اثرات مطلوبی

( .)Yoruk et al., 2004از آن جایی که بیوچار و مکمل معدنی هر دو

بر عملکرد طیور نشان میدهد.

دارای عناصر معدنی کممصرف در ترکیب خود هستند ،لذا با وجود

با توجه به عدم تأثیر بیوچار و ویتامین  Cبر مصرف خوراک مرغ-

خاصیت کیلتوری ویتامین  Cو اسیدهای آلی هیومیک و فولویک

های تخمگذار در کل دوره و رابطه مستقیم مصرف خوراک با وزن

موجود در ترکیب بیوچار ،عناصر معدنی کممصرف نیز در غلظتهای

مرغها ،اضافه وزن روزانه مرغها نیز در کل دوره ،تحت تأثیر تیمارهای

044

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،41شماره  3پاییز 4144

آزمایشی قرار نگرفت .در توافق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر،

با وجود اثر معنیدار جیره آزمایشی بر مصرف خوراک دوره اول ،در

احمدی و کریمیترشیزی ()Ahmadi and Karimi Torshizi, 2015

این دوره و در هیچکدام از بازههای زمانی دیگر ،اثرات اصلی بیوچار و

نیز گزارش کردند که با استفاده از  4/1درصد ورمی هوموس (بهعنوان

ویتامین  Cو اثر متقابل آنها بر ضریب تبدیل خوراک معنیدار نشد .در

منبعی از اسید هیومیک) ،ضمن کاهش مصرف خوراک ،بهترین ضریب

تحقیقات کایا و تانسر ( ،)Kaya and Tuncer, 2009روی جوجههای

تبدیل خوراک در بلدرچینهای ژاپنی حاصل شد ،امّا افزایش وزن روزانه

گوشتی نیز نشان داده شد که استفاده از  2/5کیلوگرم اسید هیومیک در

بدن تحت تأثیر قرار نگرفت .در آزمایش مذکور ،بهبود ضریب تبدیل

هر تن خوراک ،با توجه به عدم تأثیر بر مصرف خوراک ،تأثیر معنیداری

خوراک با مصرف اسید هیومیک به افزایش جمعیت باکتریهای اسید

بر ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن روزانه نیز نداشت .محققین در

الکتیک و نقش مفید این باکتریها بر عملکرد پرنده نسبت داده شد

پژوهشی در مورد ویتامین  Cنیز نشان دادند که این ویتامین در شرایط

( Mohammad

طبیعی بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در مرغهای تخمگذار

 ،)Sadeghi, 2018نیز نشان داد که با حذف کامل مکمل معدنی جیره

مؤثر واقع نشد ( .)Newman and Leeson, 1999تحقیقات جعفر و

و استفاده از کمپلکس مواد هیومیکی بهعنوان جایگزین مکمل معدنی

بلها ( ،)Jaffar and Blaha, 1996نیز در همین خصوص روی جوجه-

جیره جوجههای گوشتی ،وزن بدن تحت تأثیر قرار نگرفت.

های گوشتی انجام شد و نشان داد که این ویتامین در شرایط طبیعی،

( .)Karimi Torshizi, 2008مطالعه محمدصادقی

در گزارش دیگری سیاهپور و همکاران (،)Siahpour et al., 2010

مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک را تحت تأثیر قرار نداد.

نشان دادند که با وجود حذف مکملهای ویتامینی و معدنی از جیره

مخالف با نتایج فوق در آزمایشی گزارش شد که تغذیه جوجههای

جوجههای گوشتی از سنین  10 ،5و 21روزگی ،با کاهش مصرف

گوشتی با  4/5درصد مکمل هیومات ،ضریب تبدیل خوراک را بهبود و

خوراک و اضافه وزن روزانه مواجه شده و به دنبال آن ضریب تبدیل

وزن بدن جوجهها را در  02روزگی ،نسبت به گروه شاهد افزایش داد

خوراک افزایش یافت ،ولی با حذف مکملها از سن  22و  35روزگی

( .)Bailey et al., 1996استفاده از اسید هیومیک در مقادیر صفر،

تأثیری بر عملکرد جوجهها مشاهده نشد.

 2/25 ،1/5 ،4/55و  3گرم در هر کیلوگرم جیره در تغذیه جوجههای

در مورد ویتامین  Cنیز گزارشها نشان داد که در شرایط طبیعی

گوشتی نشان داد که میزان  2/25گرم اسید هیومیک در جیره ،بهطور

پرورش ،استفاده از این ویتامین بر افزایش وزن مرغها و مصرف خوراک

معنیداری سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد شد

تأثیری نداشت آجوون و همکاران ( ،)Ajuwon et al., 2002امّا

( .)Arif et al., 2016علت تفاوت عملکردی در نتایج استفاده از اسید

مخالف با نتایج این پژوهش و نتایج مذکور ،محققین در نتایج آزمایشی

هیومیک در جیره طیور را میتوان به میزان استفاده از اسید هیومیک

در خصوص افزایش وزن طیور نشان دادند که استفاده از اسید هیومیک

مرتبط دانست.

در جیره بلدرچینهای تخمگذار ،سبب بهبود وزن و افزایش جذب

نتایج مربوط به فراسنجههای کیفی پوسته تخممرغ در مرغهای

کلسیم شد و بهرهوری برخی عناصر دیگر را نیز بهبود بخشید ( Avci

تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی در دورههای مختلف پرورش مرغهای

 .)et al., 2007در تحقیقی میزان اسید هیومیک تأثیر معنیداری بر

تخمگذار در جدول  0آورده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان

افزایش وزن نشان داد ،بهطوریکه استفاده از اسید هیومیک در مقادیر

داد که هیچکدام از شاخصهای کیفی پوسته تخممرغ تحت تأثیر

صفر 2/25 ،1/5 ،4/55 ،و  3گرم در هر کیلوگرم جیره ،در تغذیه

تیمارهای آزمایشی در کل دوره قرار نگرفتند .بهطورکلی ،با بررسی

جوجههای گوشتی نشان داد که بیشترین افزایش وزن روزانه ،مربوط

اثرات اصلی بیوچار و ویتامین  Cو اثرات متقابل آنها در کل دوره،

به جوجههای تغذیه شده با  2/25گرم اسید هیومیک بود ( Arif et al.,

شاخص شکل تخممرغ تحت تأثیر هیچیک از تیمارهای آزمایشی قرار

 .)2016ویتامین  Cیکی از عوامل تغذیهای است که قادر است بر

نگرفت ،امّا اثرات اصلی ویتامین  Cدر دوره سوم نشان داد ،جیره حاوی

عملکرد مرغهای تخمگذار تأثیر مثبتی بگذارد .علت بهبود شاخصهای

 144میلیگرم ویتامین  Cبهطور معنیداری نسبت به جیره فاقد

عملکردی طیور با مصرف ویتامین  Cدر نتایج برخی تحقیقات را می-

ویتامین ،شاخص شکل تخممرغ را حدود دو درصد کاهش داد

( Mc

( .)P>4/45از آن جایی که این آزمایش در شرایط طبیعی و فاقد هر

توان به خاصیت آنتیاکسیدانی این ویتامین مرتبط دانست
.)Dowell, 1989

گونه تنش انجام شده است ،در چنین شرایطی ویتامین  Cبهمقدار کافی

احمدی و همکاران ،اثرات جایگزینی بیوچار به همراه ویتامین  Cبا مکمل معدنی جیره …
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در بدن پرنده ساخته میشود ،لذا استفاده از ویتامین  Cدر این شرایط،

بر اساس نتایج ساهین و ساهین ( ،)Sahin and Sahin, 2001استفاده

مازاد بر نیاز محسوب میشود .طبق گزارش گروس (،)Gross, 1988

از مکمل ویتامین  Cدر جیره ،وزن مخصوص تخممرغ را نسبت به گروه

استفاده بیش از حد ویتامین  Cدر جیره ،اثرات نامطلوبی بر عملکرد

شاهد افزایش داد.

مرغها داشت ،بنابراین در تحقیق حاضر ،استفاده مازاد این ویتامین در

مقاومت پوسته تخممرغ ،در هیچیک از بازههای زمانی تحت تأثیر

جیره پرنده ،احتماالا سبب تأثیر منفی بر پوسته و شکل تخممرغ نیز شده

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ،بهطوری که جایگزینی بیوچار بهجای

است .با این حال این نتیجه نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد.

مکمل معدنی جیره و همچنین استفاده همزمان آن با ویتامین ،C

در پژوهشی مشخص شد که استفاده از  1/5گرم مواد هیومیکی در

مقاومتی مشابه با مقاومت پوسته شاهد نشان داد .موافق با نتایج حاصل

هر کیلوگرم جیره ،بر شاخص شکل تخممرغ تولیدی نسبت به گروه

از این پژوهش ،میتوان به پژوهشی که در خصوص استفاده از مواد

شاهد تأثیر معنیداری نداشت ( .)Yalçın et al., 2006همچنین در

هیومیکی در جیره مطرح شد اشاره نمود که استفاده از این ماده بهمقدار

آزمایشی دیگر گزارش شد که استفاده از سطوح  4/1و  4/2درصد

 1/5گرم در هر کیلوگرم جیره ،بر مقاومت پوسته تخممرغ تأثیر معنی-

هیومات در جیره مرغ تخمگذار بر شاخص شکل تخممرغ تأثیر معنی-

داری نداشت ( .)Yalçın et al., 2006نتایجی مبنی بر تأثیر ویتامین

داری نداشت (.)Yoruk et al., 2004

 Cبر مقاومت پوسته تخممرغ یافت نشد .پوسته نرم و شکننده تخممرغ،

موافق با نتایج حاصل از این آزمایش در خصوص ویتامین ،C

بهعنوان یکی از معضلت در پرورش مرغهای تخمگذار ،بهویژه در دوره

رحمتی و همکاران ( )Rahmati et al., 2011بیان نمودند که استفاده

دوم تولید شناخته میشود ،زیرا با افزایش سن مرغهای تخمگذار ،از

از مقادیر  544 ،254و  554میلیگرم ویتامین  Cدر هر کیلوگرم جیره

کیفیت پوسته تخممرغ کاسته میشود .عناصر کممصرف ،کیفیت پوسته

در سن  32هفتگی ،بر شاخص شکل و وزن مخصوص تخممرغ تأثیر

تخممرغ را بهبود میبخشند سوویات کیویسز و همکاران

( Macit et al.,

( ،)Swiatkiewicz et al., 2015لذا حضور این عناصر در ترکیب

 )2009گویای تأثیر مکمل هیومات تا  4/3درصد ،بر بهبود شاخص

بیوچار حاﺋز اهمیت است .با این حال ،با وجود جایگزینی بیوچار با مکمل

شکل تخممرغ بود ،امّا این مقدار از مکمل هیومات بر وزن مخصوص

معدنی ،کیفیت پوسته تغییر نکرده و کیفیتی مشابه گروه شاهد مشاهده

و مقاومت پوسته تخممرغ تأثیری نداشت .در تحقیقی استفاده از ویتامین

شد ،که این نتیجه نیز بیانگر کافی بودن عناصر معدنی موجود در بیوچار

 Cدر سن  35هفتگی ،بر شاخص شکل تخممرغ تأثیر معنیداری داشت،

است.
یکی دیگر از عواملی که بر کیفیت پوسته تخممرغ تأثیر میگذارد،
اثر ضدیت بین عناصر معدنی از جمله دو عنصر آهن و روی در جیره
است ،لذا این اثر ضدیت در ترکیب بیوچار وجود نداشته و از این طریق
بر کیفیت پوسته نیز تأثیر منفی نشان نداد .مخالف با این آزمایش ،در
تحقیقی با افزایش سطح آهن و کاهش سطح روی در عناصر معدنی
جیره ،مقاومت پوسته تخممرغ افزایش یافت ،در صورتی که با افزایش
همزمان سطح هر دو عنصر در جیره ،مقاومت پوسته با اثر ضدیت این
دو عنصر و تداخل در جذب آنها کاهش پیدا کرد ( Dayyani et al.,
.)2013

معنیداری نداشت .پژوهشهای ماسیت و همکاران

بهگونهای که استفاده از  544میلیگرم ویتامین  Cنسبت به گروه شاهد،
شاخص شکل تخممرغ را بهطور معنیداری افزایش داد ( Saki et al.,

.)2010
سطوح مختلف مکمل بیوچار با و بدون ویتامین  ،Cوزن مخصوص
تخممرغ را در هیچیک از بازههای زمانی ،تحت تأثیر قرار نداد .در
گزارشی موافق با این پژوهش نشان داده شد که استفاده از سطوح 4/1
و  4/2درصد هیومات در جیره تأثیر معنیداری بر وزن مخصوص تخم-
مرغ نداشت ( .)Yoruk et al., 2004وزن مخصوص تخممرغ یک
فراسنجه پیچیده است که از آن برای اندازهگیری کیفیت پوسته تخممرغ
استفاده میشود ( .)Harms et al., 1994در گزارشی ،استفاده از
ویتامین  Cبهمقدار  244میلیگرم در هر کیلوگرم جیره بر وزن
مخصوص تخممرغ تأثیر معنیداری نداشت ( .)Ciftci et al., 2005امّا
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نتایج مربوط به هزینه خوراک مصرفی برای تولید هر کیلوگرم
تخممرغ در کل دوره پرورش مرغهای تخمگذار در جدول  5نشان داده
شده است .هزینه هر کیلوگرم تخممرغ با جایگزینی بیوچار و ویتامین
 Cبا مکمل معدنی جیره ،تغییر نکرد .مطابق با نتایج این آزمایش ،در
گزارشی مبنی بر حذف مکملهای ویتامینی و معدنی از جیره جوجههای

گوشتی ،عدم تغییر بر عملکرد رشد و هزینه خوراک نسبت به گروه
شاهد در دو هفته پایانی دوره پرورش مشاهده شد ،امّا در هفته پایانی
دوره پرورش ،هزینههای جیره بدون تأثیر نامطلوب بر عملکرد ،کاهش
یافت (.)Siahpour et al., 2010

جدول  -5تأثیر تیمارهای آزمایشی بر هزینه خوراک مصرفی برای هر کیلوگرم تخممرغ در کل دوره پرورش مرغهای تخمگذار
Table 5- The effect of deitary treatments on cost of feed consumed per kg egg in over
the whole period laying hens
قیمت تولید هر کیلوگرم تخممرغ
تیمارهای آزمایشی
(ریال)
Experimental treatments
بیوچار
Biochar (% RMS)1
42000
0
25
41886
50
41508
40642
75
41993
100
608.4
SEM
P-value
0.477
ویتامین C
)Vitamin C (mg/kg
41903
0
41309
100
384.8
SEM
0.282
P-value
ویتامین  × Cبیوچار
BiocharVitamin C
42804
0×0
41195
0×100
42337
25×0
41435
25×100
41585
50×0
41431
50×100
40511
75×0
40773
75×100
42276
100×0
41710
100×100
SEM
860.4
0.845
P-value
 a,bمیانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختلف معنیدار میباشند (.)P<0.05
1جایگزین مکمل معدنی.
a,b Means within same collumn with different superscripts differ (P<0.05).
1Replacement Mineral Supplementation
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…  با مکمل معدنی جیرهC  اثرات جایگزینی بیوچار به همراه ویتامین،احمدی و همکاران

 بهبودی بر عملکرد و فراسنجههای کیفی پوسته تخممرغ،معدنی جیره
. امّا از نظر اقتصادی مشابه گروه شاهد شد،حاصل نکرد
 بهدلیل در دسترس بودن و هزینه پایین تولید بیوچار نسبت،بنابراین
 و بهعنوانC به مکمل معدنی جیره میتوان بیوچار را بدون ویتامین
جایگزینی برای مکمل معدنی در جیره مرغهای تخمگذار در تمامی
.سطوح و بدون هیچگونه تأثیر زیانبخش استفاده کرد

نتیجهگیری کلی
، با توجه به نتایج آزمایش حاضر میتوان بیان کرد،بهطورکلی
استفاده از بیوچار در جیره مرغهای تخمگذار بهعنوان جایگزین مکمل
معدنی جیره در تمامی سطوح علوهبر عدم تأثیر این ترکیب بر عملکرد
 هزینهای مشابه گروه شاهد نیز،و فراسنجههای کیفی پوسته تخممرغ
 نیز به بیوچار در هنگام جایگزینی با مکملC  افزودن ویتامین.داشت
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Introduction : Application of growth-promoting antibiotics in poultry nutrition improves growth, feed intake,
feed conversion ratio and reduces mortality. But, due to their persistent effects and increased drug resistance to
pathogenic bacteria and the transmission of bacteria to humans through the food chain, the European Union banned
their use. One of the natural alternatives is medicinal plants. Because plant products for reasons such as availability,
ease of use, reduction of side effects, antibacterial and antioxidant properties, were used to treat some diseases in
humans and animals. Among these medicinal plants we can mention yarrow with the scientific name of Achillea
millefolium. This plant in addition to high antimicrobial and antioxidant properties; has antifungal properties,
stimulates appetite, improves digestion and feed intake, improves the condition of the gastrointestinal tract, etc.
This plant also accelerates digestion and shortens the passage of food through the gastrointestinal tract by
increasing bile production and enzymatic activity. On the other hand, probiotics are living microorganisms of a
nonpathogenic and nontoxic in nature that improve gastrointestinal health and improve performance in birds by
improving intestinal microbial balance. According to these cases, this study was performed to evaluate the effect
of yarrow essential oil in comparison with a growth-promoting antibiotic and probiotic on performance of broiler
chickens.
Materials and Methods: A total of 200 day-old male broiler chicks (Ross 308) were studied in a completely
randomized design with five treatments, and four replicates. Experimental diets were: 1) basal diet (control), 2 and
3) basal diets supplemented with 100 and 200 mg/kg of yarrow essential oil, respectively, 4) basal diet
supplemented with 200 mg/kg probiotic, and 5) basal diet supplemented with 500 mg/kg antibiotic
(flavophospholipol). Body weight and feed intake were measured at the end of each growing period and were used
to calculate Performance parameters such as body weight gain, and feed conversion ratio. At the end of the
experiment, one bird per each replicate was slaughtered for meat quality tests, including measurements of TBARS,
pH, water holding capacity, dripping loss and antibody titer. For TBARS, the amount of fat oxidation of the sample
was measured by measuring the amount of malondialdehyde and the microtiter hemagglutination method was used
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to determine the antibody titer produced against sheep erythrocytes.
Results and Discussion: During the whole experimental period, birds received yarrow essential oil at 100
mg/kg diet, showed significantly higher body weight and lower FCR compared to the control group(P <0.05). The
lowest feed intake was observed in birds that were fed from the level of 200 mg/kg of yarrow essential oil.
However, this effect was significant only in comparison with antibiotic treatment, which showed the highest feed
intake (P <0.05). Different results have been reported in this regard which can be related to the type of plant, the
amount of active ingredients, the level of the medicinal plant used and the interactions with other components of
the diet. The TBARS index, indicating lipid oxidation of meat, in chickens fed with different levels of yarrow
essential oil and probiotic were lower compared to the control group and antibiotics. In vitro, researchers have
shown that plant essential oils, such as yarrow alkaloids, can reduce free radicals and can be a good alternative to
synthetic antioxidants. Also in the study of using a mixture of plant extracts increased the concentration of phenols
and decreased the amount of TBARS in the meat of broilers. pH, water holding capacity, dripping loss and cooking
loss were not affected by the dietary treatments. The antibody titer against sheep red blood cell (SRBC) was lower
in the control group in compare to those fed different levels of yarrow essential oil. In some studies, yarrow has
increased humoral immunity with its antimicrobial and antioxidant properties; but, the amount used and the
concentration of plant material were also effective.
Conclusion: Based on the results, the use of 100 mg/kg yarrow essential oil increased body weight, improved
feed conversion ratio and also increased antibody titer at 42 days of age. On the other hand, the TBARS index in
chickens fed with different levels of yarrow essential oil was lower in compare to control group. Finally, according
to the results, it can be concluded that the use of yarrow essential oil at the level of 100 mg/kg can be a good
substitute to antibiotics in poultry nutrition.
Keywords: Broilers, Meat quality, Probiotic, Yarrow.
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مقاله پژوهشی
تأثیر اسانس بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیستیار باکتریایی بر عملکرد
رشد ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی
حسن سلطانینژاد ،1محمد ساالر معینی ،2محسن افشارمنش ،2مازیار جاجرمی ،3مسلم اسدی

