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  عبدالمنصور طهماسبی -عباسعلی ناصریان -رضا ولی زاده -صمدصادقی
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329  

 
  ژنتیک و اصالح دام

  

 گوسفندهاي مختلف  بره در جمعیتمانی  آن بر زنده اتبرآورد ضریب همخونی و اثر
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  محمد مهدي شریعتی -مجتبی طهمورث پور -سیداکبر شیري

347  
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  علوم دامی ایران هاي پژوهش نشریهمقاله جهت چاپ در و نگارش راهنماي تهیه 

  
، وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد مقاالت تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه هاي هاي علوم دامی ایران پژوهش نشریه

      نشریهدر جهت چاپ  ،و بر اساس دستورالعمل زیر تهیه شده باشندبا چکیده مبسوط به زبان انگلیسی علوم دامی که به زبان فارسی 
ه نتایج ارای .دیگري براي چاپ ارسال نگردیده باشند نشریهه شده باشند و یا بطور همزمان به مقاالت باید براي اولین بار ارای این. پذیردی م

  :ذیل کامال ضروري است توجه به شیوه نامه .هاي علمی یا چاپ بصورت چکیده در مجالت علمی بالمانع استدر گردهمائی
 شود ت تحریریه مطرح نمیئدر جلسه هی ،باشدتهیه نشده نشریه  دستورالعمل بر اساساي که  مقاله.  
 د گرفتنبر اساس تاریخ دریافت در نوبت چاپ قرار خواهپذیرش و در صورت  بررسی داورانتحریریه و  اتیها توسط ه مقاله. 
 به طور مشخص نویسنده مسئول می باشد) گان( مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده.  
 مجاز است و ویرایش مقاله هات تحریریه در رد هیأ.  
 گردد نویسنده مسئول ارسال می اعمال اصالحات نهایی برايشده و جهت  ویرایش، از لحاظ ادبی پس از پذیرش نهایی ها مقاله. 

. نماید اعمال و ارسال Microsoft Word 2007با نرم افزارروز  3اصالحات خواسته شده را ظرف مدت  دیبا نویسنده مسئول
  .پس از آن قابل قبول نخواهد بود رییاست هرگونه تغ یهیبد
 نسبت به ارائه مدارك مربوط به  هیریتحر أتیو ه بودهمحفوظ و محرمانه  هینشردفتر در  ه هامقال هیکل يمدارك مربوط به داور

 .باشد یقرار نگرفته اند، متعهد نم رشیکه مورد پذ یمقاالت
 بر مقاله خواهد شد هاي مکرر و زمان  وجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشتعدم رعایت شیوه نامه فوق م.  

  
  :نکات مهم
فایل اصلی مقاله به صـورت  ) Word ،2فایل اصلی مقاله به صورت ) 1. آماده گرددبا این مشخصات چهار فایل باید مقاله هر جهت ارسال 

PDF )4مقالـه و   نویسندگانفایل صفحه مشخصات ) 3، )اشندندگان بسفایلهاي اصلی نباید داراي اسامی و مشخصات نوی (
بـه صـورت بارگـذاري در      http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal باید از طریق سایت نشریه بـه آدرس فایل تعهد نامه که 
و تعهدنامـه در قسـمت    نویسـندگان  فایلهاي اصلی و فایلهاي صـفحه مشخصـات   در قسمت PDFو Wordفایلهاي  .سایت، ارسال گردد

بایـد در سـایت   بـه ترتیـب   مقاله  نویسندگاناسامی کلیه عنوان مقاله به طور صحیح و در هنگام ارسال مقاله  .شودفایلهاي مکمل بارگذاري 
طریق سایت نشریه انجام می گیرد، همچنـین  از ) ا عدم پذیرشیپذیرش و  ،اتارزیابی، اصالح ارسال،(کلیه مراحل توجه شود که . وارد شود

ی مـ نویسنده مسـئول   .نمایندو فقط از طریق سایت روند پیشروي مقاله خود را پیگیري ید قاله باید فرم ارسال مقاله را تأیکلیه نویسندگان م
ــه آدرستو ــا  r@um.ac.irijas ، ijasr@fum.ac انــد از طریــق ایمیــل نشــریه ب ــد  ijasr@ferdowsi.um.ac.ir ی نیــز از رون

  . پیشرفت مقاله خود مطلع گردد
  مشخصات مقاله صفحه فرم ) الف

، )گـان ( نویسندهو سمت  مرتبه علمیعنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی،  ويحابه هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید مشخصات  صفحه
) گـان ( نویسـنده آدرس کامـل  اسـت،  در آن شاغل هستند و محلی که تحقیق در آن انجام شـده  ) گان( نویسندهنام گروه یا مؤسسه اي که 

توجه شود که نام و محل خدمت نویسـنده   .ین صفحه قید شودشامل آدرس پستی، شماره تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیکی باید در ا
  .خودداري شودصفحات دیگر مقاله  از تکرار آن درفقط در این صفحه نوشته شود و باید ) گان(

  فرم تعهد نامه ) ب
اسکن  ،رسید مقاله) گان( هنویسندتمام به امضاي که در سایت بارگذاري شده است باید توسط نویسندگان تکمیل و پس از اینکه فرم تعهدنامه 

  . در سایت بارگذاري گردد به عنوان فایل مکمل و همراه فرم صفحه مشخصات نویسندگانشده 

 ب



  ت
 

  ؛ روش تحریرتهیه مقاله دستورالعمل) پ
  کلیه قسمتهاي مقاله بایستی توسطWord 2007  سانتی متر حاشیه از هر طرف تهیـه شـده    5/2و رعایت  1با فاصله خطوط و

  . باشد
 ونت فB Mitra  بکار رود 14با اندازه فونت .  
  صفحه باشد 15حداکثر تعداد صفحات مقاله.  
  به درستی استفاده شود... از نشانه گذاري هاي متداول چون نقطه، ویرگول و.  
 گذاري شوند ها در متن مقاله باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره معادله.  
 المللی متریک  سیستم بینبر اساس له باید استفاده در متن مقامورد هاي  واحد(SI) باشد.  
  داز عدد یک آغاز شوها در هر صفحه  شماره پاورقیتعداد پاورقی ها به حداقل برسد و. 