کرم*4

تاریخ دریافت0044/40/40 :
تاریخ بازنگری0044/49/04 :
تاریخ پذیرش0044/49/04 :

سلطانینژاد ،ح ،.ساالر معینی ،م ،.اف شارمنش ،م ،.جاجرمی ،م ،.و ا سدی کرم ،م .)1041( .تأثیر ا سانس بومادران در مقای سه با پادزی ست محرک
رشد و زیستیار باکتریایی بر عملکرد رشد ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی .پژوهشهای علوم دامی ایران.013-024 ،)3(10 ،

چکیده
این مطالعه ،بهمنظور بررسی تأثیر اسانس گیاه بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیستیار باکتریایی بر عملکرد رشد،کیفیت گوشت و
پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی انجام شد .تعداد  244قطعه جوجه خروس گوشتی در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار مورد بررسی
قرار گرفتند .تیمارهای خوراکی شاااام  )1جیره پایه )2 ،جیره پایه حاوی  444میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک فالوفسااافولی،و  3 ،و )0جیرههای پایه
حاوی  144و  244میلیگرم در کیلوگرم اساااانس بومادران و  )4جیره پایه حاوی  244میلیگرم در کیلوگرم زیساااتیار باکتریایی تجاری بودند .در این
بررسی ،صفات عملکردی ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند .بر اساس نتایج ،استفاده از  144میلیگرم اسانس بومادران سبب افزایش
وزن بدن و بهبود ضریب تبدی خوراک در مقای سه با شاهد گردید .همچنین ،شاخص تیوباربیتوریک ا سید در جوجههای تغذیه شده با سطوح مختلف
ا سانس بومادران و زی ستیار باکتریایی کمتر از گروه شاهد و فالوف سفولی،و بود .مقدار  ،pHظرفیت نگهداری آب گو شت ،افت خونابه و افت در نتیجه
پخت و پز گوشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .عیار پادتن علیه گلبو قرمز گوسفندی در شاهد کمتر از مقدار آن در جوجههای تغذیه شده
با سطوح مختلف اسانس بومادران بود .در نهایت ،میتوان نتیجه گرفت استفاده از اسانس بومادران در سطح  144میلیگرم در کیلوگرم میتواند جایگزین
مناسبی برای پادزیستها در تغذیه جوجه گوشتی باشد.
واژههاي کلیدي :اسانس بومادران ،جوجه های گوشتی ،زیستیار باکتریایی ،کیفیت گوشت.

مقدمه

1

استفاده از پادزیستهای محرک رشد در تغذیه طیور سبب بهبود
رشد ،مصرف خوراک ،ضریب تبدی و کاهش مرگ و میر ناشی از
بیماریها میشود .ولی بهدلی باقیماندن تأثیرات آنها و افزایش
مقاومت دارویی به باکتریهای بیماریزا و سرایت باکتریها به انسان
از طریق زنجیره غذایی ،اتحادیه اروپا استفاده از آنها را منع کرده است

) .(Candan et al., 2003امروزه پرورشدهندگان طیور به دنبا
جایگزینهای مناسبی هستند تا مشکالت حاص از مصرف پادزیستها
را کاهش دهند .یکی از این جایگزینهای طبیعی ،گیاهان دارویی
هستند ،زیرا فراوردههای گیاهی از دیرباز بنا به دالیلی مانند در دسترس
بودن ،راحتی کاربرد ،کاهش آثار سوء جانبی ،خواص ضدباکتریایی و
پاداکسندگی ،برای درمان بعضی بیماریها در انسان و حیوانات استفاده

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 -3استادیار ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دام،زشکی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 -0دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان .هنرآموز ،هنرستان کشاورزی ،آموزش و پرورش ،کرمان ،ایران.
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میشوند ). (Hernandez et al., 2004
از جمله این گیاهان دارویی میتوان به بومادران اشاره کرد.
بومادران گیاهی با نام علمی  Achillea millefoliumاز تیره کاسنیها
میباشد .بومادران معمولی یا هزار برگ گیاهی علفی و یکساله میباشد.
این گیاه دارویی به مشک چوپان مشهور است .بومادران علف هرز مزارع
است و بهصورت خودرو در دشتها و کنار جادهها و نواحی کوهستانی
و مناطق شما ایران و در کوههای کرمان بهخصوص کوه هزار و کوه
بیدخوان بردسیر میروید .در طب سنتی ،این گیاه دارویی دارای خاصیت
ضد تشنج ،نیرودهنده ،ضد سرفه و ضد قاعدگی و تسکیندهنده تنگی
نفس میباشد) .(Newall et al., 1996این گیاه عالوهبر خاصیت ضد
میکروبی و پاداکسندگی باال دارای خاصیت ضد قارچی ،تحریککننده
اشتها ،بهبود گوارشپذیری و خوراک مصرفی ،بهبوددهنده وضعیت
محیط دستگاه گوارش و غیره نیز میباشد .همچنین این گیاه بهواسطه
افزایش تولید صفرا و فعالیت آنزیمی ،سبب بهبود سرعت هضم در
دستگاه گوارش میگردد) . (Suresh and Srinivasan, 2007استفاده
از گیاه بومادران در سطح یک درصد سبب افزایش مصرف خوراک و افزایش
وزن در جوجههای گوشتی میشود (Makinia et al., 2014; Poornia
) and Eftekhari, 2012و همچنین در سطح  1/4درصد ضریب تبدی
خوراک را بهبود میبخشد ) ،(Makinia et al., 2014بومادران با فعالیت
ضد میکروبی میتواند به بهبود سالمت روده کمک کند و جایگزین مناسبی
برای پادزیستها باشد ) .(Yakhkeshi et al., 2010این گیاه با افزایش
هتروفی ها موجب افزایش عیار پادتن و باال بردن پاسخ ایمنی
بدن (Nobakht and Aghdam-Shahriar, 2010; Sharifi et al.,
 2013).و با افزایش غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سبب بهبود
کیفیت گوشت میشود ).(Norouzi et al., 2015
ترکیبات زیستیار باکتریایی میتوانند بهعنوان ابزاری در جهت
بهبود جمعیت میکروفلور دستگاه گوارش بهکار روند (Jawad et al.,
) .2016; Golzarand et al., 2004بهطور کلی ،مکانیسم عم
ترکیبات زیستیار باکتریایی در رقابت با عوام بیماریزا برای رشد در
روده ،تولید مواد ضد میکروبی از قبی الکتوفرین ،لیزوزیم ،باکتریوسین
و پادزیستهای طبیعی ،بهبود پاسخهای ایمنی دستگاه گوارش و
کاهش  pHروده میباشد ) .(Zhou et al., 2010مصرف زیست-
یارهای باکتریایی میتواند شرایطی در دستگاه گوارش ایجاد کند که
سبب کاهش اثرات مضر عوام بیماریزا و افزایش اثر ریزجانداران مفید
گردد که نهایتاً تقویت سالمت دستگاه گوارش را سبب میشود
) .(Dorman and Deans 2000; Zhou et al., 2010با توجه به
نکاتی که در مورد این سه افزودنی جیره طیور به آن اشاره شد ،این
سوا ها مطرح گردید که آیا اسانس بومادران میتواند جایگزین مناسبی
برای پادزیست باشد یا خیر؟ و همچنین مقایسه بین اسانس بومادران و
ترکیبات زیستیار باکتریایی و اینکه کدام یک اثرات بهتری بر عملکرد
1- Gas Chromatograph-Mass Spectrometer Machine

رشد ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی دارند و بر این
اساس آزمایش پیشرو طراحی و انجام شد.

مواد و روشها
در این آزمایش از  244قطعه جوجه خروس گوشتی (راس  )343در
قالب یک طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار ( 14پرنده در
هر تکرار) ،بهمدت  02روز مورد استفاده قرار گرفتند .تیمارهای خوراکی
شام  )1جیره پایه )2 ،جیره پایه حاوی  444میلیگرم در کیلوگرم آنتی
بیوتیک فالوفسفولی،و  3 ،و )0جیرههای پایه حاوی  144و  244میلی-
گرم در کیلوگرم اسانس بومادران و  )4جیره پایه حاوی  244میلیگرم
در کیلوگرم زیستیار باکتریایی تجاری بودند .برای انجام این آزمایش
اسانس خالص گیاه بومادران از شرکت گالب زهرا الله زار کرمان تهیه
گردید و س،س با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی -طیف سنج
جرمی ( 1)GC/MSمورد آنالیز قرار گرفت .دستگاه کروماتوگراف گازی
متص به آشکارساز جرمی مد  ،Varian Saturn 2000با سیستم تله
یونی و با انرژی یونیزاسیون  04الکترون ولت با ستون  HP-5MSکه
ستونی بهطو  04متر ،قطر داخلی  4/24میلیمتر و ضخامت داخلی
 4/24میکرومتر است .فشار گاز سر ستون  34پوند بر اینچ مربع ،درجه
حرارت  04تا  244درجه سانتیگراد با سرعت افزایش سه درجه سانتی-
گراد در دقیقه و درجه حرارت محفظه تزریق  204درجه سانتیگراد و
دمای ترانسفر الین  204درجه سانتیگراد تنظیم گردید .یک میکرولیتر
از اسانس به دستگاه کروماتوگراف گازی تزریق شد و پس از یافتن
برنامهریزی مناسب حرارتی ستون برای جداسازی کام ترکیبهای
اسانس و تعیین درصد و زمان بازداری ) (time retentionهر ترکیب،
از هر نمونه یک میکرولیتر اسانس به دستگاه  GC/MSتزریق شده و
طیف جرمی ترکیبها تعیین گردید ) .(Adams, 2007برای یکنواخت
مخلوط شدن اسانس با خوراک ،ابتدا اسانس را در مقدار کمی خوراک
مخلوط کرده و س،س خوراک مخلوط شده با اسانس را در میزان خوراک
محاسبه شده مخلوط میکنیم.
زیستیار باکتریایی پارسیالکت از شرکت فرآوردههای زیستی
پردیس رشد مهرگان (فارس -مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز) با نام تجاری بیواکسیر® حاوی سویههای باکتری
باسیلوس کوآگوالنس ( (1011 CFU/gاستفاده شد .پادزیست مورد
استفاده در جیرهها ،فالوفسفولی،و  4/0درصد از شرکت تولید داروهای
دامی تهیه شد که هر کیلوگرم حاوی  0گرم فالوفسفولی،و میباشد.
جیرههای آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله سویا در سه دوره آغازین (-1
 ،)14رشد (  )20-11و پایانی ( )02-24بر اساس احتیاجات غذایی جوجه
گوشتی سویه راس ( 343سا  )2410تنظیم شدند (جدو .)1
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جدول  -1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه مورد استفاده در پرورش جوجههای گوشتی
Table 1- Ingredients and nutrient composition of the basal diets

 24تا  02روزگی

 11تا  20روزگی

 1تا  14روزگی

25-41 days of age

11-24 days of age

1-10 days of age

58.22

52.30

48.42

32.20

37.84

42.00

5.70

5.70

5.00

1.00

1.05

1.15

1.40

1.60

1.75

0.43

0.43

0.43

0.30

0.32

0.40

0.19

0.18

0.25

0.06

0.08

0.10

0.50

0.50

0.50

3200

3100

3000

19.5

21.5

23

0.599

0.643

0.740

0.91

0.99

1.08

1.16

1.29

1.44

0.6

0.69

0.8

0.79

0.87

0.96

0.395

0.435

0.480

0.16

0.16

0.17

اجزای خوراک
)Feed ingredients (%

ذرت
Corn

کنجاله سویا (پروتئین خام )%00
)Soybean meal (44% CP

روغن گیاهی
Vegetable oil

پودر صدف
Oyster shell powder

دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate

نمک طعام
Common salt
دی  -ا  -متیونین
D,L-methionine
ا -لیزین هیدروکلراید

L-Lysine HCl

ا  -ترئونین
L-threonine

مکم ویتامین و مواد معدنی
Vitamin and mineral premix1
ترکیب شیمیایی محاسبه شده
Calculated chemical composition

انرژی قاب متابولیسم
)Metabolizable energy (kcal/kg

پروتئین خام
)Crude protein (%

متیونین
)Methionine (%
متیونین  +سیستین
)Methionine + cysteine (%

لیزین
)Lysine (%

ترئونین
)Threonine (%

کلسیم
)Calcium (%

فسفر قاب دسترس
)Available phosphorous (%

سدیم
)Sodium (%

 1ویتامینهای تأمین شده توسط مکم ویتامین (میلیگرم در هر کیلوگرم جیره) رتینو ( ،) 3/03آلفا توکوفرو استات (،) 34کوله کلسیفرو (،) 4/444
منادیون ( ،)2ویتامین  ،)4/414( B12پیریدوکسین ( ،)4/3تیامین ( ،)1/3ریبوفالوین ( ،)0/0اسید پانتوتنیک ( ،)14نیاسین ( ،)34بیوتین ( ،)4/1کولین ( )244و فوالسین (.)1
مواد معدنی تأمین شده توسط مکم معدنی (میلیگرم در کیلوگرم جیره) سلنیوم ( ،)4/2مس ( ،) 14ید ( )1آهن ( ،)44منگنز ( )144و روی (.)34
1

Vitamins supplied by vitamin supplements (mg per kg of diet): retinol (3.78) alpha tocopherol acetate (30), cholecalciferol (0.055),
Menadione (2), Vitamin B12 (0.015), Pyridoxine (0.3), Thiamine (1.8), Riboflavin (6.6), Pantothenic acid (10), Niacin (30), Biotin
(0.1), Choline (250) and folacin (1).
Minerals supplied by mineral supplements (mg/kg diet): selenium (0.2), copper (10), iodine (1), iron (50), manganese (100) and zinc
(85).

وزن بدن و مصرف خوراک در پایان هر دوره اندازهگیری و برای

محاسبه صفات عملکردی از جمله وزن نهایی و ضریب تبدی غذایی
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نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،41شماره  3پاییز 4144

استفاده شدند .در پایان دوره آزمایش ،یک پرنده از هر تکرار که
میانگینی از پرندگان آن تکرار را از لحاظ وزن ،جثه و سالمتی داشت
برای انجام آزمایشات کیفیت گوشت ناحیه سینه شام اندازهگیری
میزان اسید تیوباربیتوریک ،pH ،1ظرفیت نگهداری آب 2،میزان خونابه3
و افت در نتیجه پخت ،0کشتار گردید.
اندازهگیري شاخص (عدد) اسید تیوباربیتوریک

بر اساس روش  4/4 (Tarladgis et al., 1960) Tarladgisگرم
از نمونه سینه با  2/4میلیلیتر محلو استاک (شام  4/304درصد
تیوباربیتوریک اسید 14 ،1درصد تری کلرو استیک 3و  4/24نرما
محلو کلریدریک اسید )0بهوسیله هموژنایزر مخلوط شد .محلو آماده
شده بهمدت  14دقیقه در حمام آب جوش در دمای  144درجه سانتی-
گراد قرار گرفت تا پس از  14دقیقه رنگ صورتی حاص از واکنش
مالون دی آلدئید با اسید تیوباربیتوریک ایجاد شود .نمونهها از حمام آب
جوش خارج و زیر شیر آب سرد شد .س،س نمونهها سانتریفیوژ شد
(سرعت  4444دور در دقیقه ،زمان  24دقیقه) .در مرحله بعد ،مقدار
اکسیداسیون چربی نمونه از طریق اندازهگیری مقدار مالون دی آلدئید
با استفاده از دستگاه اس،کتروفتومتر ( Eppendorfآلمان ،مد )RS 232
در طو موج  432نانومتر ضمن در نظر گرفتن ضریب خاموشی (= )ε
1 /40 × 144برآورد شد .بالنک شام محلو استاک بود .مقدار TBA
با استفاده از معادله  1محاسبه گردید.
معادله ()1
( TBA number = Sample A532 × 2.77میلیگرم مالوندی-
آلدئید در کیلوگرم گوشت)
اندازهگیري pH

پنج گرم از نمونه گوشت در  24میلیلیتر آب مقطر با دستگاه
هموژنایزر (® ULTRA-TURRAXآلمان ،مد  )IKA® T25هم
زده تا یکنواخت گردید ،س،س با استفاده از گاز استری صاف و بهکمک
دستگاه pHمتر(  SELECTAاس،انیا ،مد  ،)RS 232در دمای
اتاق pH ،نمونهها اندازهگیری گردید ( pHمتر با بافرهای چهار و هفت
کالیبره شد) ).(Jang et al., 2008
اندازهگیري درصد ظرفیت نگهداري آب (Water Holding
)Capacity

یک گرم از نمونه سینه را در کاغذ صافی پیچیده و در لولههای
فالکون  14میلیلیتری بهمدت چهار دقیقه در سانتریفیوژ (Hettich
آلمان ،مد  )UNIVERSAL 320Rقرار داده و سرعت سانتریفیوژ
)1- Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS
2- Thiobarbituric (TBA) (sigma,T5)005

روی 1444دور در دقیقه تنظیم شد .نمونه پس از سانتریفیوژ بهآرامی با
پارچه کتان خشک و وزن شد ،س،س نمونه بهمدت  20ساعت در آون
(شرکت فاطر الکترونیک) با دمای  04درجه سانتیگراد قرار داده شد و
دوباره وزن گردید .در نهایت ،اعداد در معادله  2قرار داده و درصد WHC
محاسبه شد )(Nakamura and Katoh, 1985
معادله ()2
×144

ظرفیت
وزن پس از خشک شدن (گرم) -وزن پس از سانتریفیوژ (گرم)
= نگهداری
وزن اولیه (گرم)
آب

اندازهگیري درصد افت خونابه ))Dripping Loss

یک قطعه گوشت سینه بدون چربی و بافت همبند با ضخامت 2/4
سانتیمترمربع برداشته و وزن گردید (وزن اولیه) و در پوشش پنبهای
قرار داده شد ،س،س نمونه مورد نظر در پاکت پالستیکی گذاشته شد.
نمونه مورد نظر بهمدت  20ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد قرار
گرفت .پس از  20ساعت رطوبت گوشت بهآرامی بهوسیله پارچه کتانی
گرفته شد و دوباره وزن شد و س،س با معادله  3اندازه گیری شد
(Christensen, 2003).

معادله()3
×144

وزن نهایی (گرم)  -وزن اولیه (گرم)
وزن اولیه (گرم)

=

افت خونابه
Dripping loss

اندازهگیري درصد افت در نتیجه پخت ((Cooking Loss

یک سانتیمتر مکعب از گوشت سینه بریده و وزن گردید .قطعه
جدا شده گوشت بهمدت  20ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد
نگهداری شد ،پس از آن بهمدت  14دقیقه در حمام آب گرم در دمای
 34درجه سانتیگراد قرار داده شد ،بهطوریکه دمای عمق گوشت به
 04درجه سانتیگراد برسد .در مرحله آخر نمونه بهآرامی با پارچه کتان
خشک و دوباره وزن شد و در معادله  0قرار داده شد .(Bertram et
al., 2003).

معادله()0
× 144

وزن نهایی(گرم)  -وزن اولیه (گرم)
وزن اولیه (گرم)

=

افت در اثر پختن
Cooking loss

برای تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبو قرمز گوسفند از روش
(Wegmann and
هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد
) .Smithies, 1966دادههای حاص از آزمایش با استفاده از رویه
 GLMنرمافزار  Mini Tabمورد تجزیه و تحلی آماری قرار گرفتند و
میانگینها توسط آزمون توکی در سطح خطای آماری پنج درصد مقایسه
شدند.

)3- Trichloroacetic acid (Merck, k46451107
)4- Hydrochloric acid (Merck, k36816017
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نتایج و بحث
تجزیه ترکیبات شیمیایی اسانس بومادران

ترکیب مواد مؤثره اسانس گیاه بومادران در جدو  2آورده شده
است .گزارشهای محققین نشان میدهد که کمیت و کیفیت ترکیبات
موجود در اسانس گونههای بومادران خیلی متفاوت است و ترکیبات
شیمیایی و خواص درمانی آنها وابسته به شرایط متنوع اکولوژیکی و
اقلیمی در مناطق مختلف جهان متفاوت میباشد ،بهطوریکه با افزایش
رشد و توسعه گیاه ،میزان برخی ترکیبات کاهش و یا افزایش مییابد.
ترکیبات عمده آنالیز اسانس حاضر با بسیاری از آنالیزها مشابهت داشت
شاخصهاي عملكرد رشد

تأثیر تیمارهای خوراکی بر عملکرد جوجههای گوشتی در جدو 3
آمده است.
در قسمت عملکردی این آزمایش ،جوجههایی که از سطح 144
میلیگرم در کیلوگرم اسانس بومادران تغذیه کرده بودند ،در پایان دوره
پرورشی وزن نهایی باالتری نسبت به گروه شاهد داشتند ()P > 4/44
و وزن نهایی در سایر تیمارها تغییر قاب توجهی را نسبت به گروه شاهد
و همچنین بین خودشان ایجاد نکرد .کمترین میزان مصرف خوراک در
ک دوره پرورش مربوط به پرندگانی بود که از سطح  244میلیگرم در
کیلوگرم اسانس بومادران تغذیه کرده بودند .البته این اثر فقط در مقایسه
با تیمار پادزیست که بیشترین مصرف خوراک را نشان داد ،معنیدار
گردید ( .)P > 4/44بین سایر تیمارها و از جمله سطح پایین اسانس در
مقایسه با گروه شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد .در ک دوره
پرورشی ،جوجههای تغذیه شده با جیره دارای  144میلیگرم در کیلوگرم
اسانس بومادران ،بهترین ضریب تبدی را در مقایسه با تیمارشاهد و
پادزیست نشان دادند (.)P > 4/44
et
نتایج وزن نهایی این آزمایش با نتایج آزمایشهای مکینیا
) (Makinia al., 2014و ایمانشهیدی و حسینزاده (Imanshahidi
) and Hosseinzadeh, 2008مطابقت دارد که دلی آن را مادهای
بهنام پالماتین در گیاه بومادران میدانند که این ماده به همراه آلکالوئید
موجود در این گیاه موجب واکنش با رادیکا های آزاد شده و باعث
بهبود افزایش وزن در جوجههای گوشتی میشود .در مقاب  ،تحقیقاتی
وجود دارد که به عدم بهبود وزن در جوجههای تغذیه شده با گیاه
بومادران میپردازد ) .(Tarladgis et al., 1960میزان مصرف خوراک
در گروهی که از 144میلیگرم در کیلوگرم اسانس بومادران استفاده
کرده بود تغییر خاصی نداشت ،ولی بهترین ضریب تبدی را داشت.
مطالعات مختلف در این زمینه نتایج متناقضی را ارائه می دهند .در
پژوهشی که به بررسی تأثیر اسانس و روغنهای ضروری گیاهان
آویشن ،پونه ،رزماری و بومادران بر رشد ،عملکرد و هضم مواد مغذی
در جوجههای گوشتی مربوط بود ،مشاهده گردید استفاده از اسانس
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بومادران منجر به افزایش خوراک مصرفی و بهبود راندمان رشد میشود
).(Cross et al., 2007

در آزمایشی دیگر نیز نشان داده شد که استفاده از جیره حاوی
سطوح مختلف گیاه بومادران تا یک درصد ،اثرات مثبتی بر افزایش
مصرف خوراک جوجههای گوشتی داشته است (Poornia and
) Eftekhari, 2012که نتایج مصرف خوراک در مطالعه حاضر با این
گزارشها در توافق نبوده است ،ولی در مورد بهبود راندمان رشد
مشابهت داشتهاست و در مقاب  ،در مطالعه دیگری که انجام گرفت،
هیچ گزارشی مبنی بر بهبود میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدی
خوراک در اثر افزودن گیاه بومادران به جیره غذایی جوجههای گوشتی
مشاهده نشد ) .(Ross et al., 2009و از سوی دیگر ،زمانی که میزان
اسانس بومادرا ن به سطح  244میلی گرم در کیلوگرم افزایش پیدا کرده
بود ،مصرف خوراک نسبت به گروه پادزیست کاهش یافت .یکی از
دالی محتم کاهش مصرف خوراک در سطح  244میلیگرم در
کیلوگرم اسانس ،میتواند وجود رایحه و بوی تند اسانس باشد و دلی
تفاوت در نتایج مطالعات مختلف میتواند تا حد زیادی مربوط به نوع
گیاه دارویی و میزان مواد موثره آن و سطح مورد استفاده گیاه دارویی
در جیره و اثرات متقاب آن با سایر اجزای جیره باشد ( Lee et al.,
).2003
پژوهشگرانی که عقیده دارند این گیاه دارویی به علت مواد مؤثره
میتواند تأثیرات مثبتی بر عملکرد جوجهها داشته باشد ،دالی متعددی
را برای این بهبود عملکرد ذکر میکنند ،از جمله اینکه احتما بهبود
ضریب تبدی خوراک در جوجههای تیمار شده با گیاهان دارویی
بهخاطر اثرات ضد میکروبی و تأثیر این مواد بر افزایش ترشح آنزیمهای
هضمی با توجه به کام نبودن ظرفیت فعالیت آنزیمهای هضمی در
جوجههای گوشتی بهخصوص در دورههای آغازین و همچنین خاصیت
پاداکسندگی گیاه بومادران میباشد ) .(Kanner, 1994همچنین عنوان
شده است که بومادران موجب افزایش طو پرزهای روده و متعاقباً
بهبود عملکرد در جوجههای گوشتی میگردد (Yakhkeshi et al.,
) .2010در آزمایشی دیگر ،گزارش شد مهمترین مواد موجود در
بومادران پالماتین و متوکسی هیدروکارپاتین میباشند (Hossain et
) .al., 2015این پژوهشگران همچنین عقیده داشتند آلکالوئیدهای
موجود در بومادران میتواند در واکنش با رادیکا های آزاد موجود در
بدن از آسیب به سلو های زنده جلوگیری نماید .قبال مشخص شده
است که از بین بردن رادیکا های آزاد میتواند استرس جوجههای
گوشتی را کاهش داده و متعاقباً ضریب تبدی خوراک و وزن بدن را
بهبود بخشد .آنچه از این بحث بهصورت خالصه برمیآید این است
که مکم های گیاهی یا فیتوبیوتیکها بهمنظور افزایش و بهبود راندمان
تولید به جیره طیور اضافه میگردند و این مواد اثرات خود را بیشتر
بهواسطه فعالیت ضد میکروبی و تأثیر بر فلور میکروبی دستگاه گوارش
و همچنین خواص پاداکسندگی اعما میکنند و موجب بهبود ضریب
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.(Golzarand et al., 2004) گوشتی میشوند
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تبدی غذایی و افزایش مواد مغذی و خاصیت محرک رشد در جوجههای

GC/MS  آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس بومادران مورد استفاده با دستگاه-2 جدول
Table 2- Analysis of chemical compounds of yarrow essential oil used by GC/MS

محدوده

زمان ماندگاری

Area

Retention time

% of total

درصد از ک

4.140e+7

3.13

8.62

4.019e+7

8.479

8.39

3.929e+7

3.45

8.211

2.008e+7

8.86

4.197

1.850e+7

7.39

3.879

1.506e+7

3.95

3.152

1.2508e+7

5.38

2.613

1.151e+7

7.94

2.406

1.145e+7

9.3

2.394

7.188e+6

18.7

1.502

6.038e+6

18.36

1.262

4.159e+6

20.09

0.869

3.058e+6

2.28

0.639

2.483e+6

14.61

0.519

2.375e+6

5

0.496

2.216e+6

9.66

0.463

2.179e+6

5.8

0.455

1.833e+6

13.95

0.393

1.762e+6

12.64

0.368

4.652e+6

9.74

0.345

1.190e+6

14.72

0.249

اجزا

Row

Component

ردیف

کامفور

1

Camphor

_سینئو1.3
1,8-Cineole

ن،کام
Camphene

کلسیتریو
Calcitriol

لینالو
Linalool

تریسایکلن
Tricyclene

متی بوتی-2 ایزوبوتیرات
2-Methylbutylisobutyrate

کریزانتنون
Chrysanthenone

بورنئو
Borneol

بنزوفوران
Benzofuran
< نرولیدوE->
Nerolidol<E->

بتولین
Betulin

مینتفورانون
Mintfuranone

تیمو
Thymol

ایندنو
Indenol

نفتالین
Naphthalene

بنزندیو
Benzenediol

ریتونون،پی
Piperitenone

کارواکرو
Carvacrol
α- ترپینو
α-Terpineol

بنزن
Benzene

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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جدول  -3تأثیر تیمارهای خوراکی بر عملکرد رشد در جوجههای گوشتی (02روزگی)
)Table 3- The effect of dietary treatments on growth performance of broilers (d 42

ضریب تبدی خوراک

مصرف خوراک

FCR1
)(g/g

Feed Intake
)(g/b/d

)Body Weight (g/b

1.66a

95.57ab

2469b

1.48b

92.15ab

2675a

1.56ab

91.84b

2533ab

1.61ab

94.85ab

2550ab

1.59a

96.93a

2600ab

تیمارهای خوراکی

وزن بدن

Treatments

جیره پایه
Basal diet

جیره پایه  144 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 100 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 200 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم زیستیار باکتریایی
Basal diet + 200 mg probiotic

جیره پایه  444 +میلیگرم پادزیستها
Basal diet + 500 mg antibiotics
SEM2
P- value

42.06
1.15
0.028
0.037
0.028
0.006
 a,bمیانگینهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار میباشند ).(P<0.05
 1ضریب تبدی خوراک
 2خطای استاندارد از میانگین
a,b
Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05).
Feed Conversion Ratio
Standard error of the means

کیفیت گوشت

مقدار  ،pHظرفیت نگهداری آب ،درصد افت خونابه طی پخت و
پز گوشت تحت تأثیر تیمارهای خوراکی قرار نگرفت ،در حالیکه
شاخص تیوباربیتوریک اسید ،که نشاندهنده میزان اکسایش چربی
گوشت است ،در جوجههای تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس
بومادران کمتر از گروه شاهد و پادزیستها بود (جدو  .)0در شرایط
آزمایشگاهی ،محققان اثبات کردهاند که اسانسهای گیاهی از جمله
آلکالوئیدهای بومادران قادر به کاهش رادیکا های آزاد بوده و میتوانند
جایگزین مناسبی برای پاداکسندگیهای مصنوعی باشند (Dehghani
) .et al., 2018در مطالعهای استفاده از مخلوطی از عصارههای گیاهی
سبب افزایش غلظت فنو ها و کاهش میزان تیوباربیتوریک اسید در
گوشت جوجههای گوشتی گردید ) .(Jang et al., 2008استفاده از
اجزای فعا گیاهان و ادویهها بهدلی دارا بودن ترکیبات آروماتیک فعا
سبب افزایش کیفیت الشه میشوند ،همچنین از پراکسیداسیون لی،ید
جلوگیری میکنند ) .(Dorman and Deans, 2000زیستیارهای
باکتریایی نیز بهدلی کنتر واکنشهای اکسایش در گوشت سبب حفظ
فضای ذخیرهی آب بین میوفیبری ها و افزایش ظرفیت نگهداری آب
میشوند ،زیرا اکسایش چربیها و پروتئینها و تمام عواملی که وضعیت
پروتئینهای میوفیبریلی را تغییر میدهد ،در میزان از دست رفتن
رطوبت گوشت مؤثر است ) .(Wood and Enser, 1997افزودن
مکم زیستیار باکتریایی به غذای طیور احتماالً بهدلی کاهش مقدار

1
2

چربی و غلظت اسیدهای چرب غیراشباع گوشت و کنتر روند اکسایش
بهدلی تولید بیشتر پرواکسیدانهایی مانند میوگلوبین و دیگر
پروتئینهای حاوی آهن ،سبب بهبود کیفیت نگهداری میگردند
).(Nasehi et al., 2014
یکی از مهمترین دالی افت کیفیت گوشت و فراوردههای گوشتی،
اکسایش چربی است که نتیجه آن فاسد شدن ،بیرنگی و غیر قاب
فروش بودن محصو است .رادیکا های آزاد ،اتمها یا مولکو هایی
هستند که بهخاطر وجود الکترون آزاد بسیار واکنشپذیر بوده و آسیب-
های جبرانناپذیری را به ماکرو مولکو های بدن مانند ،DNA
پروتئین ،لی،ید و کربوهیدرات وارد میسازند (Mirzaei-Aghsaghali
) .et al., 2012از طرف دیگر ،بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که از
بین تمامی این مواد ،ترکیبات لی،یدی نسبت به رادیکا های آزاد دارای
بیشترین حساسیت هستند .پراکسیداسیون لی،یدها منجر به مرگ سلو ،
کاهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و همجنین تولید متابولیت-
های سمی مانند مالوندیآلدئید میشود (Mirzaei-Aghsaghali et
) .al., 2012در میان بسیاری از روشهای پیشنهاد شده برای ارزیابی
مالوندیآلدئید ،تیوباربیتوریک اسید روش سنجش دقیقی برای اکسید
شدن لی،یدها در بافتها بهویژه برای گوشت ذخیره شده یا پخته شده
حیوانی است .در واقع ،مشخص گردیده است پراکسیداسیون چربیها
منجر به تخریب غشای سلولی میشود ).(Cheeseman, 1993
محصوالت حاص از اکسایش لی،یدها با از بین بردن ویتامینها و
اسیدهای چرب ضروری گوشت و ایجاد ترکیبات سمی میتوانند سبب
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اثرات نامطلوب از قبی بیماریهای التهابی ،سرطان و نقص ایمنی در

افت خونابه

بدن انسان شوند ). (Kanner, 1994

جدول  -4تأثیر تیمارهای خوراکی بر کیفیت گوشت سینه در جوجههای گوشتی
Table 4- The effect of dietary treatments on breast meat quality in broilers
ز
ظرفیت نگهداری آب
افت پخت وپز

Drippingloss
)(%

Cooking
)loss (%

WHC 2
)(%

TBARS 1
)(mg/kg

pH

7.18

26.12

60.75

0.61a

5.89

7.43

32.08

59.25

0.33b

6.02

7.79

29.39

57.25

0.33b

6.02

6.34

33.33

61.25

0.32b

5.94

تیمارهای خوراکی
Treatments

جیره پایه
Basal diet

جیره پایه  144 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 100 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 200 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم زیستیار باکتریایی
Basal diet + 200 mg probiotic

جیره پایه  444 +میلی گرم پادزیستها

6.90

42.27

43.7

54a.0

6/00

0.372

2.016

2.198

0.037

0.077

Basal diet + 500 mg antibiotics
SEM3

0.001

0.702

P- value

0.714
0.086
0.124
 a,bمیانگینهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار میباشند ).(P<0.05

 1تیوباربیتوریک اسید -ماده فعا ( دیهید مالون میلیگرم /کیلوگرم)
 2ظرفیت نگهداری آب
 3خطای استاندارد از میانگین
a,b

Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05).
)Thiobarbituric acid-reactive substance (mg malondialdehyde/kg
2
Water holding capacity
3
Standard error of the means.
1

پاسخ ایمنی

تأثیر تیمارهای خوراکی بر پاسخ ایمنی هومورا جوجههای گوشتی
در جدو  4آمده است .نتایج بررسیها در این زمینه نشان داد که میزان
پاسخ ایمنی هومورا در سن  23روزگی تحت تأثیر تیمارهای خوراکی
قرار نگرفت ،در حالیکه این شاخص با افزایش سن در  02روزگی تحت
تأثیر عصاره بومادران قرار گرفت و مقدار آن در شاهد کمتر از تیمارهای
دارای سطوح مختلف اسانس بومادران بود.
در آزمایشی ،استفاده دو درصدی از پودر بومادران باعث تقویت
سیستم ایمنی شد ).(Nobakht and Aghdam-Shahriar, 2010
برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهد گیاه بومادران
با دارا بودن خواص ضد میکروبی و پاداکسندگی ،سطح ایمنی هومورا
را افزایش داده است ،البته مقدار استفاده شده و غلظت ماده گیاهی نیز
در اثرگذاری آن موثر بوده است ).(Stojanovic et al., 1985
همچنین در یک مطالعه دیگر ،تأثیر گیاهان بابونه ،بومادران و زالزالک
بر افزایش مقاومت گلبو های قرمز وحفاظت گروههای تیو ()-SH

1- Sheep red blood cell

در مقاب مواد اکسیدکننده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این بررسیها نشان داد که میتوان از گیاهان مزبور بهعنوان
مواد آنتیاکسیدان طبیعی در پیشگیری و یا درمان بسیاری از بیماری-
هایی که عام بیماریزای آنها ،پراکسیداسیون لی،ید باشد استفاده نمود
) .(Askari et al., 2003در مطالعه دیگری که انجام گرفت ،ماتیوانان
و کالیاراسی) .(Mathivanan and Kalaiarasi, 2007نشان دادند
گیاهان دارویی نسبت به پادزیستها ویرجینامایسین واکنش بدن را
نسبت به عیار پادتن علیه گلبو قرمز گوسفند  )SRBC(1افزایش می-
دهند .برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند افزودنیهای گیاهی از طریق
افزایش فعالیت ویتامین  Cمیتوانند باعث افزایش سطح ایمنی شوند
).(Cook and Samman, 1996
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جدول  -5تأثیر تیمارهای خوراکی بر عیار پادتن ( )log 2بر علیه گلبو قرمز گوسفند
Table 5- The effect of dietary treatments on the antibody titer (log 2) against sheep red blood cell

 02روزگی

 23روزگی

42 days of age

28 days of age

5.75b

4.66

9.30a

3.50

9.20a

3.00

7.50ab

4.70

7.50ab

4 .2

تیمارهای خوراکی
Treatments

جیره پایه
Basal diet

جیره پایه 144 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 100 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 200 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم زیستیار باکتریایی
Basal diet + 200 mg probiotic

جیره پایه  444 +میلیگرم انتی بیوتیک

0.736
0.060
0.395
0.011
 a,ᵇمیانگینهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدارمی باشند ).(P<0.05
1خطای استاندارد از میانگین

Basal diet + 500 mg antibiotics
SEM1
P- value

)ᵇ Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05
error of the means.

a,

1standard

این موضوع نیز امروزه مورد پذیرش قرار گرفته است که مصرف
مکم های گیاهی میتواند منجر به بهبود ایمنی عمومی به شک
افزایش تعداد لکوسیتها ،ماکروفاژها و تشدید فعالیتهای آنزیمی آنها
و افزایش فعالیت بیگانهخواری گردد؛ همچنین خاصیت پاداکسندگی
بسیاری از این ترکیبات گیاهی احتماالً منجر به تقویت سیستم ایمنی و
بروز اثرات ضد سرطان میشود .در آزمایشی دیگر ،مشخص شد گیاه
بومادران حاوی سزکوئی ترپنها ،آچیلین ،آچیلیفلین و ترکیباتی از این
دست است که میتوانند با افزایش تولید و ترشح سیتوکینها ،موجب
افزایش تیتر پادتنها در بدن و بهبود عملکرد سیستم ایمنی شوند.
همچنین ،تحقیقات نشان داده است که این خاصیت بومادران میتواند
با ترکیبات تلخ موجود در آن نیز ارتباط داشته باشد ).(Makinia, 2014
امّا در سمت مقاب  ،طغیانی و همکاران )(Toghyani et al., 2011
موفق به مشاهده هیچ گونه اثر مهمی از گیاه دارویی بومادران در تولید
آنتیبادی در برابر ویروسهای نیوکاس و آنفلوانزا در مرغها نشدند .این
محققین اضافه کردند پارامترهای خونی نیز از لحاظ آماری تحت تأثیر
تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و هیچ تأثیر معنیداری بر روی پاسخ
ایمنی هومورا مشاهده نشد ،امّا نسبت هتروفی به لنفوسیت بهطور
قاب توجهی در جوجههای تغذیه شده با زیستیار باکتریایی کاهش

یافت ) .(Toghyani et al., 2011مواد گیاهی مورد استفاده در
آزمایشهای مختلف ،نوع و ماهیت ماده افزودنی (پودر ،عصاره و،)...
میزان ماده مؤثره و سطوح مختلف مورد استفاده آن در جیره و اثرات
متقاب آن با سایر اجزای جیره و همچنین وضعیت سالمتی گله و دیگر
شرایط آزمایش از دالی ناهمگونی در نتایج گزارشات پژوهشگران
مختلف شمرده میشود.