  
  ها ترتیب بخش  )ت

ـ   ، واژه هاي کلیدي، مقدمه، مواد و روشفارسی عنوان، چکیده: بخشهاي ضروري هر مقاله شامل کلـی،   نتیجـه گیـري  ایج و بحـث،  هـا، نت
مـی  شـده  بصورت اختیاري و کامالً خالصـه   و سپاسگزاريپیشنهادات بخشهاي . باشندانگلیسی می مبسوط چکیده ، عنوان انگلیسی ومنابع

  .اضافه شوند نتیجه گیري کلیتوانند به متن مقاله پس از بخش 
  عنوان -1

حـداکثر حـاوي   (بیانگر محتواي مقالـه و مختصـر    ،باید روانن عنوا. نوشته شود پررنگدر ابتدا و وسط صفحه اول و به صورت عنوان مقاله 
  .شوند ذکردر صفحه نخست باید ) بدون ذکر نام نویسندگان(هاي کلیدي و واژه فارسیفارسی، چکیده  عنوان .باشد) کلمه 15
  چکیده فارسی -2

بصـورت  شـاخص   ياد و روشها، نتـایج و کاربردهـا  در این بخش مقاله اهداف عمده، مو. کلمه تهیه شود 250باید حداکثر در  فارسیچکیده 
  . خودداري شوددر این قسمت مقاله و منابع مورد استفاده  )>05/0P(از ذکر عالئم آماري چون . خالصه و گویا ذکر شوند

  واژه هاي کلیدي -3
  .ته شودنوش )به ترتیب حروف الفبا(واژه هاي کلیدي کلمه به عنوان  5حداکثر فارسی در انتهاي متن چکیده 

  مقدمه -4
طـور مختصـر و   مورد پژوهش بپردازد و در آن به تحقیقات انجام یافته در زمینه مورد نظر بـه  و هدف مقدمه باید به معرفی و توجیه موضوع 

  .حداکثر در یک صفحه ارائه شده باشدمقدمه باید  .کافی اشاره شده باشد
  ها مواد و روش -5

از بیـان کامـل روشـهاي اقتبـاس     . بکار رفته در این بخش ذکر شـوند آزمایشی ) طرحهاي(ها و طرح  روش ومورد استفاده  شرح کامل مواد
و ابداعات به نحوي کـه دیگـران قـادر بـه     ی اصالح، مواد و روشهاي ویژه. شده خودداري گردد و فقط به ارایه اصول و ذکر مأخذ اکتفا شود

درصورت لزوم جهت معرفی تیمارها و یا روشهاي خـاص آزمـایش    .اختصار ذکر گردند می توانند به ،خود باشند هاياستفاده از آن در آزمایش
  .می توان از جدول یا شکل استفاده کرد

  نتایج و بحث -6
در  .خـودداري شـود   ز تکرار آنها به فرمتهاي مختلـف جـدا  براي ارایه نتایج می توان از جدول، شکل، تصویر و منحنی استفاده کرد، اما باید ا

نتـایج حاصـله بـا نتـایج     ، ا در نظـر گـرفتن هـدف پـژوهش    قرار گیرند و بهم د باید مورد تجزیه و تحلیل نی که نتایج ارائه می شوهر قسمت
  .گردداز هر مبحث در انتهاي آن ذکر بحث شوند و نتیجه گیري هاي مشابه مقایسه و پژوهش

  و شکل ها جدول ها تهیهنحوه  -6-1

 پ



  ث
 

  ولجد -6-1-1
  ذیل باشدجدول نمونه  قیقا مشابهباید دالگوي جدول. 
 اما اعداد فقط به انگلیسی نوشته شوند ،دنبه دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شودرون جدول نوشتاري وان و اطالعات عن. 
  فونت عنوان و محتویات جدول براي فارسیB Mitra  و براي انگلیسیTimes New Ruman  زیرنـویس  . باشـد  10با اندازه

  .نوشته شود 9ونت با اندازه ف
 عنوان از شماره جدول با خط تیره جدا شـود . و گویاي نتایج مندرج در آن باشد چین نوشته نوان جدول در باال و با فرمت وسطع .

 -1جدول (. دداري شـود جدول خو هاي و از ارائه پررنگ سایر قسمت گردد پررنگ جدول و شماره آن عبارت فقطدر کل جدول 
 .......)تأثیر 

  ـ  زیجدول ن متن ریاز متن جدول جدا و در ز یخط افق کیاز عنوان آن و سر جدول با  یخط افق کیجدول با هر ـ   کی  یخـط افق
 . سر جدول استفاده کرد ردر داخل کاد یسر جدول از خطوط افق میتقس يبرا توان یدر صورت لزوم م. شود دهیکش
  و به صورت چپ چین ارائه گردد جدول تغیرها در سمت چپجدول و به صورت وسط چین، اما متیمارها در ردیف اول، سر.   
 شود يدر جدول خوددار يهر گونه خط عمود دنیاز کش.  
       توضیحات اضافی عنوان و متن جدول باید بصورت زیر نویس ارائه شوند و ارتباط آنها با جـدول و عنـوان بـا اسـتفاده از عالمـت

براي نوشتن زیر نـویس   .ت توان و اندازه کوچکتر مشخص شودغیره به صورجمله ها، اعداد و  راستهاي عددي در باال و سمت 
نـویس   ها را در آن بنویسید تا خطـوط شـروع جـدول و زیـر     نویس کرده و زیر Mergeیک سطر به جدول اضافه و آن سطر را 

 . همراستا باشند
 بان انگلیسی است، چپ چین باشندتوضیحات زیرنویس درصورتی که به زبان فارسی است، راست چین و درصورتی که به ز .  
  روبروي آن نوشته شود و اگر کل پارامترهاي جدول یک واحد دارند در عنوان جدول نوشـته  جدول واحدهاي مربوط به هر پارامتر

 ):مانند مثال زیر(. شود
  
  
  
  

  )ر دسی لیتربر حسب میلیگرم ب( بر متابولیتهاي پالسما محصوالت فرعی در جیرهتأثیر سطوح مختلف  - 1جدول 
Table1- Effect of different levels of by-productsin dietaryon plasma metabolites (mg/dl) 

 متابولیتهاي پالسما
Plasma metabolites 
 

  جیره هاي آزمایشی
Experimental diets 

  
P-value  

Alfalfa 5% BP1 20% BP SEM  treat time Treat × time 
 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 

 آالنین 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 

10.0 10.0 10.0 10.0  0.002 0.002 0.002 

 ).P<0.05(اي اختالف معنی دار می باشند اي هر ردیف با حروف غیر مشترك دارمیانگین ه
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1By-Products were used instead of alfalfa in 5 and 10 % based on dry matter intake. 
2Blood urea nitrogen 
3Aspartate Aminotransferase 
4Alanine Aminotransferase 
5Low density lipoprotein 
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  شکل -6-1-2

  باشدذیل نمونه  هاي دقیقا مشابه با شکلباید الگوي شکل . 
 دناما اعداد به انگلیسی باش .دنبه دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوهاي افقی و عمودي شکل وان شکل، عنوان محورعن. 
  واحد پس از عنوان محور داخل پرانتز نوشته شود. توضیح کامل و واحد باشدحاوي هر محور افقی و عمودي باید . 
 در آن باشد چین نوشته و معرف محتواي ارایه شده  شکل در پایین و با فرمت وسط عنوان .  
  براي فارسی  شکلفونت عنوان و محتویاتB Mitra  و براي انگلیسیTimes New Ruman  زیرنـویس  . باشـد  10با اندازه

 پررنـگ و عنوان و توضیح شکل به صورت  باشد پررنگ فقط عبارت شکل و شماره آنشکل در کل . نوشته شود 9با اندازه فونت 
  ..................)تأثیر  -1شکل . (باشدن
 در مورد شکل، از الگوهاي سیاه و سفید استفاده : توجه. ها استفاده شود از اعداد انگلیسی در محورهاي افقی و عمودي در شکل

 . شود و رنگ زمینه در کلیه شکلها بایستی سفید باشد
  استفاده کرد) (در نمودارهاي خطی می توان از عالئمی نظیر .  
 و خطوط طولی در شکل خودداري شودن کادر دور شکل از آورد.  
  سعی شود با نرم افزارExcle ترین کیفیت براي شکلها بدست آیدروي شکلها به خوبی کار شود تا باال. 