نتیجهگیري کلی
بر اساس نتایج حاصله ،استفاده از سطح  144میلیگرم در کیلوگرم
اسانس بومادران باعث افزایش وزن بدن ،بهبود ضریب تبدی خوراک
و همچنین افزایش عیار پادتن علیه گلبو قرمز گوسفند در سن 02
روزگی گردید .از طرفی ،مقدار شاخص تیوباربیتوریک اسید در جوجه-
های تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس بومادران کمتر از گروه شاهد
بود .در نهایت ،با توجه به نتایج حاصله میتوان چنین جمعبندی نمود
که استفاده از اسانس بومادران در سطح  144میلیگرم در کیلوگرم
میتواند جایگزین مناسبی برای پادزیستها باشد و همانند ترکیبات
زیستیار باکتریایی قادر است تأثیرات سودمندی را در تغذیه جوجههای
گوشتی داشته باشد.
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Introduction : Feed is the main cost part of poultry production. High feed efficiency poultry produce less feed
and less excrement per unit weight gain. Therefore, a comprehensive understanding of the biological mechanisms
that control feed efficiency is crucial for the development of optimal breeding and selection strategies. The serine
biosynthesis pathway is one of the most important pathways in animals with high feed efficiency. The aim of this
study was to investigate the expression of PHGDH, PSAT1 and PSPH genes by real-time PCR in Iranian native
turkeys with high and low feed efficiencies.
Materials and Methods: Iranian native male turkeys (n=500) were reared up to 20 weeks of age under
standard production guidelines. Then 75 turkeys were randomly selected and placed in separate cages with free
access to water and feed from 20 to 24 weeks. Turkeys were ranked based on feed conversion ratio (FCR) and
three turkeys with the highest and three turkeys with lowest feed efficiency were selected as high feed efficiency
(HFE) and low feed efficiency (LFE) birds, respectively. After slaughter of turkeys, RNA was extracted from
breast tissue. Quantity and purity of the extracted RNAs were determined using a nanodrop device and its quality
was evaluated using 1% agarose gel electrophoresis. Sequences of PSPH, PHGDH, PSAT1 and RPS7 genes were
collected from the NCBI database. The primer was designed using Primer Premier version 5 software. All primers
were synthesized by Sinaclon (Iran). In this study, RPS7 gene was used as a reference gene. Then, cDNA synthesis
was performed. The best amplification temperature for simultaneous amplification of target and reference genes
was determined. Samples were amplified for each gene with 3 replications using real-time PCR reaction.
Significance level between treatments for each gene was determined separately using t-test in SAS software
version 9.2 (P<0.05).
Results and Discussion: Results of ultraviolet light absorption measurements at 260 and 280 nm by the
nanodrop device showed that the quantity and quality of RNA extracted from the breast muscle samples were of
high purity and not contaminated. The range of RNA concentration of the extracted samples was between 480 to
962 ng/μl and the ratio of absorption at 260 and 280 wavelength was about 2.1, which indicates the good quality
of the extracted RNAs. The most suitable temperature was selected for specific binding of primers and
simultaneous amplification of target genes and temperature control of 58 °C. To investigate and confirm the
specificity of replication, melting curves were created to ensure the specificity of the amplified products, the
absence of non-specific bands and secondary structures such as hairpin and primer-dimer structures. The results
showed that there was only one narrow peak for each gene. The results of studying the expression of serine
biosynthesis pathway genes (PSPH, PHGDH and PSAT1) showed that the expression level of these genes in HFE
male turkeys was significantly higher than LFE male. Higher expression of PSPH, PHGDH and PSAT1 genes in
HFE animals than in LFE animals indicates activation of the serine amino acid biosynthesis pathway, which itself
can provide precursors for the Krebs cycle and purine biosynthesis. Glucose is the main source of metabolic energy
in the body. When glucose enters the cell, glycolysis begins in the cytoplasm. The pathway of glycolysis and
Glutamine catabolism produces an intermediate metabolite called 3-phosphoglycerate, which is gradually
1
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catalyzed to serine by PHGDH, PSAT1, and PSPH. Eventually serine is converted to glycine. Activation of this
pathway indicates the higher ability of HFE animals to make better use of energy sources such as glucose, which
increases protein production in breast muscle tissue and enhances volume and weight of muscle tissue in HFE
turkeys.
Conclusion: The results of this study showed that the expression of serine biosynthesis pathway genes (PSPH,
PHGDH and PSAT1) was significantly higher in high feed efficiency turkeys than in low feed efficiency turkeys.
In fact, these results at the level of molecular biology show that turkeys with higher feed efficiency cultivate better
use of energy received from feed. Activation of this pathway increases the biosynthesis of various amino acids and
thus increases protein and muscle mass in birds. The results of this study can be a promising window to introduce
genes that affect feed efficiency in order to further investigate the population and larger flocks of birds.
Keywords: Feed efficiency, Gene expression, Real-time PCR, Serine biosynthesis, Turkey.
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پز شکیان ،ز ،.میرحسینی ،س.ض ،.قوتی ،ش ،.و ابراهیمی ،ا .)1041( .برر سی بیان ژنهای مسیر بیو سنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمونهای
بومی ایران با بازده غذایی متفاوت .پژوهشهای علوم دامی ایران.024-034 ،)3(10 ،

چکیده
خوراک اصلیترین بخش هزینهای در تولید طیور محسوب میشود .طیور با بازده غذایی باال ،برای هر واحد افزایش وزن ،خوراک کمتری مصرف و
مدفوع کمتری نیز تولید میکنند .مسیر بیوسنتز سرین یکی از مسیرهای مهم در حیوانات با بازده غذایی باال است .هدف از این مطالعه ،بررسی بیان ژنهای
 PSAT1 ،PHGDHو  PSPHتوسط روش  Real-time PCRدر بوقلمونهای بومی ایران با بازده غذایی باال و پایین است .تعداد  47بوقلمون نر
بومی از بین  744بوقلمون نر بهصورت تصادفی انتخاب و از هفته  24الی  20در قفسهای جداگانه با دسترسی آزاد به آب و خوراک قرار گرفتند .بوقلمونها
بر اساس ضریب تبدیل خوراک ( )FCRرتبهبندی شدند و سه بوقلمون با پایین ترین و سه بوقلمون با باالترین ضریب تبدیل خوراک بهترتیب بهعنوان
پرندگان بازده غذایی باال ( )HFEو بازده غذایی پایین ( )LFEانتخاب شدند .بعد از کشتار و استخراج  RNAاز بافت سینه ،سنتز  cDNAو آزمون
 Real-time PCRانجام شد .نتایج حاصل از بررسی بیان ژنهای مسیر بیوسنتز سرین نشان داد که میزان بیان این ژنها در بوقلمونهای نر با بازده
غذایی باال بهطور معنیداری بیشتر از بوقلمونهای با بازده غذایی پایین بود .فعال شدن این مسیر نشاندهنده توانایی باالتر حیوانات با بازده غذایی باال در
استفاده بهتر از منابع انرژی مانند گلوکز است که موجب افزایش پروتئینسازی در بافت عضله سینه میشود و انرژی بهدست آمده صرف افزایش وزن بافت
عضله در بوقلمونهای با بازده غذایی باال میشود.
واژههای کلیدی :بوقلمون ،بیان ژن ،بیوسنتز سرین ،بازده غذایی.Real-time PCR ،

مقدمه
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هزینه خوراک یکی از اجزای مهم پرورش طیور است که  44درصد
از کل هزینههای تولید را تشکیل میدهد (.)Case et al., 2012
بنابراین ،بازده غذایی ( )FE7یکی از مهمترین مسائل در برنامههای

پرورش طیور میباشد .بهبود بازده غذایی مصرف خوراک ،هزینه تولید،
فضوالت و آلودگیهای محیطی را کاهش دهد ( Aggrey et al.,
 .)2010; Willems, 2014از طرفی دیگر ،در نتیجه پیشرفت ژنتیکی،
پرندگان بزرگتر به غذای بیشتری نیاز دارند .با بهبود بازده خوراک

 -1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران.
 -2استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران.
 -3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران.
 -0دانشیار ،گروه زراعت واصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
(Email: mirhosin@guilan.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/ijasr.2022.74768.1061
5- Feed efficiency
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پرندگانی وجود خواهند داشت که مانند سایر پرندگان غذا میخورند ،امّا
وزن یا افزایش وزن بیشتری دارند ( .)Case et al., 2012درک مبنای
اساسی برای داشتن توانایی مطلوب پرنده برای تبدیل خوراک به
پروتئین گوشت با کیفیت باال برای تغذیه جمعیت و حفظ سالمت و
پایداری حیوان در آینده مهم است (.)Kong et al., 2011
بسیاری از تفاوتهای بیوشیمیایی و عملکردی در یک الین طیور
وجود دارد که به بیان بازده غذایی مربوط میشود ( Bottje and
 .)Carstens, 2009برای توسعه استراتژیهای انتخاب کارآمدتر و
پایدارتر ،بینشهایی در مورد اساس بیولوژیکی تفاوتها در بازده غذایی
طیور الزم است .گوشت بوقلمون یک منبع پروتئینی ارزشمند در رژیم
غذایی افراد است و میتواند جایگزین خوبی برای گوشت مرغ باشد.
گوشت بوقلمون کلسترول و چربی کمی دارد .این پرنده در برابر بسیاری
از بیماریها مقاوم است که باعث کم شدن استفاده از آنتی بیوتیکها
میشود ( .)Salahi, 2014تودههای بومی در هر کشور بعنوان یک
سرمایه ملی و محصول کلیدی مطرح میباشند که حفظ و تکثیر آنها
از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردار است .این موجودات بعد از هزاران
سال انتخاب طبیعی و با غلبه بر شرایط نامساعد محیطی همچنان به
حیات خویش ادامه داده و به تکثیر و ازدیاد نسل پرداختهاند .طیور بومی
عالوهبر اهمیتی که در بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی دارند ،یک
ذخیره مهم ژنتیکی در برنامههای اصالح نژادی طیور هستند و شناخت
دقیقتر و کسب اطالعات بیشتر در مورد آنها جهت حفظ این ذخایر
ژنتیکی ضروری به نظر میرسد ( .)Pirani et al., 2010جمعیت بومی
هر گونه بهعلت تنوع باال ،دارای پتانسیل زیادی برای اصالح نژاد است.
همچنین جمعیتهای بومی در برابر شرایط مختلف محیطی مقاوم
هستند و تنوع فنوتیپی باالیی دارند ( Ebrahimzadeh-Allahabad
.)et al., 2015
مقدار خوراک مصرفی و کارآیی تبدیل آن به انرژی قابل استفاده
عوامل مهمی در سرعت رشد و ترکیب بدن حیوانات در طول زندگی
است .کنترل ژنتیکی مصرف خوراک با بیان ژنهای کدکننده گروه
متنوعی از مولکولها که شامل هورمونها ،گیرندهها ،آنزیمها،
نوروپپتیدها ،فاکتورهای رونویسی و پروتئینهای انتقالدهنده است،
اعمال میشود .در طیور ،مصرف خوراک بهطور مرکزی توسط
شبکههای عصبی در ساقه مغز و هیپوتاالموس کنترل میشود که
ورودیها را از اجزای کوتاهمدت و بلندمدت مجموعه تنظیم انرژی
دریافت میکنند .سیستم کوتاهمدت که به آن سیستم سیری محیطی
نیز میگویند ،میزان مصرف غذا در هر وعده غذایی را تنظیم میکند
(.)Richards, 2003
1- High feed efficiency
2- Phosphoglycerate dehydrogenase
3- Phosphoserine Aminotransferase 1
4- Phosphoserine Phosphatase

مطالعهای برای شناسایی تفاوتهای متابولیکی در گاو با راندمان
غذایی واگرا در چندین بافت انجام شد (.)Artegoitia et al., 2019
متابولیسم گلیسین ،سرین و ترئونین یکی از مسیرهای متابولیکی بود
که در دوازدهه و بافت چربی معنیدار بود .وانگ و کادارمیدین ()2412
تجزیه و تحلیل متابولیک را در گاوهای شیری هلشتاین و جرسی با
راندمان خوراک باال و پایین بررسی کردند ( Wang and
 .)Kadarmideen, 2019متابولیسم گالیسین ،سرین و ترئونین یکی
از مسیرهای متابولیکی مهم در این مطالعه گزارش شد .یانگ و
همکاران ( )Yang et al., 2017گزارش داد که مسیر متابولیسم
گلیسین ،سرین و ترئونین در خوکهای  HFE1فراوانی بیشتری دارد.
گلوکز منبع اصلی انرژی متابولیک در بدن است .وقتی گلوکز وارد سلول
شد ،گلیکولیز در سیتوپالسم شروع میشود .مسیر گلیکولیز یک
متابولیت میانی-3 ،فسفوگلیسرات را فراهم میکند که توسط
 PSAT13 ،PHGDH2و  PSPH0به سرین کاتالیز میشود ( Pan et
 .)al., 2021هدف از این مطالعه ،بررسی میزان بیان ژنهای
 PSAT1 ،PHGDHو  PSPHدر بوقلمونهای بومی ایران با بازده
غذایی متفاوت با استفاده از تکنیک  Real-time PCRاست.

مواد و روشها
انتخاب حیوانات و نمونهبرداری

تعداد 744بوقلمون نر تا سن  24هفتگی تحت دستورالعمل استاندارد
در ایستگاه تحقیقات بوقلمون کشور (تاتار) واقع در آذربایجان شرقی،
پرورش داده شدند .سپس  47بوقلمون بهصورت تصادفی انتخاب و به
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گیالن منتقل شدند .بوقلمونها از هفته  24تا
 20در قفسهای جداگانه با دسترسی آزادانه به آب و خوراک قرار
گرفتند .پرندگان با رژیم نوری  11ساعت روشنایی و هشت ساعت
تاریکی پرورش یافتند .وزن بدن در ابتدا ( 24هفتگی) و پایان آزمایش
( 20هفتگی) ارزیابی شد .مصرف خوراک با اندازهگیری وزن غذای
اضافه شده به هر فیدر بهصورت روزانه و وزن باقیمانده خوراک بهصورت
هفتگی تا پایان دوره آزمایش ثبت شد .ضریب تبدیل خوراک ()FCR7
بهصورت زیر محاسبه شد:
معادله ()1
)FI(g
)WG(g

=FCR

که در آن :FI1 ،کل مصرف خوراک در طول آزمایش و :WG4
5- Feed conversion ratio
6- Feed Intake
7- Weight gain

پزشکیان و همکاران ،بررسی بیان ژنهای مسیر بیوسنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمونهای ...

افزایش وزن بدن طی این مدت است.
در پایان  20هفتگی بوقلمونها بر اساس  FCRرتبهبندی شدند و
سه بوقلمون با کمترین و سه بوقلمون با باالترین رتبه  FCRبهترتیب
بهعنوان پرندگان بازده غذایی باال ( )HFEو بازده غذایی پایین ()LFE1
انتخاب شدند .پس از کشتار ،از بافت ماهیچه سینه هر پرنده نمونه
گیری و در تانک ازت ذخیره شد .نمونه بافتها تا زمان استخراج RNA
در دمای  – 04نگهداری شدند.
استخراج RNA

استخراج  RNAکل از بافت سینه بوقلمونها با استفاده از کیت
 RNeasy Midiشرکت کیاژن آلمان ( )Cat# 75144انجام شد.
براساس دستورالعمل استاندارد مقدار  274میلی گرم از بافت مورد نظر
وزن شد و درون تیوبهای مربوط به دستگاه تیشوالیزر قرار گرفت.
نمونهها بهمدت حدود یک دقیقه با دستگاه تیشوالیزر شرکت کیاژن
هموژن و همگن شد .استخراج  RNAبراساس دستورالعمل شرکت
سازنده با کمی تغییرات انجام شد.
سنجش کمیت و کیفیت RNAهای استخراج شده

کمیت و تعیین خلوص RNAهای استخراج شده با استفاده از
دستگاه نانودراپ  Epoch2شرکت  BioTekایاالت متحده آمریکا
سنجیده شد .مقدار  1/2میکرولیتر از آب  RNase-freeبهعنوان شاهد
و مقدار مشابه از نمونههای مورد مطالعه بهعنوان تیمار در چاهکهای
دستگاه قرارداده شد .غلظت  RNAو نسبت طول موج  214/204برای
تعیین خلوص و یا آلودگی نمونههای مورد بررسی قرار گرفت .بررسی
کیفیت RNAهای استخراج شده با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز یک
درصد انجام شد.
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First Strand cDNA Synthesis (Thermo scientific,
) #K1621براساس دستورالعمل شرکت سازنده تحت شرایط دمایی

 27˚Cبهمدت پنج دقیقه 07˚C ،بهمدت  14دقیقه و  44˚Cبهمدت پنج
دقیقه انجام شد.
آزمون Real-time PCR

بهترین دمای تکثیر برای تکثیر همزمان ژنهای هدف و کنترل
داخلی با استفاده از گرادیان دمایی دستگاه  Real-time PCRشرکت
 Rocheتعیین شد .تکثیر نمونهها برای هرکدام از ژنهای ،PSPH
 PHGDH ،PSAT1و  RPS7با سه تکرار با استفاده از واکنش Real-
 time PCRو مقادیر  1/27میکرولیتر مسترمیکس
(SinaSYBERBlue 1Xشرکت سیناکلون ،ایران) 4/7 ،میکرولیتر
آغازگر رفت با غلظت  4/27میکروموالر 4/7 ،میکرولیتر آغازگر برگشت
با غلظت  4/27میکروموالر 0/07 ،میکرولیتر آب دو بار تقطیر و یک
میکرولیتر نمونه  cDNAدر حجم کل  12/4میکرولیتر با استفاده از
برنامه دمایی جدول  2انجام شد.
ارزیابی اختصاصیت آغازگرها و محصوالت  Real-time PCRبا
استفاده از بررسی منحنی ذوب و الکتروفورز یک درصد انجام شد.
آنالیز نتایج Real-time PCR

آنالیز دادههای خام برای همه ژنهای ،PSAT1 ،PSPH
 PHGDHو  RPS7با استفاده از روش  )Pfaffl, 2001( Pfaffleانجام
شد .تغییر بیان ژنها در تیمارها با استفاده از روش  2-ΔΔCtسنجیده شد.
به نحوی که:
معادله ()2
(ژن کنترل داخلی)( -Ctژن هدف)ΔCt=Ct
و
معادله ()3
– ΔΔCt= (Ct (PSPH, PSAT1 and PHGDH) – Ct (RPS7)) HFE
(Ct (PSPH, PSAT1 and PHGDH) – Ct (RPS7)) LFE

طراحی آغازگر برای ژنهای مورد نظر

توالی مربوط به ژنهای  PSAT1 ،PHGDH ،PSPHو
از پایگاه داده  NCBIدانلود شد .طراحی آغازگر با استفاده از نرمافزار
 Primer Premierنسخه پنج انجام شد (جدول  .)1پس از بررسی
ویژگیهای ساختاری و یکتا بودن محل اتصال جفت آغازگرها در
 ،NCBIکلیه آغازگرها توسط شرکت سیناکلون (ایران) سنتز شدند .در
این پژوهش از ژن  RPS72بهعنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد.
RPS7

سطح معنیداری بین تیمارها برای هر یک از ژنها به تفکیک با
استفاده از آزمون  tاستیودنت در نرمافزار  SASنسخه  9.2تعیین شد
(.)P<0.05

نتایج و بحث
کمیت و کیفیت RNA

آمادهسازی آغازگرها و سنتز cDNA

آمادهسازی آغازگرها براساس دستورالعمل استاندارد شرکت سازنده
صورت گرفت .سنتز و ساخت  cDNAبا استفاده از کیت RevertAid

ارزیابی اندازهگیری جـذب نـور فـرابنفش در طــول مــوج  214و
 204نــانومتر ،توسط دستگاه نانودراپ مشخص نمود که کمیت و
کیفیــت  RNAاســتخراج شــده از نمونههای عضله سینه ،خلــوص

1- Low feed efficiency

2- Ribosomal protein S7
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مطلوب RNAهای استخراج شده میباشد (جدول .)3

بــاال و مطلوب داشته و عاری از آلـودگی بود .دامنه غلظت
استخراج شده نمونهها بین  004تا  212نانوگرم در میکرولیتر و نسبت
جذب طول موج  214/204حدود  2.1بود که بیانگر کیفیت مناسب و
RNA

جدول  -1توالی آغازگرهای مورد استفاده در Real Time-PCR
Table 1- Primer sequences used for Real-Time PCR
کد دسترسی در NCBI
Accession code in NCBI

اندازه محصول تکثیر
شده
Amplified
product size

رفت
XM_010715700.2

129

XM_019610527.2

184

XM_010721744.3

226

NM_001285787.1

165

توالی آغازگرها

نام ژن

Primer sequences

Gene name

'5' CAAAGCATCTGAGACAAACACG 3

Forward

PHGDH

برگشت

'5' GTTGAGAGCCCGGCTATGC 3

Reverse

رفت

'5' TATATAACACTCCTCCATGCTACA 3

Forward

PSAT1

برگشت

'5' CTGCTTCGGTTCTTCTTCTCC 3

Reverse

رفت

'5' GGTTTCAGAGCATCGTGGAG 3

Forward

PSPH

برگشت

'5' GCTTCCATGTCTGTAGCTCCATC 3

Reverse

رفت

'5' TGAAGTAGGTGGTGGCAGGAA 3

Forward

RPS7

برگشت

'5' CTCGTTGGCTTGGGCAGAA 3

Reverse

جدول  -2سیکلهای حرارتی واکنش Real-time PCR
Table 2- Thermal cycles of Real-time PCR reaction

زمان نگهداری (ثانیه)

فرآیند

درجه حرارت (سانتیگراد)

سیکلها

مرحله

)Time (Second

Process

)Temperature (˚C

Cycles

Step

180

واسرشت سازی ابتدایی

94

30

Initial denaturation

واسرشت سازی
Denaturation

اتصال

30

Annealing

بسط

30
10

Extension

واسرشت سازی
Denaturation

60
1

اتصال
Annealing

بسط
Extension

بهینهسازی واکنش Real-time PCR

یافتن دمای اتصال مناسب آغازگرهای ژنهای هدف و کنترل
واکنش  PCRبا استفاده از شیب دمایی انجام شد .مناسبترین دما برای

1

قبل از تکثیر
Pre-amplification

94
59

40

تکثیر
Amplification

72
95
65

1

منحنی ذوب
Melting curve

97

اتصال اختصاصی آغازگرها و تکثیر همزمان ژنهای هدف و کنترل
دمای  70درجه سانتیگراد انتخاب گردید.

پزشکیان و همکاران ،بررسی بیان ژنهای مسیر بیوسنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمونهای ...

بررسی منحنی ذوب و اختصاصیت آغازگرها

برای بررسی و تأیید اختصاصیت تکثیر ،منحنی ذوب ایجاد شد تا
از اختصاصی بودن محصوالت تکثیر شده ،عدم وجود باند غیر
اختصاصی و ساختارهای ثانویه مانند ساختار سنجاق سری و پرایمر-
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دایمر اطمینان حاصل شود .نتایج نشان داد که تنها یک پیک بلند و
باریک برای هر ژن وجود دارد و نتایج فاقد پیک کوچکتر و پهنتر از
پیک مورد انتظار میباشد .بنابراین ،نتایج نشان داد که آغازگرها با هم
تقابل ندارند و پرایمر دایمر وجود ندارد (شکل .)1

جدول  -3غلظت و نسبت جذب طول موج RNA 260/280های استخراج شده در نمونههای عضله سینه
Table 3– RNA concentration and absorption of 260/280 ratio wavelength of in breast muscle samples
نمونهها
غلظت (نانوگرم بر میکرولیتر)
نسبت 260/280
Samples
)Concentration (ng/μl
260/280 ratio
H1.1
722.65
2.137
H.2
629.598
2.132
H.3
962.353
2.15
L2.1
480.531
2.14
L.2
518.764
2.144
L.3
631.453
2.122
 :H 1بوقلمونها با بازده غذایی باال؛  :L 2بوقلمونها با بازده غذایی پایین
1 H: High feed efficiency turkeys
2 L: Low feed efficiency turkeys

(الف)

(ب)

)(a

)(b

(ج)

(د)

)(c

)(d

شکل  -1منحنی ذوب محصوالت  Real-time PCRژنها و تصویر این محصوالت بر روی ژل آگارز .الف) منحنی ذوب محصوالت  Real-time PCRژن ،PSPH
(ب) منحنی ذوب محصوالت  Real-time PCRژن  PSAT1و (ج) منحنی ذوب محصوالت  Real-time PCRژن ( ،PHGDHد) منحنی ذوب محصوالت Real-
 time PCRژن RPS7
Figure 1- Melting curve of Real-time PCR products of genes and image of these products on agarose gel. a) Melting curve of
Real-time PCR products of PSPH gene, (b) Melting curve of Real-time PCR products of PSAT1 gene and (c) Melting curve of
Real-time PCR products of PHGDH gene, (d) Melting curve of Real-time PCR products of RPS7 gene

بررسی بیان ژنها:

بیان ژنهای  PSAT1 ،PSPHو  PHGDHدر حیوانات با بازده
غذایی باال و بازده غذایی پایین براساس تعداد کپی  )Ct( mRNAهر
ژن نسبت به ژن رفرنس با استفاده از  Real-time PCRارزیابی شد.
نتایج ارزیابی بیان ژنهای مسیر بیوسنتز سرین که شامل ژنهای

 PHGDH ،PSPHو  PSAT1میباشد ،نشان داد که میزان بیان این
ژنها در بوقلمونهای نر با بازده غذایی باال ( )HFEبهطور معنیداری
( )P<0.05از بوقلمونهای با بازده غذایی پایین ( )LFEبیشتر میباشد
(شکل .)2
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LFE

16

HFE

8

4

1

0.5

PSAT1

PHGDH

Fold change
تغییر بیان ژن ها

2

PSPH
0.25

0.125

0.0625

شکل  -2بیان ژنهای  PHGDH ،PSPHو  PSAT1در بوقلمونهای بومی نر با بازده غذایی باال ( )HFEو پایین ()LFE
)Figure 2 - Expression of PSPH, PHGDH and PSAT1 genes in male native turkeys with high feed efficiency (HFE
)and low feed efficiency (LFE

نتایج تجزیه و تحلیل دادههای  Real-time PCRنشان داد که
بیان ژن  PSPHدر حیوانات با بازده غذایی باال ( 2/22 )HFEافزایش
و در حیوانات با بازده غذایی پایین ( )LFEکاهش بیان داشت
( .)P<0.05نتایج تجزیه و تحلیل دادههای  Real-time PCRبرای ژن
 PHGDHنشان داد که بیان این ژن در حیوانات  2/4 HFEافزایش و
در حیوانات  LFEکاهش بیان داشت ( .)P<0.05نتایج تجزیه و تحلیل
دادههای  Real-time PCRنشان داد که بیان ژن  PSAT1در حیوانات
 14/41 HFEافزایش و در حیوانات  LFEکاهش بیان داشت
(.)P<0.05
نتایج این پژوهش ثابت نمودند که بیان ژن  PSPHدر حیوانات
 HFEبهطور معنیداری باالتر از حیوانات  LFEاست ( .)p<0.05بیان
ژن  PHGDHهم در حیوانات  HFEبهطور معنیداری باالتر از حیوانات
 LFEبود ( .)p<0.05همچنین نتایج نشاندهنده معنیدار بودن بیان
باالتر ژن  PSAT1در حیوانات  HFEنسبت به  LFEمیباشد
( .)p<0.05نتایج حاصل از بررسی ژن های مسیر بیوسنتز سرین حاکی

از باالتر بودن معنیدار بیان ژنهای این مسیر در حیوانات با بازده غذایی
باال نسبت به بوقلمونهای با بازده غذایی پایین است ( .)p<0.05بیان
ژن  PSPHدر حیوانات با بازده غذایی باال چندین برابر حیوانات با بازده
غذایی پایین بود که نشاندهده بیان بیشتر این ژن در حیوانات HFE
نسبت به  LFEمیباشد .بیان ژن  PHGDHدر بوقلمونهای با بازده
غذایی باال نیز بهطور معنیداری بیشتر از بوقلمونهای با بازده غذایی
پایین بود ( .)p<0.05ژن  PSAT1بیشترین بیان را در بین سه ژن
مسیر بیوسنتز سرین داشت .بیان این ژن هم در بوقلمونهای با بازده
غذایی باال چندین برابر بوقلمونها با بازده غذایی پایین بود (.)p<0.05
فسفوهیدروکسی ترئونین آمینوترانسفراز ) (PSAT1آنزیمی است
که مسئول تبدیل  -3فسفوهیدروکسی پیروات به فسفوسرین است.
 PSAT1در بیوسنتز سرین و در نتیجه ،در بیوسنتز اسیدهای آمینه دیگر
دخیل است .گونگ ( )Gong, 2010با استفاده از آنالیز میکروآرایه،
مسیرهای سیگنالرسانی رشد در ماهیچه اسکلتی گوسفندان را بررسی
نمود .نتایج مطالعه وی نشان داد که مسیرهای مرتبط با فعالیت ژن

پزشکیان و همکاران ،بررسی بیان ژنهای مسیر بیوسنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمونهای ...

 PSAT1فعال شدهاند .فعال شدن این ژن به معنی افزایش سنتز
پروتئین و افزایش حجم و وزن عضله است .افزایش بیان ژنهای مسیر
بیوسنتز سرین در هایپرتروفی ماهیچه اسکلتی گوسفند نیز گزارش شده
است ( .)Parr et al., 2015در مطالعهای بر روی گاوهای گوشتی،
فونسکا و همکاران ( )Fonseca et al., 2019به بررسی پروتئومیکس
کبد حیوانات با بازده غذایی باال و پایین پرداختند .نتایج حاکی از فعال
شدن مسیر بیوسنتز اسیدآمینهها و افزایش بیان ژن  PSAT1بود.
فسفوگلیسرات دهیدروژناز ( )PHGDHاولین آنزیم در مسیر
بیوسنتز اسیدآمینه سرین است .این آنزیم مسئول تبدیل –3
فسفوگلیسرات به  -3هیدروکسی پیروات است .ژو ( )2417از تکنیک
 RNA-Seqبرای بررسی اساس بیولوژیکی تنوع بازده غذایی در
جوجههای گوشتی استفاده کرد .نتایج این مطالعه افزایش بیان ژنهای
 PSAT1و  PHGDHو فعال شدن مسیر بیوسنتز سرین را گزارش
کرد (.)Zhou et al., 2015
فسفوسرین فسفاتاز ( )PSPHموجب تبدیل  -3فسفوسرین به
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اسیدآمینه سرین میشود .این آنزیم نیز نقش مهمی در بیوسنتز
اسیدهای آمینه دارد .گزارش شده است که خوکهای  HFEتوده
عضالنی بیشتری در مقایسه با خوکهای  LFEدر ماهیچه سینه خود
جمع کردهاند ( .)Xu et al., 2020این افزایش در توده عضالنی
نشاندهنده فعال شدن مسیرهای منتهی به ساخت پروتئین و اسیدآمینه
است که موجب افزایش حجم و وزن عضله اسکلتی میشوند.
بیان باالتر ژنهای  PHGDH ،PSPHو  PSAT1در حیوانات
 HFEنسبت به حیوانات  LFEنشاندهنده فعال شدن مسیر بیوسنتز
اسیدآمینه سرین است که خود این اسیدآمینه میتواند پیش سازهایی را
برای چرخه کربس و بیوسنتز پورین فراهم کند (شکل  .)3گلوکز منبع
اصلی انرژی متابولیک در بدن است .وقتی گلوکز وارد سلول میشود،
گلیکولیز در سیتوپالسم شروع میشود .مسیر گلیکولیز و کاتابولیسم
گلوتامین یک متابولیت میانی بهنام  -3فسفوگلیسرات ایجاد میکند که
بهتدریج توسط  PSAT1 ،PHGDHو  PSPHبه سرین کاتالیز
میشود .در نهایت ،سرین به گلیسین تبدیل میشود ( Pan et al.,
.)2021

شکل  -3مسیر بیوسنتز سرین
Figure 3 - Serine biosynthesis pathway
-3 :3-PGفسفوگلیسرات-3 :3-PHP ،فسفوهیدروکسی پیروات-3 :3-Pser ،فسفوسرین :TCA ،اسید تری کربوکسیلیک
3-PG: 3-Phosphoglycerate, 3-PHP: 3-Phosphohydroxy pyruvate, 3-Pser: 3-Phosphoserin, TCA: Tricarboxylic acid

در حیوانات با بازده غذایی باالتر ،مسیر بیوسنتز سرین فعالتر است
و در نتیجه ،حیوانات  HFEتوانایی باالتری در استفاده بهتر از منابع
انرژی مانند گلوکز نسبت به حیوانات  LFEدارند .مسیر بیوسنتز سرین
موجب افزایش تولید آمینواسیدها و افزایش پروتئینسازی در بافت
عضله سینه میشود .بنابراین ،انرژی بهدست آمده بهجای اینکه
بهصورت چربی ذخیره شود ،بهصورت پروتئین ذخیره میشود و موجب

افزایش حجم و وزن بافت عضله در بوقلمونهای  HFEمیشود.

نتیجهگیری کلی
شناخت اساس و بنیان مولکولی صفت بازده غذایی به شناسایی
بیومارکرهای مهم و استفاده از آنها در استراتژیهای اصالح نژادی
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پژوهش میتواند پنجرهای امیدبخش جهت معرفی ژنهای اثرگذار بر
صفت بازده غذایی بهمنظور بررسی بیشتر در سطح جمعیت و گلههای
.بزرگتر پرندگان باشد

سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی صندوق پژوهشگران و فناوران کشور
 ستاد168689  و کمک مالی شماره11668899 با شماره طرح
.توسعه زیست فناوری انجام شده است
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 انتخاب حیوانات با بازده غذایی بهتر موجب کاهش.بسیار کمک میکند
 مسیر بیوسنتز.هزینههای پرورش و آلودگیهای زیست محیطی میشود
 نتایج این پژوهش.سرین یکی از مسیرهای مهم در بازده غذایی است
 وPHGDH ،PSPH( نشان داد که بیان ژنهای مسیر بیوسنتز سرین
) در بوقلمونهای بازده غذایی باال بهطور معنیداری باالتر ازPSAT1
 این نتایج در سطح بیولوژی، در واقع.بوقلمونها با بازده غذایی پایین بود
مولکولی نشان میدهند که بوقلمونها با بازده غذایی باالتر استفاده
.بهتری از انرژی دریافتی از خوراک در طول دوره پرورش مینمایند
فعال شدن این مسیر موجب افزایش بیوسنتز اسیدهای آمینه مختلف و
 نتایج این. افزایش پروتئین و توده عضله در پرندگان میشود،در نتیجه
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Introduction : Having a fat tail is a characteristic of some Iranian native sheep breeds, whose main role is
usually to store energy for using in limited food conditions. However, the amount of energy required to store fat
in this tissue directly affects the efficiency of meat production and carcass quality. In Iran, the average weight of
each carcass is about 15.3 kg, of which 15% is the fat tail. It requires 1.7 kg more feed per kilogram of fat tail
than meat (protein), and customers pay a lower price per unit of weight for sheep with heavier fat tail. Today,
researchers in the field of animal breeding have a special focus on reducing the weight of the fat tail and
increasing the marketability of sheep carcasses. Bone morphogenetic protein 2 (BMP2) belongs to the βmetamorphic growth factor of the β family and plays an important role in bone and cartilage development and,
therefore, seems to be the best candidate for the fat-tailed phenotype. Comparison of the results of genotype
obtained from Ovine SNP50K Bead Chip in tow fat-tailed breeds with the results obtained in 13 thin tail breeds
showed a missense mutation in BMP2 gene, with the frequency of different alleles in these two different groups.
Materials and Methods: In this study, in order to detect the polymorphism in BMP2 gene exon 1 and
investigation of its relationship with tail fat trait, blood samples from 150 same age ewes of Lori Bakhtiari breed
were randomly taken which are maintained in Gahar Dorud sheep breeding center (Dorud, Lorestan). DNA
extraction was performed using a special DNA extraction kit (Pars Toos, Iran) according to the manufacturer's
instructions. Determination of quality and quantity of extracted DNA was performed using agarose gel
electrophoresis and nanodrop spectrophotometer, respectively. BMP2 gene exon 1 was amplified successfully by
a pair of specific primer. The accuracy of this process was confirmed by 1.5% agarose gel. Then, using PCRSSCP technique, 12% polyacrylamide gel and silver nitrate staining, probable polymorphisms were tracked in
this position and finally calculation of Chi-square test (χ2) for deviation from Hardy-Weinberg equilibrium
(HWE) has been assessed by Popgen (Ver. 1.32) software. The relationship between genotypes and average fat
tail weight (Corrected by body weight (BW)) has been analyzed with the PROC GLM procedures in Statistical
Analysis System (SAS) v. 9.1 version.
Results and Discussion: Based on the results, amplification of BMP2 gene exon 1 was successfully done
and three different patterns of polymorphism have been detected through SSCP analysis. Exon 1 of BMP2 gene
in Lori Bakhtiari ewes containing A and B alleles with distributions of 197 and 103 and frequency of 65.7% and
34.33%, respectively, that have generated AA, AB and BB genotypes with distribution of 75, 47 and 28 and
frequencies of 50%, 31.33% and 18.67%, respectively. Mean comparison of fat tail weight in each genotype
using Duncan procedure showed that the effect of genotype on fat tail weight in Lori Bakhtiari breed was
significant (P <0.05). AA genotype with average fat tail weight of 5.16 showed higher performance than AB
genotype with average fat tail weight of 4.29 and BB genotype with average fat tail weight of 3.76. The results
of statistical analysis also showed that the presence of allele A causes heavier fat tail weight and the presence of
B allele causes lower fat tail weight (P <0.05). Heterozygosity and Homozygosity observed in this study are
0.3154 and 0.6846, respectively. The significance of the calculated chi-square genotypic frequency in each
population at the level of 0.05 in comparison with the chi-square table shows that the studied populations are not
1
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in Hardy-Weinberg equilibrium. Which can be attributed to the pressure of selecting on reference population for
genetic breeding for fat tail weight at Gahar Dorud sheep breeding center. Today, advances in genomic
technologies have multiplied, and if information on loci associated with meat quality traits can be obtained and
the genes that control these traits are located on chromosomal sites, they can be incorporated into breeding
programs. Breeds should be used with MAS and cause genetic growth and development of these traits.
Conclusion: Using molecular detection methods and identifying sheep carrying B alleles and selecting them
as the parents of the next generation, we can move towards producing herds with lower fat tail weight and more
marketability.
Keyword: BMP2, Fat tail, Lori Bakhtiari sheep, PCR-SSCP, Polymorphism.
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مقاله پژوهشی
بررسی چند شکلی اگزون یک ژن  BMP2و تأثیر آن بر وزن دنبه در گوسفندان دنبهدار نژاد
لری بختیاری
علی فروهرمهر ،*1مجید