  
  
  
  

  
  in vitroمیزان تولید گاز در شرایط  بر محصوالت فرعی در جیرهمختلف تأثیر سطوح  - 1شکل 

Figure 1- Effects of different levels of by-productsin dietary on extent of gas production in vitro 
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  قابلیت هضم شکمبه اي مواد مغذيبر محصوالت فرعی در جیرهمختلف سطوح تأثیر  - 1شکل 
Figure 1- Effects of different levels of by-productsin dietary on rumen digestibility of nutrients  

  جه گیري کلینتی -7
پیشـنهاداتی بـر آمـده از تحقیـق بـراي      ) گـان (چنانچه نویسنده  .این بخش ذکر شوند باید دراستنتاج هاي کلی و شاخص حاصل از تحقیق 

  .خوانندگان داشته باشند، می توانند در این قسمت ذکر نمایند
  سپاسگزاري -8

أمین کنندگان بودجه، امکانات و اشخاصی که در انجام تحقیق کمک کـرده  از تمی توانند ) گان( اختیاري است و در ذیل آن نگارندهبخشی 
در کلیـه  ) گـان (پس از پذیرش در مرحله ویراستاري تشکر و قدردانی نمایند، بنابراین توصیه اکید می شـود نویسـنده   سطر  3اند حداکثر در 

  .دمراحل قبل از پذیرش نهایی از اضافه کردن این بخش به مقاله خودداري نماین
  منابع-9

   ارجاع به منابع -الف
کـه یـک جملـه     درصورتی .هر منبع در آخر هر جمله یا پاراگراف صورت گیرد در متن مقاله ارجاع به منابع مقاله باید با استفاده از ذکر شماره

  .یا پاراگراف به چند منبع ارجاع می دهد، رعایت ترتیب اعداد از کوچک به بزرگ الزامی است
 

را در دو گونه  ، توالی نوکلئوتیدي)5(خبیري و همکاران ). 18، 4، 2(عات ژنتیکی محدودي روي ژنوم شتر در ایران صورت گرفته است همچنین مطال
  .قرار دادند مورد بررسی شتر

  
  مورد استفادهمنابع  -ب

نـام خـانوادگی    يترتیـب حـروف الفبـا   فهرسـت منـابع بـه    . در زمینه کـار مـورد نظـر باشـد     منابعمنابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین 
هـا بـر    گذاري این مقالـه  ترتیب شماره ،شود وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می. گذاري شود مقاله مرتب و شماره )گان(هنویسند

قسـمت  ده در مورد استفا و انگلیسی تمام منابع فارسیتوجه شود که ( انجام گیـرد ) از قدیم به جدید(حسب سال انتشار آنها 
در برگردان اسـامی افـراد اطمینـان    . هاي شمسی به میالدي تبدیل شوندسال. دنباید به انگلیسی نوشته شو منابع

ضروري است در انتهـاي منـابع فارسـی کـه بـه انگلیسـی       . ها و سال انتشار درست باشدحاصل شود که امالء آن
  .)دداخل پرانتز ذکر شو In Persianبرگردان شده است عبارت 
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  نکات مهم درمورد نوشتن منابع -9-1
  روش مورد استفادهبر اساس بایستی منابع Journal of Dairy Science و یا  نام نشریهتوجه شود که اما  .تنظیم شود

  .نوشته شود و از نوشتن مخفف آنها جداً خودداري شود کاملبه صورت  باید همایش علمی
  بایستی به صورت ذیل باشد یا درگاه الکترونیکیها و  همایش، کتاب، ه هاي علمینشریاز  اتخاذ شده منابعنحوه نگارش. 
 کوچک ) اسامی(از نویسنده دوم به بعد حرف اول اسم  کوچک نویسنده اول،) اسامی(ل اسم نام خانوادگی نویسنده اول، حرف او

 . صفحه. مشخصات ناشر. عنوان. سال انتشار. و بعد نام خانوادگی
 رگولها در نوشتن منابع بسیار توجه شودبه نقطه و وی . 
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 اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی  سویاي روغن اي تأثیر تغذیه

  به روش آزمایشگاهی اي تخمیر شکمبه هاي فراسنجههسته انار بر 
 

 2عباسعلی ناصریان -2رضا ولی زاده -*1سید احسان غیاثی

  02/11/1391: تاریخ دریافت
  27/01/1392: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

از  تخمیر میکروبـی  هاي ویژگیانار بر  هستهروغن سویاي اکسید شده و پتانسیل آنتی اکسیدانی  روغن سویاي تازه، احتمالیبه منظور بررسی اثرات 
زمـان  ، تـأخیر متان ، تجزیه پذیري ماده خشـک، فـاز    ،تولید گاز، دي اکسید کربن هاي فراسنجه .استفاده شدBatch culture هاي تولید گاز و  آزمایش

 چرب فرار، انرژي قابل متابولیسم هايمولی اسید هاي نسبت، محاسباتی نظیر پروتئین میکروبی هاي و فراسنجه) 5/0t( حداکثر تولید گازمتناظر با نصف 
جیـره  ) 1آزمایشی شامل  هايتیمار .تکرار شده در زمان مورد ارزیابی قرار گرفت هاي در قالب طرح کامالً تصادفی با اندازه گیريقابلیت هضم ماده آلی  و

 4جیـره پایـه،    )3روغن خام اکسـید شـده سـویا و     ماده خشکدرصد  4جیره پایه و ) 2، )کنترل مجازي( درصد ماده خشک روغن خام تازه سویا 4پایه و 
 لیـدي گـاز تو  هـاي  روغن سویاي اکسید شده فراسنجه .بود انار آسیاب شده هسته، ماده خشکدرصد  8روغن خام اکسید شده سویا و  ماده خشکدرصد 

چرب فرار، انرژي قابل  هايو پروتئین میکروبی و نسبت مولی پروپیونات، تعداد مول کل اسید 5/0tکربن کل، تجزیه پذیري ماده خشک،  داکسی دي ،کل
. وغن تازه افـزایش داد و نسبت مولی بوتیرات و استات را در مقایسه با تیمار حاوي ر تأخیرو درصد متان، فاز  متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی را کاهش

 ،5/0t کربن کل، تجزیه پذیري ماده خشک،داکسی کل تولید گاز، دي افزایشباعث  به طور معنی داري انار به جیره به عنوان آنتی اکسیدان هستهافزودن 
، درصـد  تـأخیر ماده آلی و کاهش فـاز   چرب فرار، انرژي قابل متابولیسم، قابلیت هضم هايکل اسید هاي مولی پروپیونات و استات، تعداد مول هاي نسبت

مفیـد   هـاي  هبه طور کلی نتایج نشان داد که روغن اکسید شده، فراسـنج . متان و نسبت مولی بوتیرات در مقایسه با تیمار حاوي روغن اکسید شده گردید
اشباع و ترکیبات پر اکسید روغن اکسید شده را چرب غیر  هايانار اثرات مخرب اسید هستهاما  ،دهد می کاهشمرتبط با کشت میکروبی را از لحاظ کمی 

 .کند می اصالح
  

  .هسته انارروغن سویاي اکسید شده،  ،اي شکمبهتخمیر  آنتی اکسیدان، :هاي کلیدي واژه
  

    1 مقدمه
در  تغییرات قابـل تـوجهی  شیري در دوره انتقال، متحمل  هاي دام

 تـأمین براي . دنشو می چرب و مواد معدنی هاي متابولیسم گلوکز، اسید
متفـاوتی بـه   اي  تغذیه هاي استراتژي در این دورهها  دام نیاز متابولیکی

حـداقل میـزان تغذیـه ریـز     توان بـه   می کار گرفته شده است از جمله
در انتهـاي دوره خشـکی    آندر اوایل دوره خشکی و افزایش ها  مغذي

و ي ا غیـر علوفـه   هـاي  از این رو تغذیه کربوهیـدرات  ).31(اشاره کرد 
یا کاهش درصد چربی شـیر در ابتـداي شـیردهی از    و چربی در جیره 

                                                             
استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند و دانـش آموختـه    -1

  ،دکتري علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
   .مشهد استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی -2
  )s.e.ghiasi@birjand.ac.ir                                 :ه مسئولنویسند* (

ش منظـور کـاه  بـه  ) 5و  7، 6(چـرب خـاص    هـاي  طریق برخی اسید
از  .اسـت مورد استفاده قـرار گرفتـه   تقاضاي انرژي در اوایل شیردهی 

 هاي جایگاه چرب غیر اشباع یکی از هايدوگانه اسید هايپیوندطرفی 
 درون شکمبه بوده و با فرآیند تولید متان رقابـت پذیرنده پروتون مازاد 

ابـزاري  بـه  ) 19 و 13(بنابراین استفاده از چربی در جیره  ).27( کند می
 .مدیریتی در کنترل وقایع متابولیکی پیرامون زایش تبدیل شده اسـت 

 تـأمین روغنـی   هـاي   هسـته معموال از  ،شیري هاي چربی در جیره دام
شواهد . گیرند فرآوري تحت حرارت قرار می شود که غالبا در فرآیند می

حـرارت دیـده در    هـاي   زیست هیدروژنـه شـدن روغـن   دهد  می نشان
در  ))37( In vitroو ) In vivo )18( ،In situ )48(  شـرایط مختلـف  

اثـرات  . یابـد  می غالبا کاهش لینولنیکاسید لینولئیک و  هاي ایزومري
رب از علل ذکر شـده  چ ايه منفی وجود محصوالت اکسیداسیون اسید

تواند هم فرآینـد   مذکور می محصوالت). 37(باشد  می این فرآیندبراي 
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 متـأثر دخیل در این مسیر را  هاي زیست هیدروژنه شدن و هم باکتري
بی هوازي نسبت به مشتقات اکسیداسـیون   هاي نماید چرا که باکتري

ت عالوه بـر حساسـی  ). 10( چرب یا پراکسیدها حساس ترند هاي اسید
چـرب   هاي شکمبه نسبت به اثرات مسمومیت زایی اسید ايرفلوکرومی

ش میـزان و بـازدهی تولیـد پـروتئین     کـاه  وموجود در چربـی جیـره   
 و چربـی  هـاي  جیره از قبیـل مکمـل   هاي ، چربی)50 و 12( میکروبی

روغنی در صورتی که بدون پایدار کننـده و نگهدارنـده بـه     هاي هسته
 هـاي  در افزایش رادیکـال  دار معنی عاملتوانند یک  مصرف برسند می

افـزودن آنتـی اکسـیدان بـه جیـره تـا        ).1( آزاد در بدن حیوان باشـند 
چـرب   هاي تواند اثرات منفی مشتقات پراکسیداسیون اسید حدودي می

داد نشان  )45(مطالعات اسمیت و همکاران . تعدیل نماید را شکمبه در
بـر را در تقابـل بـا هـر دو     قابلیت هضـم فی ها  تغذیه آنتی اکسیدان که

بر نقـش مثبـت   چنین اثري . دهد می چربی تازه و اکسید شده افزایش
شکمبه و خصوصا  ايدر بهبود محیط رشد میکروفلورها  آنتی اکسیدان

بنـابراین توجـه بـه    . )45( تجزیه کننده فیبـر تاکیـد دارد   هاي باکتري
 بـه نظـر  ضـروري  هـا   در تغذیه چربیها  همزمانی نقش آنتی اکسیدان

این اثرات منفـی را بـا خنثـی کـردن     ها  رسد چرا که آنتی اکسیدان می
آزاد و نیـز کـاهش اکسیداسـیون متعـادل      هـاي  و رادیکالها  پراکسید

  ).15( دننمای می
سنتتیک عمدتا شامل ترکیبـات فنـولی ماننـد     هاي آنتی اکسیدان

 شـیو بـوتیالت هیدروکسـی آنیـزول، تر   ، بوتیالت هیدروکسی تولـوئن 
پلی مـري ماننـد    هاي تیل هیدرو کوئینون و گاالت و آنتی اکسیدانبو

هستند که به دلیل سـرطان   300و یونوکس  100 آنوکسومر، یونوکس
زا بودن استفاده از آنها محدود شده و گرایش به اسـتفاده از ترکیبـات   

 ،33( طبیعی و گیاهی جهت کاربرد در مواد خوراکی فزایش یافته است
 100و حاوي بیش از ها  انار غنی از پلی فنول هسته عصاره). 51 و 36

کـه از ایـن میـان اثـرات آنتـی       )43( باشـد  مـی  ترکیب فعال زیسـتی 
ضد التهاب ترکیباتی همچون پانیکاالژین و  و اکسیدانی، ضد میکروبی

 با بوتیالت هیدروکسی تولـوئن تجـاري برابـري   ) 32 و 20(االژیتانین 
اطالعات زیـادي در مـورد نقـش آنتـی     از آنجا که ). 42و  35( کند می

در هـا   در حضور روغناي  انار بر فرآیند تخمیر شکمبه هستهاکسیدانی 
روغن سویاي اي  تغذیه تأثیرهدف از این مطالعه بررسی دست نیست، 

 هستهاکسید شده در تقابل با نقش احیاکنندگی ترکیبات فعال زیستی 
کنتیـک تولیـد    ، برانیکو ارگ انار به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی

متان تولیدي، قابلیت هضم ماده خشک و سایر  نیتروژن آمونیاکی، گاز،
 .بودکشت میکروبی در شرایط آزمایشگاهی  هاي فراسنجه

  
  مواد و روش ها

  آزمایشی هاي و تیمارها  جیره
آزمایشی براي استفاده در روش تولیـد گـاز بـر اسـاس      هاي جیره