خالداری1

تاریخ دریافت5077/70/51 :
تاریخ بازنگری5077/7۰/71 :
تاریخ پذیرش5077/7۰/32 :

فروهرمهر ،ع .و خالداری ،.م .)1041( .بررسی چند شکلی اگزون یک ژن  BMP2و تأثیرر نن بأر و ن به أر بر گنسأنندان به أربار هأااب لأری
بختراری .پاوهشهای علنم بامی ایران.034-004 ،)3(10 ،

چکیده
و ن به ر ا جملر عنامل تثیررگذار بر کرنرت الشر بر گنسنندان است .امرو ه پاوهشگران بر حن ه اصالح هااب بام تمرکز ویاهای بر کم کربن و ن
به ر و افزایش با ارپسندی الشر گنسنند بارهد .بر این مطالعر ،با هدف بررسی وقنع چند شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2و ارت اط نن با صنت چربی
به ر ،ابتدا ا  154رأس مرش هااب لری بختراری خننگرری شد و پس اهجام فرایند استخراج  ،DNAاگزون یک ژن  BMP2تنسط یک جنت نغا گر
اختصاصی تکثرر شد .سپس با استنابه ا تکنرک  PCR-SSCPچند شکلی بر این جایگاه ربیابی و بر ههایت ،بابههای بربست نمده تنسط هرمافزارهای
 Popgeneو  SASار یابی شدهد .بر اساس هتایج بربست نمده ،اگزون یک ژن  BMP2حاوی بو نلل  Aو  Bبرترترب با تن یع  141و  143و فراواهی
 45/1برصد و  30/33برصد بنب کر سر ژهنترپ  AB ،AAو  BBبرترترب با تن یع  01 ،15و  82برون جمعرت برترترب فراواهیهای  54برصد31/33 ،
برصد و  12/41برصد را بروجنب نوربهد .مقایسر مراهگرن و ن به ر بر هر یک ا ژهنترپها با استنابه ا رویر باهکن هشان باب کر ایر ژهنترپ بر و ن به ر
بر هااب لری بختراری بر سطح احتمال پنج برصد معنیبار است .ژهنترپ  AAمراهگرن و ن به ر  ،5/14ژهنترپ  ABمراهگرن و ن به ر  0/84و ژهنترپ
 BBمراهگرن و ن به ر  3/14را هشان بابهد .هتایج این پاوهش هشان میبهد کر میتنان با استنابه ا روشهای تشخرص منلکنلی و شناسایی
گنسنندان حامل نللهای  Bو اهتخاب ننها برعننان والدین هسل بعد میتنان گلرهایی با و ن به ر کمتر و با ارپسندی برشتر ایجاب همنب.
واژههای کلیدی :چربی به ر ،چند شکلی ،گنسنند لری بختراری.PCR-SSCP ،BMP2 ،

مقدمه

1

پرورش گلرهایی با مرزان گنشت برشتر و چربی کمتر سنق میبهند
) .)Khaldari and Kalfari, 2014; Wood et al., 2008تاکننن
ن مایشهای مختلنی با هدف کاهش چربی به ر بر گنسنند اهجام
شده است کر ا نن جملر میتنان بر اهناع نمرزشها با هاابهای بمبار
خارجی ،قطع به ر پس ا تنلد بامها ،کاهش طنل بوره پرورش و
استنابه ا نهتیبرنترک اشاره همنب .برنیند تحقرقات مذکنر یابت کربه
است کر بر عمل هرچ یک ا این روشها منرد ه نبهاهد (Khaldari

امرو ه بر مران تنلردات عمدهای کر بر بخش کشاور ی وجنب
بارب ،محصنالت مرت ط با گنسنند اعم ا گنشت ،پشم و شرر اهمرت
برسزایی بارهد .ا طرفی ،بر با ار کشنرهای نسرای مراهر و شرق و
غرب نفریقا تقاضای یابی برای گنسنند هده برعننان گنشت تا ه
وجنب بارب .مصرفکنندگان هرز معمنالً الشر با چربی کمتر را
میپسندهد .بنابراین ،مجمنع این عنامل پرورشبهندگان را برسمت

)et al., 2007

 -1استابیار گروه علنم بامی ،باهشکده کشاور ی ،باهشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.
(Email: forouharmehr.a@lu.ac.ir
(* -هنیسنده مسئنل:
DOI: 10.22067/ijasr.2021.72931.1043

بر حال حاضر ،جمعرت گنسنند و بره کشنر حدوب  53مرلرنن
رأس است کر ساالهر حدوب  11مرلرنن رأس نن کشتار میشنب.
مراهگرن و ن الشر هر رأس حدوب  15/3کرلنگرم است کر  15برصد
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این مقدار را به ر تشکرل میبهد ،بر ع ارت بیگر ،ساالهر  85805تن
به ر تنلرد میشنب )  .) Khaldari and Kalfari, 2014به ر ا یک
طرف بر سالمت مصرفکننده ایر بارب کر س ب ایجاب برماریهای
قل ی -عروقی میشنب و ا طرف بیگر ،با منافع ملی و اقتصاب
تنلردکننده بر تضاب است ،یرا هر کرلنگرم به ر هس ت بر گنشت
(پروتئرن) بر  1/1کرلنگرم خنراک بام برشتری هرا بارب و ههایتاً برای
گنسنندان با به ر برشتر قرمت کمتری برا ای هر واحد و ن پرباخت
میشنب .بر حال حاضر ،برشتر تالشها روی راهدمان ت دیل غذایی
برای کاهش چربی متمرکز است کر بر این راستا باید پایرن نوربن
قرمت تمام شده ،باال رفتن راهدمان تنلرد ،بفع ضایعات هرتروژهی کمتر
بر محرط یست و کاهش فشار چرا بر مراتع هرز مدهظر قرار
گررب) (Cockett, et al., 2005با تنجر بر هتایج گزارش شده تنسط
مرابی و همکاران ( )1344بر گنسنندان هااب لری بختراری و ل بر
مجمنع سر منطقر ژهنمی روی کرومن ومهای  5 ،1و  Xمرت ط با
ذخرره چربی شناسایی شده است کر بو منطقر ژهنمی بر کرومن وم-
های  5و  Xبراهگر اهتخاب بر جهت افزایش فراواهی جهشهای مؤیر
بر اهدا ه به ر طی هزاران سال پس ا اهلی شدن این حرناهات است.
ننها بر تحقرق خنب مشخص کربهد ،احتمال اینکر ژنهای مؤیر بر
و ن به ر و چربی بدن بر هاابهای به ربار بر مناطق ذکر شده باشند،
بسرار یاب است(Moradi et al., 2012شناسایی مناطق ژهنمی کر
هدف اهتخاب صنات فننترپی بنبهاهد ،یکی ا چالش براهگرزترین
کاربربهای استنابه ا صنحات حاوی هشاهگر متراکم ماهند chip
 arrayبر ژهترک حرناهی است .بر مطالعر  Moioliو همکاراهش بر
سال  ،8415اسکن ژهنمی گستربهای 1با استنابه ا حدوب 54444
 SNP8برمنظنر شناسایی مناطق ژهنمی مرت ط با رسنب چربی بر
گنسنندان اهجام شد .هتایج ژهنتایپرنگ بربست نمده با Ovine
 SNP50K BeadChipبر بو هااب به ربار با هتایج بربست نمده بر
 13هااب بدون به ر مقایسر شد .تنالییابی مستقرم ژنهای منجنب
 ،BeadChipفراواهی نللی متضابی را بر گنسنندان بدون به ر بر
مقایسر با گنسنند به ربار هشان باب و SNPهای مهم برشتری را ارائر
باب ،برای تثیرد برشتر هتایج اسکن ژهنمی گستربهSNP،های برون
این ژنها بر بو گروه گنسنند ژهنتایپ شدهد و جهش  missenseبر
ژن  ،BMP2با فراواهی نلل متناوت بر بو گروه ،تشخرص بابه شد .بر
ههایت ،هتایج هشان باب کر  BMP2و  VNRTبرعننان محتملترین
ژنهای برگرر بر فننترپ گنسنندان به ربار است (Moioli, et al.,
) 2015هدف ا این مطالعر ،بررسی احتمال وقنع چند شکلی بر
اگزون یک ژن  BMP2بر گنسنندان لری بختراری با استنابه ا
روش  PCR-SSCPو بررسی ایر نن روی و ن به ر این گنسنندان با
1- Genomewide scan
2- Single Nucleotide Polymorphism

استنابه ا نهالرزهای مقایسر مراهگرن است.

مواد و روشها
خونگیری و جمعآوری دادهها

برای اجرای این پاوهش ا  154رأس مرش هم سن ا هااب لری
بختراری واقع بر مرکز اصالح هااب گنسنند و بز گهر بوروب (شهرستان
بوروب ،استان لرستان) استنابه شد .خننگرری برصنرت تصابفی ا
ورید گربهی و بر لنلرهای حاوی  1( EDTAتا  1/5مرلیگرم بر
مرلیلرتر) اهجام شد و سریعاً بر فریزر  -84برای ذخررهسا ی منتقل
شدهد .سپس استخراج  DNAا همنهرهای خنن با استنابه ا کرت
اختصاصی استخراج ( DNAپارس تنس ،ایران) و بر اساس
بستنرالعمل شرکت سا هده صنرت گرفت .همچنرن بررسی کرنرت و
کمرت  DNAاستخراج شده برترترب با استنابه ا روشهای
الکتروفنر روی ژل نگار و طرفسنجی اهجام گرفت .رکنربهای
مربنط بر و ن به ر و و ن بدن گنسنندان همنهربرباری شده هرز ا
مرکز اصالح هااب گنسنند و بز گهر بوروب تهرر شد.
شرایط واکنش زنجیره پلیمراز

بر این مطالعر ،تکثرر اگزون یک ژن  BMP2برطنل  038جنت
با با استنابه ا واکنش هجرره پلیمرا اهجام شد .نغا گرهای استنابه
شده بر این واکنش شامل نغا گر اختصاصی رفت با تنالی5'- ،
ACTAATGTCGGCCCTGTCC

و نغا گر برگشت با تنالی
'-3
' CTTTGCCGTACGACTCCCC -3بنب .طراحی پرایمرها با
استنابه ا هرمافزار  Primer Premier 6.2و تنالی ژن  BMP2با
شماره بسترسی  XM_004014353کر ا پایگاه بابههای NCBI
( )https://www.ncbi.nlm.nih.govاستخراج شده بنب ،صنرت
گرفت .هر واکنش تکثرر بر حجم  85مرکرولرتر شامل  1مرکرولرتر
 144-54( DNAهاهنگرم بر هر مرکرولرتر) 1/5 ،مرکرولرتر ،MgCl2
 4/5مرکرولرتر ا هر یک ا نغا گرها ( 14پرکنمنل) 8 ،مرکرولرتر
 8/5(dNTPsمرلی منالر) 1 ،واحد نهزیم Taq DNA polymerase
و  8/5مرکرولرتر ا بافر  PCRبا غلظت  14 Xاهجام شد .برهامر تکثرر
شامل ،یک چرخر  45برجر ساهتیگراب برمدت پنج بقرقر برای
واسرشتر شدن اولرر بو رشتر  DNAو  35چرخر شامل  40برجر
ساهتیگراب برمدت  34یاهرر برای واسرشتر شدن بو رشتر ،DNA
بمای  51برجر ساهتیگراب برمدت  34یاهرر برای اتصال نغا گرها و
 18برجر ساهتیگراب برمدت  34یاهرر برای تکثرر قطعر منرب هظر بنب.
همچنرن یک چرخر  18برجر ساهتیگراب برمدت پنج بقرقر برای
بسط ههایی بر هظر گرفتر شد .بر ههایت ،صحت تکثرر محصنالت
 PCRتنسط ژل نگار  1/5برصد و با استنابه ا بستگاه مستندسا ی
5'-
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شرایط فرایند چند شکلی ساختار تکرشتهای ()SSCP

برای شناسایی نللهای مختلف بر اگزون یک ژن ( BMP2ا
هظر برو جهش ،حذف یا اضافر شدهد هنکلئنتردی بر ترابف اسردهای
هنکلئرک) ا نهالرز  SSCPاستنابه شد .بر نهالرز  ،SSCPبو مرکرولرتر
ا هر یک ا محصنالت  PCRبربست نمده با هشت مرکرولرتر بافر
بارگذاری ( SSCPفرمامرد  42برصد 14 EDTA ،مرلی منالر،
برومنفننل نبی  /485برصد ،4ایلن-سراهنل  4/485برصد) مخلنط و
بر بمای  45برجر ساهتیگراب برمدت  14بقرقر واسرشت سا ی شدهد
) .) Nazifi et al., 2015سپس همنهرها روی ژل پلی اکریل نمرد 18
برصد بر بمای چهار برجر ساهتیگراب برمدت پنج ساعت ،با ولتاژ
یابت  044ولت و با استنابه ا بافر  TBE 1Xالکتروفنر شدهد.
رؤیتسا ی باهدها با استنابه ا رهگنمرزی هرترات هقره اهجام شد
) .)Steinfeld et al., 2006و بر ابامر ژهنترپ همنهرها با مشاهده
مستقرم تعررن شد.

تن یع نللی و ژهنترپی با شمارش مستقرم نللها و ژهنترپها ا
روی ژل اکریل نمرد و فراواهی نللی و ژهنترپی و مرزان هترو یگنسرتی
و کای بو تنسط هرمافزار  Popgeneمحاس ر شد .بررسی ایر
ژهنترپهای مختلف بر جایگاه ژهی منرب مطالعر بر صنت و ن به ر با
کمک نهالرز مقایسر مراهگرن و رویر ن منن باهکن تنسط هرمافزار
 SASهسخر  4/1اهجام شد.

نتایج و بحث
تکثیر اگزون یک ژن BMP2

اگزون یک ژن  BMP2با منفقرت تنسط واکنش  PCRتکثرر
شد و همانطنر کر بر شکل  1مالحظر میشنب ،هرچگنهر باهد
غرراختصاصی و یا نلنبگی بر طی فرایند تکثرر بیده همیشنب .سپس
همنهرهای تکثرر شده برای بررسی وقنع و یا عدم وقنع چند شکلی بر
طی فرایند  SSCPمنرب ار یابی قرار گرفتند.

شکل  -1محصنالت  PCRبربست نمده ا تکثرر اگزون یک ژن  BMP2کر با استنابه ا ژل نگار  1/5برصد رؤیتسا ی شد
Figure 1- PCR products of BMP2 gene exon 1 visualized on 1.5% agarose gel

بررسی چند شکلی در اگزون یک ژن  BMP2باا اساتداده از
تکنیک SSCP
اگأزون یأک ژن BMP2

چند شکلی محصنالت حاصل ا تکثرر
برکمک تکنرک  SSCPو ژل اکریل نمرأد  18برصأد و رهأگنمرأزی
هرترات هقره منرب ار یابی قرار گرفتند .همانطنر کر بر شکل  8هشأان
بابه شده است ،فرایند  SSCPوقنع پدیده پلأیمنرفرسأم را بر تأنالی
ژن منرب هظر تائرد میکند ،سر هنع ژهنترپ  AB،BBو  AAتائرأد بأر
وجنب چند شکلی بر این هاحرر است.
تعیین وفور آللی و ژنوتیپی اگزون یک ژن  BMP2در ناااد
لری بختیاری

مقایسر وفنر نللی و ژهنترپی اگزون یک ژن  BMP2بر مرشهای

یک سالر هااب لری بختراری بر جدول  1گزارش شده است .همانطنر
کر مالحظأر مأیشأنب ،هأر یأک ا ژهنترأپهأای  AB ،AAو BB
برترترأب بارای تن یأع  01 ،15و  82برون جمعرأت مأنرب مطالعأر و
همچنرن بر ترترب بارای فراواهی  54برصأد 31/33 ،برصأد و 12/41
برصد میباشند .تن یع هر یک ا نلألهأای  Aو  Bبأرترترأب  141و
 143است کر برترترب هر یک بارای فراواهأی  45/1برصأد و 30/33
برصد میباشند .هترو یگنسرتی و همن یگنسرتی مشاهده شده بر این
مطالعر برترترب  4/3150و  4/4204است.
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شکل  -2ربیابی چند شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2با کمک تکنرک SSCP
Figure 2- Polymorphism detection in exon 1 of BMP2 gene using SSCP technique
جدول  -1مقایسه وفور آللی و ژنوتیپی اگزون یک ژن BMP2
Table 1- Comparison of allelic and genotypic abundance of BMP2 gene exon 1

کای بو

فراواهی نللی ()%

تن یع نللی

Chi-square test
)(%2

Allele
frequency
A
B
65.7
34.3

Allele
distribution
A
B
197
103

13.97 ns

فراواهی ژهنترپی ()%

تن یع ژهنترپی

تعداب همنهر

Genotype frequency

Genotype distribution

Number of sample

BB
18.67

AB
31.33

AA
50

BB
28

AA
75

AB
47

150

بی معنی
n.s: No Significant

معنیبار ه نبن کای بو محاس ر شده ( )13/41برای فراواهیهأای
ژهنترپی و مقایسر با کای بو جدول هشان میبهد کأر جمعرأت مأنرب
مطالعر بر تعابل هاربی واین رگ همیباشند کر مأیتأنان بلرأل نن را
کنچک بنبن جمعرت منرب مطالعر و همچنأرن تحأت فشأار اهتخأاب
بنبن جمعرت م دأ برای اصالح ژهترکی برای صنت و ن به ر بر مرکز
اصالح هااب گنسنند گهر بوروب باهست.
آنالیز اثر ژنوتیپهای اگزون یک ژن  BMP2بر صاد وزن
دنبه

هتایج نهالرز نماری هشان باب کر ایر ژهنترپ بأر و ن به أر بر هأااب
لری بختراری بر سطح احتمال پنج برصد معنیبار است .برطنریکأر

ژهنترپ  AAبا مراهگرن و ن به ر 5/14عملکأرب برشأتری بر افأزایش
و ن به ر هس ت بر ژهنترپ  ABبا مراهگرن و ن به ر  0/84و ژهنترأپ
 BBبا مراهگرن و ن به ر  3/14را هشان باب .کمترین و ن به ر مربنط
بر ژهنترپ  BBبنب .مقایسر مراهگرن صنت و ن به أر بر هأر یأک ا
ژهنترپها بر جدول  8هشان بابه شده است.
کرنرت گنشت و ترکرب الشر ا مهمتأرین صأنات اقتصأابی بر
گنسنند برشمار میروهد .چربی بدن و به ر ا جملر عنامل تثیررگذار بر
کرنرت الشر و گنشت تنلردی بر هر هااب بنبه و وقنع جهش بر تنالی
ژنهای کنترلکننده این صنات مأیتناهأد عملکأرب حرأنان و بأالط ع
ار ش اریی را تحت تثیرر قرار بهد.