شـیري سـانن در دوره خشـکی بـا      هـاي  بزمتابولیکی  هاي نیاز تأمین
بـر  ) 47( دانشگاه کرنـل  1,9,4468نسخه  SRNSاستفاده از نرم افزار

درصد کنسـانتره   7/42درصد علوفه و  3/57مبناي ماده خشک حاوي 
 درصد روغن سویاي خام تـازه یـا اکسـید شـده موازنـه شـد       4داراي 

 AOCS: cd""روغن سویاي خام بـر اسـاس روش    ).2و  1جداول (
درجـه   92هوا از خالل روغن در دماي  هاي با عبور حباب) 5( 12-57

ساعت اکسید شد به صورتی کـه ارزش عـددي    24سانتیگراد به مدت 
 :AOCS"  مشتقات پراکسید اسید چرب تولید شده بـر اسـاس روش  

cd 8-53" )3 (میلی اکی واالن گرم در کیلـوگرم   373/1 ± 037/0 از
میلـی اکـی واالن گـرم در     066/7 ± 045/0روغن خام تـازه تـا حـد    

آزمایشـی   هـاي  تیمـار . کیلوگرم روغن خام اکسید شده افزایش یافـت 
 درصد ماده خشک جیره 4کنترل مجازي شامل جیره پایه و ) 1: شامل

روغن  ماده خشک جیرهدرصد  4جیره پایه و ) 2روغن خام تازه سویا، 
روغن  ه خشک جیرهماددرصد  4جیره پایه،  )3خام اکسید شده سویا و 
هسته انار آسـیاب   ، ماده خشک جیرهدرصد  8خام اکسید شده سویا و 

 .بودند) سبوس گندمبا  جایگزین(شده 
  

  ها مراحل انجام آزمایشات و جمع آوري داده
روغن اکسید شـده و   روغن خام تازه سویا، به منظور بررسی اثرات

انار بـر   هستهدانی تولید شده در تقابل با نقش آنتی اکسی هاي پراکسید
کنتیک تولید گاز، تولید نیتروژن آمونیاکی، تولید گـاز متـان و تجزیـه    

از آزمایش تولید گـاز بـه روش نیمـه    ) 8( پذیري ظاهري ماده خشک
در این آزمایش مـایع  . اجرا استفاده شد 2تکرار و  10با ) 28( اتوماتیک

کـه   شکمبهمی راس گاو نر هلشتاین داراي فیستوالي دائ 3شکمبه از 
درصد کنسـانتره   40علوفه و  درصد 60دو وعده در روز با جیره حاوي 

. شـدند، تهیـه شـد     می بر اساس ماده خشک در سطح نگهداري تغذیه
 500معـادل   )9( سپس بر اساس روش اصالح شده بلومل و همکاران

لیتر مخلوط مایع شکمبه میلی 50ماده خشک جیره آزمایشی و گرم میلی
لیتري بـی هـوازي قـرار داده    میلی 120 هاي ی در شیشهو بزاق مصنوع

، 72، 48، 36، 24، 12، 8، 6، 4، 2 هـاي  فشار گاز تولیدي در زمان. شد
ساعت از آغاز انکوباسـیون بـر اسـاس کیلوپاسـکال انـدازه       120و  96

 atm1(در شرایط فشار و دماي استاندارد می گیري شده و به معادل حج
گیري ماده خشک هضم شـده حقیقـی و    ازهبراي اند. تبدیل شد) C°0و

نیتروژن آمونیاکی و میزان متـان تولیـدي از محـیط کشـت و شـرایط      
تکرار براي هر فراسنجه  5با  Batch cultureروش تولید گاز به شیوه 

 120و  96، 72، 48، 24، 12 هـاي  در این مرحله در زمان. استفاده شد
مـاده خشـک و در   ساعت براي اندازه گیري تجزیه پـذیري ظـاهري   

ســاعت بـراي تعیــین غلظــت نیتــروژن   72و 48، 24، 12 هــاي زمـان 
گـاز تولیـدي   . نمونه گیري از محیط کشت به عمل آمد) 11( آمونیاکی

ساعت براي اندازه گیري گاز متان  72و  48، 24، 12 هاي نیز در زمان
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ایزولـه نمونـه بــرداري شـده و توسـط سیســتم      هــاي توسـط سـرنگ  
گاز متان به منظور تعیین غلظت  به حسگر استاندارد الکترونیکی مجهز

گاز مذکور مورد آزمایش قرار گرفت و گاز تولیدي مجتمع در شیشه به 
 . صورت متوالی تخلیه شد

  
  )بر اساس درصد ماده خشک(هاي آزمایشی  ترکیب اجزاء تشکیل دهنده و مواد مغذي جیره - 1جدول 

Table 1- Composition and ingredients of experimental diets(basis of % DM)  
 هاتیمار

 Treatments Ingredients  
  محتویات

3  2  1  
9.87  9.87  9.87  Alfalfa 

 یونجه خشک
19.74  19.74  19.74  Corn silage 

 سیلوي ذرت

27.64  27.64  27.64  Wheat straw 
 کاه گندم 

-  9.87  9.87 
Wheat bran 

 سبوس گندم 
8  -  -  Pomegranate seed 

 هسته انار 
14.81  14.81  14.81  Barley ground 

 دانه جو 
13.72  11.85  11.85  Canola meal 

 کنجاله کانوال 
-  -  4  Fresh soybean oil 

 روغن سویا تازه
4  4  -  Oxidized soybean oil 

  روغن سویا اکسید شده

0.99  0.99  0.99  Mineral premix1 

1مکمل مواد معدنی  

0.99  0.99  0.99  Limestone 
 سنگ آهک

0.25 0.25  0.25  Salt 
 نمک 
Calculated composition (%) 

   (%)ترکیب شیمیایی محاسبه شده 
13.4  13.2  13.2  CP 

 پروتئین خام
31  30.39  30.39  ADF 

در شوینده اسیدي لفیبر نا محلو   

49  48.7  48.7  NDF 
در شوینده خنثی لفیبر نا محلو   

7  6.7 6.7  EE 
اتري عصاره  

24.8  25.7  25.7  NFC 
 کربوهیدرات غیر فیبري 

0.87  0.87  0.80  Ca 
 کلسیم 

0.30 0.29 0.29 P 
 فسفر 

7.9 8.1  8.1  Ash 
 خاکستر 

  در گرمگرم یمیل 12و  15، 6/0، 90، 40، 4، 6، 5، 3/1، 20، 250منیزیوم، آهن، ید، مس، منگنز، سلنیوم، روي، گوگرد، کبالت، کلسیم و فسفر به ترتیب  1
1Concentration of Mg, Fe, I, Cu, Mn, Se, Zn, S, Co, Ca and P is 50, 20, 1.3, 5, 6, 40, 90, 0.6, 15 and 12 
mg/g respectively. 
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 هـاي  شیمیایی اسید هتازه و اکسید شده به منظور تجزی هاي روغن

 )22( چرب روش متیالسیون توصیه شـده توسـط کرامـر و همکـاران    
چرب آنها با اسـتفاده از دسـتگاه    هاي شد و ترکیب اسید مشتق سازي

 1177مجهز به انجکتور  cp 3800مدل  Varianکروماتوگرافی گازي 
FID  88ستون و CP-Sill 10در ابتدا دماي آون به مدت  .تعیین شد 

 °Cدر دقیقه بـه دمـاي    C° 5قرار داشت، سپس با نرخ   C °50دقیقه در

. )25(دقیقه ادامه یافـت   30یط به مدت افزایش یافت و این شرا 260
 355میلــی لیتــر در دقیقــه تحــت فشــار  2/1از گــاز هلیــوم بــا نــرخ 

هاي به کار رفته در  استاندارد. به عنوان حامل استفاده شد کیلوپاسکال
 .تهیه گردید Sigma-Aldrichآزمایش از شرکت 

  
  آماري هاي معادالت و روش

 P=v(1-exp(-k(t-lag)))د اسـچفول  تـأخیر از مدل نمایی با فـاز  
مقایسـات   تولید گاز با به کـارگیري روش  هاي براي برازش داده) 41(

بـه شـیوه    SASنـرم افـزار آمـاري     NLINنیوتن در رویـه   -گوسن 
 .استفاده گردید) 38( رگرسیون غیر خطی

گـاز مـرتبط بـا سوبسـتراي داراي      v،  يگاز تولید Pدر این مدل 
با مفهوم زمان مربوط  lagد گاز در زمان و نرخ تولی kپتانسیل تخمیر، 

مکدونالـد   -همچنـین معادلـه ارسـکوف    . بـه کـار رفـت    تأخیربه فاز 
)DMD=a+b(1-exp(-ct)   براي ارزیابی کنتیک تجزیه پذیري مـاده

بخـش   aدر این مـدل  . )30(مورد استفاده قرار گرفت ) DMD(خشک
پذیري کنـد و   به ترتیب به عنوان بخش با تجزیه cو bسریع تجزیه و 

   .در نظر گرفته شد t نرخ تجزیه پذیري ماده خشک در زمان
 24چرب فرار بر اساس گاز تولیـدي در   هاي همچنین میزان اسید

با ضریب تعیـین   )16( ساعت انکوباسیون از معادله گتاچیو و همکاران
953/0R2=      و نیز سنتز پروتئین میکروبی بـر اسـاس گـاز تولیـدي در

کـه   زمـانی  یعنی) 5/0t( ا تولید نصف حداکثر گاز تولیديزمان متناظر ب
از روابط زیر محاسبه ) 8(باشد  می حداقلها  نرخ تجزیه میکروارگانیسم

  . گردید
VFA= (GP24/0.5g×0.0239)-0.0601 
 

GP24/0.5g=ساعت به ازاء نیم گرم ماده خشک 24میلی لیتر در ( گاز تولیدي(  
VFA =مول میلی( هاي چرب فرار کل اسید(  

 5/0t= MM2گاز تولیدي در × ) 1فاکتور تساهم ظاهري -34/2( 
فاکتور تساهم ظاهري به صورت نسبت سوبستراي تجزیـه شـده   

 در زمـان، بیـان  ) میلی لیتـر ( به حجم گاز تولیدي) میلی گرم( ظاهري
براي محاسبه نسبت مولی استات، پروپیونات و . )r( )8=95/0( شود می

توسـط بلومـل و   ) 52(والـین   بسـط داده شـده   هاي بوتیرات از فرمول
                                                             
1 Partitioning Factor 
2 Microbial Mass (mg) 

با مختصري اصالحات در دستگاه معادالت دو مجهـولی   )8(همکاران 
  .به صورت زیر استفاده شد

)1  AA+(2×PP)=(2×cVFA)-fCO2-CH4 
)2  AA+(PP/2)=cVFA-fCO2+CH4 

CH4 =میلی مول( متان(  
fCO2= میلی مول(ید کربن حاصل از تخمیر دي اکس(  

cVFA= میلی مول(هاي چرب فرار محاسباتی کل اسید(  
AA=   نسبت مولی استاتPP =نسبت مولی پروپیونات  

  

در معادالت فوق تعداد مول دي اکسـید کـربن حاصـل از بـافري     
 هـاي  چرب فرار و مجموع نسـبت  هاي کل اسید هاي معادل تعداد مول

بـراي  . در نظر گرفته شـد  1مولی استات، بوتیرات و پروپیونات معادل 
غیر خطی و مقـادیر محاسـبه    هاي مدل هاي سه میانگین فراسنجهمقای

و آزمـون تـوکی    SASنـرم افـزار    GLMشده در زمان ثابت از رویـه  
مقایسه میانگین تیمارها بر اساس ارزیـابی میـانگین   ). 38( استفاده شد
کـامال   هـاي  مکـرر در طـول زمـان در قالـب طـرح      هاي اندازه گیري

نرم افزار آماري  GLMبا استفاده از رویه تصادفی با مدل آماري زیر و 
SAS 38(الولی تریس انجام شد  -ره هتلینگ و آما.(  

yijk =μ + τi + tk+ δij+( τ×t) ik + εijk 
میانگین و سایر اجزاء مدل به  μام،  ijkمشاهده  yijkدر مدل فوق 

در هر ها  ترتیب شامل اثر تیمار، اثر زمان، کوواریانس بین اندازه گیري
و خطاي تصادفی یا واریانس بین  iو تیمار kمار، اثرات متقابل زمان تی

 .بود kدر زمان  iدر هر تیمار j هاي اندازه گیري
 
  بحثو  نتایج

 هـاي  داده اساس بر )41(شفلد  نمایی مدل تخمینی هاي فراسنجه
مـرتبط   محاسـباتی  هاي فراسنجه و گاز تولید از آزمایش آمده دست به
 نتـایج  اسـاس ایـن   بر. است شده گزارش 3 جدول در ، 5/0tزمان  در

 هاي بین تیمار گاز تولید پتانسیل و نرخ دیدگاه از تخمیر الگوي تفاوت
 سـویاي  روغـن  حـاوي  تیمـار . بـود  دار معنی آماري لحاظ به آزمایشی

 روغـن  حـاوي  تیمار بعد مرتبه در و گاز تولید نرخ باالترین شده اکسید
 انـار  هسـته حـاوي   تیمار به نسبت االتريب گاز تولید نرخ، تازه سویاي
 بـا  رود مـی  انتظـار  این کـه  رغم علی. )>001/0P(داشت  شده آسیاب
آلکانـال هـا،    جملـه  از چرب هاي اسید اکسیداسیون پر مشتقات وجود

 تخمیـر  نـرخ  )46و 14( ... وهـا   آلکنال هـا، دي آلدهیـد هـا، آلکـانون    
 افـت  دسـتخوش  یبـات ترک این آزاد هاي رادیکال تأثیر تحت میکروبی

  و متـابولیکی  تعـادل  خوردن هم بر یا و سلولی دیواره تخریب از ناشی
 ،)48( گـردد  هـوازي  بـی  هاي میکروارگانیسم بیوشیمیایی هاي فرآیند