جدول  -2نهالرز ایر ژهنترپ بر صنت و ن به ر بر هااب گنسنند لری بختراری
Table 2- Analysis of genotype effect on fat tail weight in Lori Bakhtiari sheep breed
P-value
< 0.05

خطای استاهدارب

مراهگرن

تعداب همنهر

ژهنترپ

هااب

Standard error
0.13
0.17
0.22

Mean
5.16 a
4.29 b
3.79 b

Number of sample
75
47
28

Genotype
AA
AB
BB

Breed

لری بختراری
Lori Bakhtiari

 a,bمراهگرنهای کر بر هر ستنن با حروف مشترک هشان بابه شدهاهد ،ا هظر نماری اختالف معنیباری هدارهد (.)P > 4/45
The means in the same column with at least one common letter, do not have significant difference (P<0.05).

بر طی بهر اخرر بربلرل تنسعر رو افزون شهرها و رشد اقتصابی
و کشاور ی بر همر مناطق و ا طرفی ،تغررر الگنی مصرفی ،مرزان

a,b

تقاضا برای محصنالت پروتئرنی بر حال افزایش است .بخش اعظم
این افزایش بر کشنرهایی است کر ا رشد اقتصابی سریع (کشنرهای

فروهر مهر و خالداری ،بررسی چند شکلی اگزون یک ژن  BMP2و تأثیر آن بر وزن دنبه در ...

نسرای شرق) برخنربار بنبه اهد.
)2011ا نن جا کر مرنهاى راعى و مراتع را همیتنان برش ا این
وسعت باب ،امّا مىتنان مرزان تنلرد بر هر واحد سطح را هم بر مرنر
پرورش بام و هم بر مرنر تنلرد محصنالت کشاور ی با برکارگرری
روشهای علمی و صحرح افزایش باب .ا جملر علنم مهمی کر بر این
مرنر برکمک بشر نمده است ،علم اصالح هااب است .کرنرت گنشت
یکی ا مهمترین صنات اقتصابی بر حرناهات مزرعرای است و چنن
این صنت ،یک صنت ترکر ی محسنب میشنب ،لذا بر هظر میرسد
بروسرلر تعداب یابی ژن کنترل میشنب )  (Gao, et al, 2007بر
بهر گذشتر پرشرفت بر فناوریهای ژهنمرکی بربلرل استنابه ا
هقشریابی لرنکاژی و تنالییابی چند برابر شده است و چناهچر بتنان
اطالعات جایگاههای مرت ط با صنات کرنرت گنشت را بربست نورب و
همچنرن مشخص شنب کر ژنهای کنترلکننده این صنات روی چر
هناحی کرومن ومی واقع هستند ،میتناهند بر برهامرهای اصالح هاابی
با استنابه ا  MAS1منرب استنابه قرار گررهد و باعث رشد و پرشرفت
ژهترکی بر این صنات شنهد ) (Ermias et al., 2002امرو ه با تغررر
مناهرم مصرف بر جامعر ،ا ضرورت و مطلنبرت چربی کاستر شده
است .عالوهبراین ،رسنبات چربی بر هاحرر بم میتناهد ذخایر سایر
قسمتهای بدن را هرز کاهش بهد کر بر هنبر خنب بر کرنرت گنشت
گنسنند تثیرر میگذارب ).)Khaldari and Kalfari, 2014
تنلردکنندگان و مصرفکنندگان گنشت گنسنند بر این باورهد کر
کرنرت الشر را میتنان با کم کربن چربی بر بخش بم گنسنند به نب
بخشرد بنابراین ،بررسی مکاهرسمهای تنظرم منلکنلی رسنب چربی بر
بم گنسنند برای صنعت تنلرد گنشت ا ار ش باالیی برخنربار است.
بر سال  1345محققرن وجنب چند شکلی بر  81هاحرر ژهنمی منتخب
برای صنات چربی و و ن به ر کر روی کرومن ومهای شماره  1 ،5و
 Xگنسنند بنبهد را منرب بررسی قرار باهد .همنهرهای خنن برطنر
تصابفی ا  344رأس گنسنند هااب لری بختراری و  144رأس گنسنند
هااب ل جمعنوری شد .بر هشت منرب ا جایگاههای منرب بررسی بر
مطالعر مذکنر چند شکلی مشاهده شد و بر اکثر این جایگاههای چند
شکل الگنهای مختلف باهدی برطنر معنیباری با ویاگیهای به ر بر
ارت اط بنبهد ( .(Lu et al., 2018) )P > 4/45پروتئرن منرفنژهترک
استخنان  )BMP2( 8متعلق بر فاکتنر رشد بگرگنهی خاهنابه  βاست.
این پروتئرن فعالرت برنلنژیکی گستربهای بارب و هقش مهمی بر
فرنیند رشد ماهرچرهای اسکلتی ،تمایز استخناهی و تمایز چأربی بارب
( Koopaei and Koshkoiyeh,
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BMP2هقش مهمی بر تنسعر استخنان و غضروف هرز اینا میکند
بنابراین ،بر هظر میرسد کر بهترین کاهدید برای بررسی فننترپ بم
چربیبار است .محققرن بر سال  8414با بررسی چند شکلی ژن
 BMP2ا طریق تنالی یابی بر گنسنند بم کنتاه هان 8گزارش کربهد
کر چند شکلی تک هنکلئنتردی کر شامل  g.48462350C > Tبر
ژن  BMP2است ارت اط معنیباری را با صنت هرخ ایش بر شکم
ایشهای یک ،بو و سر بر  320گنسنند بم کنتاه هشان بابه است
( .)P > 4/45یرا ا هظر تنلرد مثلی ،گنسنندان با بم کنتاه برای
پرورش و به نب مرزان نبستنی مرشها مناسبتر هستند .هایپرتروفی
بم ماهع ا جنتگرری ط رعی میشنب و برای کمک بر پرورش هرا بر
هرروی کار اضافی بارب ) .(Ibrahimi, 2021بر مطالعرای بیگری چند
شکلی بر اگزون بو ژن  BMP2تنسط تکنرک  PCR-SSCPو
ارت اط نن با برخی ا صنات باروری ماهند هرخ لقاح مرش ،تعداب بره
ایی مرش ،هرخ بره ایی مرش ،هرخ بوقلن ایی مرش ،تعداب کل بره-
های متنلد شده بر هر مرش ،و ن کل برههای متنلد شده بر هر
مرش ،تعداب کل برههای ا شرر گرفترشده بر هر مرش ،و ن کل بره-
های شرر گرفتر بر هر مرش و تناهایی پرورش مرش برای  844رأس
مرش برکی  3بررسی شد .هتایج بو الگنی باهدی متناوت ( A1و )A2
بر ژن  BMP2را هشان باب کر حاوی یک تناوت بر تنالی
هنکلئنتردی بنب ( .)c.962A > Tهمچنرن تجزیر و تحلرل ارت اط برن
این چند شکلی و تعداب کل برههای ا شرر گرفتر شده بر هر مرش و
و ن کل برههای شرر گرفتر بر هر مرش ا هظر نماری معنیبار بنب
( .)P > 4/45بر پاوهش حاضر برای اولرن بار احتمال وقنع چند
شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2بر گنسنندان هااب به ربار لری
بختراری منرب بررسی قرار گرفت و با تنجر بر اطالعات بربست نمده
بر بخش هتایج ،بررسی چند شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2بر
گنسنندان هااب به ربار لری بختراری تنسط تکنرک  ،SSCPپلی
منرف بنبن این جایگاه ژهی را ای ات کرب و هتایج نهالرز نماری هرز
هشان باب کر حضنر نلل  Aس ب سنگرنتر شدن و ن به ر و حضنر
نلل  Bس ب کمتر شدن و ن به ر میشنب ( .)P > 4/45بنابراین با
برکارگرری روشهای تشخرص منلکنلی و شناسایی گنسنندان حامل
نللهای  Bو اهتخاب ننها برعننان والدین هسل بعد میتنان گلرهایی
با و ن به ر کمتر و با ارپسندی برشتر ایجاب همنب.

(Medela et al., 2019; Guiu‐ Jurado et al., Blázquez
)2016
ژن  BMP2بر بافتهای چربی اهسان بران میشنب و باالترین

سطح بران را بر افراب چاق بارب ) (Zhang, et al., 2019ژن
1- Marker-assisted selection

2- Small Tail Han sheep
3- Barki ewes
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Introduction : Camels play a major role in the life of people in parts of Africa and Asia, especially in the desert
areas. Today, camels are important for sustainable livestock production species in many arid regions of the world.
Camels are economically important in terms of meat, milk and wool production in the desert. Due to climate
change, camel as a desirable animal for arid areas, requires more extensive scientific view. According to FAO
statistics, about 95% of 35 million humped camels worldwide are single-humped camels. The cytochrome b
sequence is part of the mitochondrial DNA, passing from mother to offspring’s, can be used to elucidate genetic
diversity and evolutionary history within and between different species. The aim of this study was to compare the
genetic diversity using cytochrome b sequence in Turkmen camel and its genetic relationship with one and twohumped camels. In addition, the genetic relationship of within and between different species of camels has been
objected.
Materials and Methods: After preparing a blood sample from the abdominal vein of Turkmen camel, DNA
extraction was performed using salting out method. Turkmen camel sequencing was performed using Illumina
HighSeq 2000. Sequencing creates 150 bp reads of the genome sequence. The reads were assembled by Denovo
method using CLC software and the contig of containing the cytochrome b gene was isolated based on the
reference gene, NC_009849. Relevant data were obtained to compare the CYTB reference gene in new (Lamini)
and old (Camelini) world species of camels. To study the genetic diversity of the camel species, a total of 42 onehumped camels, 31 wild tow-humped camels, 121 domestic tow-humped camels, and wild lamas including 31
guanicoe (Lama guanico) And 6 vicogna-vicogna (vicogna vicogna) and domestic llamas including 6 lama glama
and 5 alpaca (Lama pacos) were compared. The alignment of CYTB gene sequence samples of different species
was performed using CLC Genomics Workbench 12 software. Then the number of gaps, the number of differences
and identities were obtained. A phylogenetic tree was drawn to investigate the genetic relationships between and
within species. Sequences of Turkmen camels and other Iranian and Arabian one-humped camels along with other
species were analyzed for alignment using CLC software. Phylogenetic tree of DNA and proteins sequences of
the gene was performed using Neighbor Joining method with Jukes-Cantor protein distance size with 1000
bootstrap replications.
Results and Discussion: DNA extraction based on spectrophotometry was 304 ng/μl and was suitable for
sequencing. After sequencing, 589,326,158 readings of 150 base-pairs containing more than 88 billion bases were
obtained. Assembling of the obtained reads produced 235978 contigs from which the contig of containing
cytochrome b gene was selected based on the reference gene. The sequence of other camel species was extracted
from the database and used based on the fact that the data contained the entire cytochrome b gene, which
corresponds to 1140 bp of the reference gene. There is the biggest difference between new world of wild and
domestic camels. There was a minimal difference between Arabian and Turkmen camels with 100% similarity,
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followed by Lama Glama and Lama Guanico, as well as between wild and domestic two-humped camels. The
Turkmen camel was completely similar to the Arabian camel and had the greatest difference with wild two-humped
camels. In the study of Di Rocco et al. (2010) it was shown that the difference of cytochrome b sequence between
wild camels (VV and L Cuanicoe) was 6.4%, which in this study was 6.3% which could be due to the larger
number of samples in this study. The phylogenetic tree of cytochrome b protein sequence showed that the llamas
and one and two-humped camels are located in different branches of the tree. According to the results of DNA
phylogenetic tree, llamas were on one side and two-humped camels were on the other side of the tree and onehumped camels were located between them. There was a great diversity within the population of llamas. Some
domestic one and two-humped camels are associated with wild two-humped camels. The results indicate that wild
two-humped female camels were mated with domestic one and two-humped males that resulted one and twohumped domestic camels phenotype. The same is true of llamas, with domesticated Lama Glama and Lama Pacos
locating among the wild species of Lama Guanicoe and Vicogna vicogna phylogenetic branch. Ming et al. (2016)
demonstrated that domestic and wild two-humped camel species are genetically distinct from each other. In this
study, it was shown that the domestic and wild two-humped camels is phylogenetically close to each other and
distanced from one-humped camels. Based on the cytochrome b sequence, Cui et al. (2007) were concluded that
one and two-humped camels separated before migrating to Eurasia. Similarly, in this study, it has been shown that
one-humped camels are separated from two-humped camels, then wild and domestic two-humped camels are
separated from each other. As a result, there is a greater phylogenetic distance between llamas and humped camels.
Conclusion: Iranian one-humped camels can be classified into four genetic groups, two of which are originated
from wild and domestic two-humped camels and the other two groups are among the one-humped camels. Iranian
domestic two-humped camels were also phylogenetically divided into four genetic groups.
Keywords: Cytochrome B, Genetic diversity, Phylogenetic tree, Turkmen camel.
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چكيده
شتر يكي از دامهاي بسيار مهم در مناطق خشك و بياباني ميباشد و با توجه به تغييرات اقليمي ،بهعنوان حيوان مطلوب براي اين مناطق مستلزم
نگاه علمي دقيقتري است .مطالعات اندكي در رابطه با تنوع و خصوصيات ژنتيكي آن در مقايسه با ساير گونههاي دامي صورت گرفته است .شناخت
خصوصيات ژنتيكي ميتواند در تعيين استراتژيهاي حفظ تنوع ژنتيكي و اصالح نژاد كمك كند .بهمنظور بررسي ساختار جمعيتي و تنوع ژنتيكي موجود
در بين و درون گونههاي مختلف شتر ميتوان از نشانگرهاي موجود بر روي  DNAميتوكندري استفاده نمود .هدف اين مطالعه مقايسه تنوع ژنتيكي با
استفاده از توالي سيتوكروم  bميتوكندري شتر تككوهانه تركمن با شترهاي تككوهانه ،دوكوهانه و گونههاي شتر بدون كوهان بود .براي اين منظور،
توالي كامل سيتوكروم  bبهطول  1104جفت باز در شتر تركمن با استفاده از روش توالييابي كل ژنوم بهدست آمد و با توالي سيتوكروم  bدر  04نفر شتر
تككوهانه 31 ،نفر شتر دوكوهانه وحشي 141 ،نفر شتر دوكوهانه اهلي ،شترهاي بدون كوهان وحشي شامل  31رأس گواناكو ( )Lama guanicoeو
شش رأس ويكونا-ويكونا ( )vicugna vicugnaو شترهاي بدون كوهان اهلي شامل شش رأس الما گالما ( )Lama glamaو پنج رأس آلپاكا ( Lama
 )pacosمورد مقايسه قرار گرفتند .شترهاي تككوهانه ايراني با شترهاي دوكوهانه وحشي ارتباط ژنتيكي داشتند ،بهطوريكه ماده شترهاي دوكوهانه
وحشي با شترهاي نر تككوهانه آميزش داده شدهاند .به نظر ميرسد كه شترهاي تككوهانه داراي مادران دوكوهانه وحشي در شجره خود ،بهطور كامل
از كشور ايران ميباشند.
واژههاي كليدي :تنوع ژنتيكي ،درخت فيلوژنتيكي ،سيتوكروم  ،bشتر تركمن.

مقدمه

1

جمعيتهاي مختلف شتر داراي تنوع ژنتيكي بوده و تعداد زيادي از
آللهاي منحصر به فرد دارند كه ميتواند براي افزايش تنوع ژنتيكي
ديگر جمعيتهاي شتر بهكار گرفته شوند .اطالعات در رابطه با تنوع

ژنتيكي ميتواند در تعيين استراتژيهاي حفاظت و بهبود ژنتيكي مورد
استفاده قرار گيرد ( .)Piro et al., 2020شتر در زندگي مردمان
بخشهايي از آفريقا و آسيا ،بهخصوص مناطق صحرايي ،نقش اساسي
داشته است ( .)Bahbahani et al., 2019شتر جهت حمل و نقل ،منبع
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غذا و همچنين جنگ مورد استفاده قرار ميگرفته است .امروزه شتر
بهعنوان گونه دامي پايدار براي پرورش در بسياري از مناطق خشك
جهان داراي اهميت ميباشد ( .)Burger, 2016شتر بهدليل توليد شير،
گوشت ،پشم ،چرم ،حمل بار ،راهپيمايي طوالني ،مقاومت به دماي زياد
و شرايط خشك داراي اهميت ميباشد ( Faraz, 2019; Bhakat and
 .)Sahani 2019; Gebreyohanes and Assen, 2017شترهاي
اهلي كوهاندار در مناطق صحرايي از لحاظ توليد گوشت ،شير و پشم
داراي اهميت اقتصادي ميباشند ( .)Groeneveld et al., 2010بر
اساس آمار فائو حدود  35ميليون رأس شتر كوهاندار در سراسر دنيا
وجود دارند ( )FAO, 2019كه  55درصد آن را شتر تككوهانه تشكيل
ميدهد (.)Hashim et al., 2015
شتر تركمن در بيابانهاي نوار مرزي استان گلستان در محدودهاي
بين شهرهاي مراوهتپه ،كالله ،گنبد كاووس ،آققال ،گميشان و
بندرتركمن و براي مصرف شير و توليد گوشت پرورش داده ميشود.
پرورشدهندگان اين اكوتيپ از شتر ايراني ،بهواسطه فرهنگ و سنت
خود ،توليد شير را بيشتر از ساير صفات مورد توجه قرار دادهاند.
شتر از راسته زوجسمان ( )Artiodactylaو خانواده  ،camelidaدر
دوره ائوسن در آمريكاي شمالي زندگي ميكردند كه حدود سه ميليون
سال پيش مهاجرت خود را به اوراسيا و آمريكاي جنوبي آغاز كردند كه
نتيجه آن ايجاد شترهاي كوهاندار و بدون كوهان امروزي بوده است
( .)Wheeler, 1995شترهاي كوهاندار شامل شترهاي تككوهانه و
دوكوهانه هستند كه در صحراهاي آفريقا و آسيا زندگي ميكنند ( Wu
 .)et al., 2014خانواده  camelidaداراي سه جنس ،camelus
 vicugnaو  lamaميباشد كه جنس  camelusداري سه گونه شتر
تككوهانه اهلي( ،)dromedariesشتر دوكوهانه وحشي ( )ferusو شتر
دوكوهانه اهلي ( )bactrianusو جنس  vicugnaداراي دو گونه
 vicugnaو  pacosو جنس  lamaداراي دو گونه  glamaو guanicoe
ميباشد ( .)Ali et al., 2019تمام گونههاي اين خانواده داراي 40
كروموزوم ( 34جفت) بوده و از لحاظ مقدار و الگوي توزيع
هتروكروماتين با يكديگر تفاوت دارند (.)Balmus et al., 2007
توالي ژن سيتوكروم  bداراي هر دو نوع از كدونهاي در حال
تكامل سريع و كند بوده ،بهطوريكه داراي مناطق بسيار حفاظت شده
و مناطق بسيار متغير ميباشد (.)Kameshpandian et al., 2016
توالي سيتوكروم  bبخشي از  DNAميتوكندريايي ميباشد كه اين نوع
توالي معموالً از مادر به فرزند منتقل ميگردد .توالي DNA
ميتوكندريايي ميتواند براي شفاف نمودن تنوع ژنتيكي و تاريخچه
تكاملي درون و بين گونههاي مختلف استفاده گردد ( Ming et al.,
 .)2016بنابراين ،در اين نوع مطالعات از تولي سيتوكروم  bاستفاده
ميگردد .توالي ژن سيتوكروم  bبراي تشخيص منشأ گوشت حيوانات
اهلي ،وحشي و ماهيان نيز قابل استفاده ميباشد ( Farag et al.,
 .)2020در مطالعه االسكر و همكاران ( )AlAskar et al., 2020كه

با استفاده از  14ماركر  STRبر روي  441نفر از  44نوع شتر كه در 11
كشور مختلف يافت ميشود ،نشان داد كه تنوع ژنتيكي تمايزدهنده بين
شترهاي تككوهانه مورد بررسي يافت نميشود .هدف اين مطالعه،
مقايسه تنوع ژنتيكي با استفاده از توالي سيتوكروم  bدر شتر تككوهانه
تركمن و رابطه ژنتيكي آن با شترهاي تككوهانه و دوكوهانه بود.
عالوهبر آن ،بررسي وضعيت روابط ژنتيكي در درون و بين گونههاي
مختلف شترهاي كوهاندار و بدون كوهان مد نظر بوده است.