حاوي  تیمار در زمان واحد در تولیدي گاز در آمده وجود به نرخ افزایش
 در داده رخ بیوشـیمیایی  وقـایع  سلسـله  از برآیندي شده اکسید روغن
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 تأخیر فاز که دهد می نشان نتایج. باشد می گاز تولید ثابت کشت محیط
 را انکوباسـیون  زمان باالترین اول تیمار در بعد رتبه در و دوم تیمار در

 و )>001/0P( داده اختصـاص  خود به انار هسته حاوي تیمار به نسبت
 اساس بر تخمیر قابل بخش از گاز تولید پتانسیل که است درحالی این

 گذشـت  از پـس  شـده  گیـري  اندازه گاز نیز و خطی غیر مدل تخمین
 شـده  اکسـید  روغـن  حـاوي  تیمـار  در انکوباسیون آغاز از ساعت 120

 نتـایج  ایـن  اسـاس  بـر  .)>01/0P(داده اسـت   نشان را  مقدار کمترین

 دهنـده  نشان تواند می تأخیر فاز زمان در شده مشاهده دار معنی تفاوت
 هاي ایزومري چرب و هاي اسید پراکسیداسیون تقاتمش همزمان تأثیر

 آماده فرآیند طی در حرارت اثر در گرفته شکل چرب هاي اسید ترانس
 اشـباع  غیر چرب هاي اسید و) 2 جدول( شده اکسید هاي روغن سازي
 غشاء سالمت احیا و اکسیداسیون تعادل بر 2 و 1 هاي تیمار در موجود
 بهینـه  شـرایط  تغییـر  طریـق  از ازيهو بی هاي میکروارگانیسم سلولی
 .باشد میکروبی کشت

 
  )میلی گرم در گرم(هاي چرب روغن سویاي تازه و اکسید شده چگالی و ترکیب اندازه گیري شده اسید - 2جدول 

Table 2- Density and measured fatty acid composition of oxidized and fresh soybean oil 
  تازه  فراسنجه

Fresh 
  سید شدهاک

Oxidized   
  فرمول بسته

Closed formula  
  

Parameters 
  C12:0  Dodecanoic 0.01±0.459 0.00±0.074 دودکانوئیک اسید 
 C14:0  Tetradecanoic 0.01±1.055 0.00±0.727  تترادکانوئیک اسید 
 C14:1  Cis-9-tetradecenoic 0.05±4.044 0.01±1.15 تترادکنوئیک-9- سیس اسید 
  C15:0  Pentadecanoic 0.00±0.088 0.00±0.197 تادکانوئیکپن اسید
 C15:1 Cis-10-pentadecenoic 0.00±0.229 0.00±0.163 پنتادکنوئیک -10 - سیس اسید
 C16:0  Hexadecanoic 0.05±136.556 0.06±107.328 هگزادکانوئیک اسید
 C16:1  Cis-9-hexadecenoic 0.00±0.677 0.01±0.967  هگزادکنوئیک - 9 - سیس اسید
 C17:0 Heptadecanoic 0.01±0.838 0.01±0.947 هپتادکانوئیک اسید
  C17:1 Cis-10- Heptadecenoic 0.01±0.439 0.01±0.434  هپتادکنوئیک – 10 - سیس اسید
  C18:0 Octadecanoic 0.03±33.865 0.03±39.234  اکتادکانوئیک اسید
  C18:1 Cis- Octadecenoic 0.06±207.055 0.04±218.663  اکتادکنوئیک - سیس اسید
  C18:2 cis  Cis- Octadecadienoic2 0.09±509.21 0.08±525.191  2اکتادکا دي انوئیک - سیس اسید
  C18:2 trans  Trans- Octadecadienoic1 0.00±0.108 0.02±5.876 1اکتادکا دي انوئیک -ترانس اسید
  C18:3α Cis-9,12,15- Octadecatrienoic 0.01±68.845 0.07±73.683 )آلفا(اکتادکا تري انوئیک  15، 12، 9 -سیس  اسید
  C18:3γ Cis-6,9,12- Octadecatrienoic 0.00±0.099 0.01±1.038  )گاما(اکتادکا تري انوئیک 12، 9، 6 -سیس  اسید
  C20:0 Eicosanoic 0.02±1.621 0.06±2.929  ایکوزانوئیک اسید
  C20:1 Eicosenoic 0.00±0.077 0.04±1.989  ایکوزنوئیک اسید
  C20:2  Eicosadienoic 0.00±0.218 0.01±0.355 ایکوزادي انوئیک اسید
  C20:3  Cis-11,14,17-Eicosatrienoic - 0.00±0.295 ایکوزا تري انوئیک 17، 14، 11 - سیس اسید
  C20:4  Cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic 0.01±0.223 0.01±0.492 ایکوزا تترا انوئیک 14، 11، 8، 5 - سیس اسید
  C20:5  Cis-Eicosapentaenoic2 - 0.02±0.375 2ایکوزا پنتا انوئیک - سیس اسید
  C21:0  Heneicosanoic - 0.00±0.078  هنیکوزانوئیک اسید
  C22:0  Docosanoic 0.02±1.917 0.05±3.678 دوکوزانوئیک اسید
  C22:1  Cis-13- Docosenoic - 0.00±0.072 دوکوزنوئیک -13 - سیس اسید
  C22:6 Cis-Docosahexaenoic2 0.00±0.322 0.01±0.480  2نوئیکادوکوزا هگز- سیس اسید
  C23:0 Tricosanoic 0.01±0.247 0.02±0.277 تریکوزانوئیک اسید
  C24:0 Tetracosanoic 0.01±0.642 0.03±1.299  تتراکوزانوئیک اسید
  C24:1  Cis-Tetracosenoic 0.00±0.117 0.01±0.147  سیس تتراکوزنوئیک اسید

  Others  0.03±31.154 0.07±12.129  هاي چرب سایر اسید
 Unsaturated  0.15±791.557 0.18±831.102  هاي چرب غیر اشباع اسید
 Saturated  0.18±177.289 0.16±156.768 هاي چرب اشباع اسید

  Oil density(g/ml)  0.05±0.897 0.06±0.859 )گرم در میلی لیتر(چگالی روغن 
  .همه پیوند ها آرایش سیس دارند2. ترانس /ترانس، سیس /سیس، ترانس /ترانس :هاي ترانس شامل ترکیبات مختلف ایزومري1

1Different position of trans isomers: trans/cis, trans/trans, cis/trans.2All bound's position are cis. 
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ــوع ــرات مجم ــرب اث ــات مخ ــاوي ترکیب ــال ح ــاي رادیک  آزاد، ه
 رسیدن تا شده سبب اشباع غیر چرب هاي اسید و ترانس هاي ایزومري

 هاي تیمار در حدودي تا ) 5/0t( گاز تولید نرخ افزایشی عطف نقطه به
 روغـن  حـاوي  تیمـار  دراي  مالحظـه  قابـل  حد در و تازه روغن حاوي
  .بیافتد تعویق به شده اکسید