مواد و روشها
جمعآوري داده
توالي ژن سيتوكروم  )CYTB( Bدر شتر تركمن

بعد از تهيه نمونه خون از رگ شكمي يك نفر شتر تركمن ،استخراج
 DNAبهروش بهينه نمكي انجام گرفت .توالييابي شتر تركمن با
استفاده از  Illumina HighSeq 2000صورت گرفت .خوانشهاي
بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  CLCبهروش  Denovoاسمبل شده
و كانتيگها بهدست آمدند كه از ميان آنها كانتيگ مربوط به ژن
سيتوكروم  bبر اساس ژن رفرنس جداسازي شد .سپس ژن سيتوكروم
 bشتر تركمن بر اساس ژن رفرنس شماره  NC_009849از كانتيگ
جداسازي گرديد.
توالي ژن  CYTBدر بانك داده

جهت مقايسه ژن رفرنس  CYTBدر گونههاي مختلف شتر و
همچنين براي بهدست آوردن تنوع ژنتيكي شترها در درون گونههاي
تككوهانه و دوكوهانه ،توالي ژن رفرنس و توالي شترهاي مختلف
درون گونههاي شتر تككوهانه و دوكوهانه از بانك داده نوكلئوتيدي
مربوط به مركز ملي اطالعات بيوتكنولوژي ( )NCBIبهدست آمد.
بهطور كلي ژن رفرنس در هفت گونه شترسانان شامل دو گونه شتر
دوكوهانه و يك گونه شتر تككوهانه و چهار گونه شتر بدون كوهان از
بانك داده بينالمللي اخذ گرديد .جهت بررسي تنوع ژنتيكي درون
گونههاي شتر بدون كوهان ،تككوهانه و دو كوهانه ،شترهاي دنياي
جديد و قديم ،در مجموع تعداد  04نفر شتر تككوهانه 31 ،نفر شتر
دوكوهانه وحشي 141 ،نفر شتر دوكوهانه اهلي ،شترهاي بدون كوهان
وحشي شامل  31رأس گواناكو ( )Lama guanicoeو شش رأس
ويكونا-ويكونا ( )vicogna vicognaو شترهاي بدون كوهان اهلي
شامل شش رأس الما گالما ( )lama glamaو پنج رأس آلپاكا ( Lama
 )pacosمورد مقايسه قرار گرفتند .از بين تواليهاي مختلف ژن
سيتوكروم  bموجود در بانك داده ،تنها نمونه تواليهايي انتخاب گرديد
كه طول آنها برابر  1104جفت باز بودند.
تجزيه و تحليل تواليهاي ژن رفرنس و ترسيم درخت
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فيلوژنتيكي در گونههاي مختلف

همترازي 1ژنهاي رفرنس گونههاي مختلف با استفاده نرمافزار
 CLC Genomics Workbench 12صورت گرفت .سپس گسستها،
تعداد تفاوتها و تشابه بهدست آمد .جهت بررسي ميزان روابط ژنتيكي
بين گونهها نيز درخت فيلوژنتيكي ترسيم گرديد .عالوهبر موارد فوق با
توجه به حاشيهنگاري ( )Annotationژنهاي رفرنس توالي پروتئين
نيز بهدست آمد .تواليهاي پروتئين بهدست آمده مورد تجزيه همترازي
قرار گرفته و ميزان گسستها ،تعداد تفاوتها و تشابهها محاسبه گرديد.
سپس با استفاده از روش  Neighbor Joiningدرخت فيلوژنتيكي
مربوط به همترازي ترسيم شده براي توالي پروتئين نيز ترسيم گرديد.
ترسيم درخت فيلوژنتيكي توالي پروتئين مربوط به ژنهاي رفرنس با
استفاده از روش  Neighbor Joiningبا اندازه فاصله پروتئيني Jukes-
 Cantorبا تعداد تكرار بوت استراپ  1444انجام گرفت.
تجزيه و تحليل تواليهاي ژن در جمعيتهاي گونههاي
مختلف

توالي شتر تركمن و ساير شترهاي ايراني و عربي تككوهانه به
همراه گونههاي ديگر با استفاده از نرمافزار  CLCتحت تجزيه همترازي
قرار گرفتند .پس از مشخص شدن تعداد گسستها ،تفاوتها و
شباهتها ،درصد شباهت و تفاوت ،درخت فيلوژنتيكي با استفاده از روش
 Neighbor Joiningبراي جمعيتهاي گونههاي مختلف شتر ترسيم
گرديد.

نتايج و بحث
اخذ توالي ژن

استخراج  DNAبر اساس اسپكتروفتومتري مقدار  340نانوگرم در
ميكروليتر و مناسب براي توالييابي بود .پس از توالييابي تعداد
 515/343/151خوانش  154جفت بازي شامل بيش از  11ميليارد باز
از توالييابي بهدست آمد .خوانشهاي بهدست آمده تعداد 435541
كانتيگ توليد كردند كه از ميان آنها كانتيگ مربوط به ژن سيتوكروم
 bبر اساس ژن رفرنس انتخاب شد .توالي ساير گونههاي شتر نيز بر
اساس اينكه داده مورد نظر حاوي كل ژن سيتوكروم  bكه منطبق با
 11104جفت باز ژن رفرنس ميباشد ،از بانك داده استخراج و مورد
استفاده قرار گرفت.

مقايسه توالي ژن در شتر تركمن با گونههاي ديگر

كانتيگ بهدست آمده از شتر تركمن به همراه ژنهاي رفرنس
1- Alignment
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مربوط به سيتوكروم  bدر گونههاي مختلف شتر تحت تجزيه همترازي
قرار گرفتند (شكل .)1
سپس تعداد گسستها ،تفاوتها و تشابهها در نوكلئوتيد ژن
سيتوكروم  bدر گونههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفتند (جدول .)1
همانطور كه در جدول مشاهده ميشود ،بيشترين تفاوت بين شتر
دوكوهانه وحشي و آلپاكا وجود دارد .حداقل تفاوت بين شتر عربي و
تركمن با تشابه  144درصد و سپس ،الما گالما و الما گواناكو و
همچنين بين شترهاي دوكوهانه وحشي و اهلي وجود داشتند .شتر
تركمن بهصورت كامل مشابه شتر عربي بود و بيشترين تفاوت را در
بين شترهاي كوهاندار با شتر دوكوهانه وحشي داشت .در مطالعه دي-
روكو و همكاران ( )Di Rocco et al., 2010نشان داده شده كه درصد
تفاوت توالي سيتوكروم  bدر بين شترهاي بدونكوهان وحشي ( V
 vicugnaو  3/0 )L Cuanicoeدرصد محاسبه شده بود كه در اين
مطالعه اين ميزان برابر  3/3ميباشد كه دليل تفاوت آن ميتواند تعداد
نمونه بيشتر در اين مطالعه باشد .ترسيم درخت فيلوژنتيكي توالي
ژنهاي رفرنس گونههاي مختلف شتر با استفاده از روش Neighbor
 Joiningبا اندازه فاصله نوكلئوتيدي  Kimura 80با تعداد  1444تكرار
بوتاستراپ انجام گرفت (شكل .)4
توالي پروتئين ژنهاي رفرنس بهدست آمده و مورد تجزيه
همترازي قرار گرفتند .نتايج بهدست آمده نشان داد كه هيچ گسستي
بين تواليهاي پروتئين گونههاي مختلف شتر وجود ندارد .در درخت
فيلوژنتيكي ترسيمي شترهاي بدونكوهان ،دوكوهانه و تككوهانه در
شاخههاي مختلف قرار گرفتند كه در شكل  4آورده شده است.
تعداد گسستها ،تفاوتها و تشابهها در همترازي توالي پروتئين ژن
رفرنس گونههاي مختلف شتر بهصورت جدول محاسبه گرديد.
درخت فيلوژنتيكي توالي پروتئينهاي مربوط به ژنهاي رفرنس در
شكل زير آورده شده است.
توالي ژن شتر تركمن در بين گونههاي

موقعيت گونههاي مختلف شتر با ترسيم درخت فيلوژنتيكي براي
جمعيتهاي گونهها بهدست آمد .نتايج ترسيم درخت فيلوژنتيكي
گونههاي مختلف بهصورت زير ميباشد.
همانطور كه در شكل مشاهده ميشود ،شترهاي بدون كوهان در
يك طرف و شترهاي دوكوهانه در طرف ديگر درخت قرار دارند و
شترهاي تككوهانه در بين آنها قرار گرفتهاند .در درون جمعيت
شترهاي بدون كوهان تنوع زيادي وجود داشت.
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شكل  -1همترازي توالي  DNAژن سيتوكروم  bدر شتر تركمن و ساير گونههاي شتر
Figure 1- Alignment of DNA sequence of cytochrome b gene in Turkmen camel and other camel species

جدول  -1تعداد گسست ،تفاوتها و تشابه نوكلئوتيدهاي توالي سيتوكروم  bگونههاي مختلف شتر
Table 1- Number of gaps, differences and identities of CYTB in different camel species
تعداد تشابه

تعداد تفاوتها

Identities
3
4
5

Differences
3
4
5

تعداد گسستها
Gaps
3 4 5 6 7

1 2
1
2
6
7
1
2
6
7
0
32
1108
0 0
68 72
1072 1068
16 16 16
113 123 134
1035 1025 1014
2 2 2 16
178 184 175 209
963 957 966 939
2 2 2 16 0
178 184 175 209 0
963 957 966 939 1140
2 2 2 16 0 0
167 169 165 211 116 116
974 972 976 937 1024 1024
2 2 2 16 0 0 0 175 177 169 208 110 110 32 966 964 972 940 1030 1030 1108
الما گالما ( ،)1الما گواناكو ( ،)4ويكونا ويكونا ( ،)3الما پاكوس يا آلپاكا ( ،)0شتر عربي ( ،)5شتر تركمن ايراني ( ،)3شتر دوكوهانه وحشي ( ،)4شتر دوكوهانه اهلي ()1

گونه
Species
2
3
4
5
6
7
8

Lama glama (1), Lama guanicoe (2), Vicugna vicugna (3), Lama pacos or Alpaca (4), Arabian camel (5), Iranian Turkmen camel (6),
)Wild Bactrian camel (7), Bactrian camel (8

شكل  -2درخت فيلوژنتيكي توالي  DNAژنهاي رفرنس سيتوكروم b
Figure 2- Phylogenetic tree of DNA sequences of cytochrome b reference genes

با بررسي فيلوژني سيتوكروم  bگونههاي مختلف شتر ،مشخص
گرديد كه برخي از شترهاي تككوهانه و دوكوهانه اهلي با شترهاي
دوكوهانه وحشي ارتباط دارند .نتايج حاكي از آن است كه شترهاي ماده
دوكوهانه وحشي با شترهاي نر تككوهانه و دوكوهانه اهلي آميزش
يافته و فنوتيپ تككوهانه يا دوكوهانه اهلي حاصل از آنها پرورش

يافتهاند .در ميان شترهاي بدون كوهان نيز تداخل بين گونهاي وجود
دارد ،بهطوريكه مشاهده ميشود  Lama Glamaو Lama Pacos
كه اهلي هستند در ميان گونههاي وحشي  Lama Guanicoeو
 Vicogna vicognaقرار ميگيرند.
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L Glama: Lama glama; L Guanico: Lama guanico; VV: Vicugna vicugna; LP: Lama pacos or Alpaca; CD: Arabian camel;
TurkmenCamelCYTB: Iranian Turkmen camel; CF: Wild Bactrian camel; CB: Bactrian camel
 در شتر تركمن و ساير گونههاي شترb  همترازي توالي پروتئين ژن سيتوكروم-3 شكل
Figure 3- Alignment of protein sequences of cytochrome b gene in Turkmen camel and other camel species

 در گونههاي مختلفb  تفاوتها و تشابهها در همترازي توالي پروتئين ژن سيتوكروم، تعداد گسستها-2 جدول
Table 2- Number of gaps, differences and identities of CYTB protein in different camel species

گونه

تعداد گسستها

تعداد تفاوتها

تعداد تشابه

Species

Gaps
3 4 5

Differences
3
4
5

Identities
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8

1
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0

6

7

1
2
6
7
1
2
6
7
3
377
4
7
376 373
0
19 20 22
361 360 358
0 0
23 24 22 37
357 356 358 343
0 0 0
23 24 22 37
0
357 356 358 343 380
0 0 0 0
21 22 19 33 15 15
359 358 361 347 365 365
0 0 0 0 0 21 22 19 33 12 12 8 359 358 361 347 368 368 372
)1(  شتر دوكوهانه اهلي،)4(  شتر دوكوهانه وحشي،)3(  شتر تركمن ايراني،)5(  شتر عربي،)0(  الما پاكوس يا آلپاكا،)3(  ويكونا ويكونا،)4(  الما گواناكو،)1( الما گالما

Lama glama (1), Lama guanicoe (2), Vicugna vicugna (3), Lama pacos or Alpaca (4), Arabian camel (5), Iranian Turkmen camel (6), Wild
Bactrian camel (7), Bactrian camel (8)

b  درخت فيلوژنتيكي توالي پروتئينهاي ژنهاي رفرنس سيتوكروم-4 شكل
Figure 4- Phylogenetic tree of protein sequences of cytochrome b reference genes
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;L Glama: Lama glama; L Guanico: Lama guanico; VV: Vicugna vicugna; LP: Lama pacos or Alpaca; CD: Arabian camel
TurkmenCamelCYTB: Iranian Turkmen camel; CF: Wild Bactrian camel; CB: Bactrian camel
شكل  -5درخت فيلوژنتيكي توالي  DNAژن سيتوكروم  bدر گونههاي مختلف
Figure 5- Phylogenetic tree of DNA sequences of cytochrome b in different species

همانطور كه در شكل  3مشخص است ،شترهاي بدون كوهان از
لحاظ ژنتيكي بسيار نزديك به هم ميباشند ،ويكوناها از لحاظ ژنتيكي
فاصله بيشتري با گواناكوها دارند ،امّا انواع اهلي الما قرابت ژنتيكي با
هر دونوع وحشي فوق دارند .برخي از شترهاي تككوهان نيز در بين
شترهاي دوكوهانه وحشي قرار ميگيرند .بهطوريكه شترها داراي
فنوتيپ تككوهانه بودند ،امّا از لحاظ ژنتيكي در ميان دوكوهانهها قرار
دارند .عالوهبر آن ،شترهاي دوكوهانه اهلي نيز از لحاظ ژنتيكي منشعب
از دوكوهانههاي وحشي ميباشند و برخي از آنها از لحاظ ژنتيكي بين
شترهاي تككوهانه و دوكوهانههاي وحشي ميباشند .يك شتر
دوكوهانه وحشي نيز در ميان دوكوهانههاي اهلي قرار گرفت .براي
مشخص كردن موقعيت جغرافيايي هر يك از موارد فوق نموداري با
مشخص كردن منشأ جغرافيايي گونهها ترسيم گرديد .مينگ و همكارن
( )Ming et al., 2016در بررسي گونههاي شتر دوكوهانه اهلي و
وحشي نشان دادند كه اين دو گونه بهصورت مستقل از همديگر تكامل
يافتند ،در مطالعه آنها مشخص گرديد كه فاصله فيلوژنتيكي شترهاي
دوكوهانه اهلي و وحشي به همديگر نزديك و از شترهاي تككوهانه
دور ميباشند .سوي و همكاران ( )Cui et al., 2007بر اساس توالي
حاصل از سيتوكروم  bبه اين نتيجه رسيدهاند كه شترهاي تككوهانه

قبل از مهاجرت آنها به اوراسيا از هم جدا شدهاند .در مطالعه حاضر نيز
نشان داده شده است كه شترهاي تككوهانه از دوكوهانه جدا شده،
سپس شترهاي دوكوهانه وحشي و اهلي از يكديگر جدا شدهاند .همانند
نتايج آنها ،فاصله فيلوژنتيكي بيشتري بين شترهاي بدونكوهان و
كوهاندار وجود دارد ( .)Cui et al., 2007فيلوژني ترسيم شده در اين
تحقيق با نتايج حسنين و همكاران ( )Hassanin et al., 2012كه بر
روي ميتوكندري گونههاي مختلف شتر ترسيم نمودهاند ،مطابقت دارد.
همانطور كه مشخص گرديد ،شترهاي تككوهانهاي كه از لحاظ
ژنتيكي در بين شترهاي دوكوهانه قرار دارند ،تماماً نمونههاي مربوط به
كشور ايران ميباشند .بدان معني كه شترهاي تككوهانه اين نمونههاي
ايراني داراي مادران دوكوهانه وحشي بودند ،بهطوريكه ماده شترهاي
دوكوهانه وحشي بهعنوان مولد با نرهاي تككوهانه اهلي آميزش داده
شدهاند .برخي از نمونههاي ديگر شترهاي تككوهانه ايراني نيز در بين
شترهاي تككوهانه قرار گرفتند ،بهطوريكه هيچ قرابت ژنتيكي با
شترهاي دوكوهانه وحشي نداشتند .برخي از شترهاي تككوهانه ايراني
نيز قرابت نزديكي با شترهاي دوكوهانه اهلي داشتند .شتر تككوهانه
تركمن ايراني توالييابي شده در اين تحقيق نيز كامالً در بين شترهاي
تككوهانه قرار داشت ،هر چند از لحاظ ژنتيكي ،با انواع ايراني در اين

نوبری و همکاران ،تنوع مولکولی و تجزیه فیلوژنتیکی شتر تركمن و...

گروه اندكي فاصله داشت .بهطور كلي ،همانطور كه در شكل 4
مشخص است ،با در نظر گرفتن شتر تركمن ،چهار گروه ژنتيكي براي
شترهاي تككوهانه ايران وجود دارد كه نشاندهنده تنوع ژنتيكي در
اين گونه دامي ميباشد .منشأ جغرافيايي نمونه شتر دوكوهانه وحشي
كه در بين دوكوهانههاي اهلي قرار داشت ،كشور ژاپن بود.

نتيجهگيري كلي
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شترهاي تككوهانه ايراني را با در نظر گرفتن نمونه تحقيق حاضر
ميتوان در چهار گروه ژنتيكي دستهبندي نمود كه دو گروه آنها داراي
منشأ شترهاي دوكوهانه وحشي و اهلي ميباشند و دو گروه ديگر در
بين شترهاي تككوهانه اصيل قرار ميگيرند .شترهاي دوكوهانه اهلي
ايراني نيز از لحاظ فيلوژنتيكي به چهار گروه ژنتيكي قابل تقسيم بودند.
از نتايج حاصل از اين تحقيق ميتوان در تعيين راهبردهاي اصالح
نژادي اين گونه ارزشمند استفاده نمود.

شكل  -6درخت فيلوژنتيكي توالي  DNAژن سيتوكروم  bدر گونههاي مختلف
Figure 6- Phylogenetic tree of DNA sequences of cytochrome b in different species
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 در نمونههاي گونهها و كشورهاي مختلفb  ژن سيتوكرومDNA  درخت فيلوژنتيكي توالي-7 شكل
Figure 7- Phylogenetic tree of DNA sequences of cytochrome b in samples of different countries and species
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