 جــنس قبیــل از شــکمبه هـاي  میکروارگانیســم جمعیــت کـاهش 
 خصوصـا  و اشـباع  غیـر  هـاي  روغن در اثر فیبروسولونس بوتیریویبریو

 بـه  تـوان  می را) 49و  44( مختلف مطالعات در شده اکسید هاي چربی
 نیـز  و تـأخیر  فـاز  زمـان  افزایش براي ممکن هاي علت از یکی عنوان
 در انـار  هسـته  در موجـود  زیستی فعال ترکیبات اکسیدانی آنتی نقش
 بـه  را شـده  اکسـید  هاي چربی در موجود کننده اکسید باتترکی مقابل
 شـمار  بـه  3 تیمـار  در تأخیر فاز زمان کاهش در احتمالی عامل عنوان

 بـافري  واي  تغذیـه  ظرفیـت  بـودن  یکسان به توجه با رو این از .آورد

 جمعیـت  رود مـی  انتظـار  تیمـار  سـه  هـر  در رفته کار به کشت محیط
 فـاز  از پـس  و انکوباسـیون  ابتـداي  در تکثیر پتانسیل داراي میکروبی

 بیوهیدروژناسیون فرآیند طیرادیکال  هاي و خنثی شدن ترکیب تأخیر
 بـراي  کشـت  محیط پتانسیل تمام از )10( دفاعی هاي مکانیزم سایر و

 .کند استفاده خود هوازي بی فعالیت
 اکسـید  هـاي  روغـن  تأثیر تحت میکروبی جمعیت تعادل طرفی از

تولید کننده بوتیرات تمایل بیشتري  هاي ارگانیسممیکرو سمت به شده
 ایـن  در را فـرار  چـرب  هاي اسید بافري از ناشی گاز پیدا کرده که نرخ

در  )4جـدول  (که این با نتایج ارائه شده ) 16( دهد می افزایشها  تیمار
 شـده  ذکـر  عوامل بنابراین .رابطه با گاز دي اکسید کربن مطابقت دارد

 نسبت 2 تیمار در گاز تولید نرخ بودن باالتر در الیاحتم اصلی دالیل از
  .باشد می 3 تیمار به

  

، 5/0tو مقادیر محاسبه شده پروتین میکروبی در زمان  5/0tهاي مدل کنتیک تولید گاز، ماده خشک هضم شده در زمان  اثر تیمارهاي آزمایشی بر فراسنجه - 3جدول 
  1لیانرژي قابل متابولیسم و تجزیه پذیري ماده آ

Table 3- Effect of treatments on parameters of gas production model, degraded dry matter in time of t0.5 and 
calculated parameters of microbial protein in t0.5, metabolizable energy and organic matter degradability1 

  
P-value 

SEM 
Treatments2 

 Parameters  2تیمارها
 فراسنجه

3  2  1  
P<0.001 3.7×10-4  0.076 c  0.102 b  a 0.091  Gas production rate (c)3 

  3نرخ تولید گاز

P<0.01  0.623  172.060c  143.260 b  a 166.276  Potential gas production(b)4 

  4پتانسیل تولید گاز در مدل

P<0.001  0.024  c 0.004  b 0.731  a 0.323  Lag time(h) 
  )ساعت(فاز تأخیر 

P<0.01  4.133  a 174.228  b 146.784  a 170.989  Gas produced in 120 h 4 

  4ساعت 120کل گاز تولیدي در 

P<0.001 0.117  c 19.284  b 14.119  a 16.275  Time of t0.5 
  )ساعت( 5/0tزمان

P<0.001 0.327  c 93.388  b 74.750  a 89.238  Gas produced at t0.5 
4 

  5/0t 4 ولیدي در زمانگاز ت

P<0.001  7.9×10-4 c 482.146  b 459.522  a 510.662  Degraded DM at t0.5 
5 

    5/0t 5در شده ماده خشک هضم 

P<0.001 0.922  c 263.614  b 284.604 a 301.844  Microbial protein at t0.5
7,5 

  5/0t 5 ،7در زمان  پروتئین میکروبی
0.098= P  0.079  †* 5.742  5.665†  * 5.906  ME6,1 

  6، 1انرژي قابل متابولیسم 
0.098= P  0.516  †* 39.582  † 39.077  * 40.651  %OMD7 

  7(%)تجزیه پذیري ماده آلی 
  .)P<0.05( باشند دار می در هر ردیف داراي اختالف معنیغیر مشابه با حروف  يها میانگین1
  .روغن اکسید شده و هسته انار: 3ر ید شده و تیماروغن اکس: 2، تیمار )کنترل مجازي(روغن تازه : 1تیمار 2
مگاژول به ازاء هر 6 ،گرم به ازاء هر گرم ماده خشک انکوبه شده میلی5، لیتر به ازاء هر گرم ماده خشک انکوبه شده میلی4، لیتر در ساعت به ازاء هر گرم ماده خشک انکوبه شده میلی3

  .داري دارد با دو عالمت متفاوت میل به معنی تفاوت دو گروه8 .محاسباتی7 ،کیلوگرم ماده خشک
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2Treatments:1) control (fresh oil) 2) oxidized oil and 3) oxidized oil and pomegranate seed. 
3ml/hour/g incubated DM, 4 ml/g incubated DM, 5mg/g incubated DM, 6 Mj/Kg DM, 7Calculated. 8 Parameters with Latin 
signs just trend to be different. 
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 گـاز  تولید که زمانی در خشک ماده پذیري تجزیه به مربوط نتایج

ــه ــاز کــل نصــف ب ــدي گ ــانی( رســد مــی تولی ــرخ کــه زم ــه ن  تجزی
 دهنـده  نشـان ) )5/0t( باشد می خود مقدار حداقل درها  میکروارگانیسم

 مشـتقات  تـأثیر  تحـت  خشـک  مـاده  پـذیري  تجزیه دار معنی کاهش
 حـاوي  مجـازي  کنترل تیمار به نسبت چرب هاي اسید پراکسیداسیون

 نقـش  اثـر  در خشک ماده پذیري تجزیه دار معنی افزایش و تازه روغن
بـوده   2 تیمـار  بـه  نسبت 3 تیمار در انار هسته اکسیدانی آنتی احتمالی
 مطابقـت ) 50(همکاران  و آنون وازکوئز نتایج با که )>001/0P(است 

  .دارد
هـا   و پروکـاریوت هـا   استرس اکسیداتیو در یوکـاریوت از آنجا که  
آزاد در سـلول تجمـع یافتـه و     هاي افتد که رادیکال اتفاق می میهنگا

منجر به اختالل در عملکرد صـحیح غشـاي سـلولی، هماننـد سـازي      
DNA  طبیعـی اسـت کـه   ) 40( شـود  مـی  لو کاهش طول عمر سـلو 

عمدتا بی هوازي بوده و سیستم آنتـی  که شکمبه  هاي میکروارگانیسم
) 10( نسبت به موجودات هوازي دارنـد اي  اکسیدانی کمتر توسعه یافته

چــرب بیشــتر دچــار  هــاي در اثــر محصــوالت پراکسیداســیون اســید
اکسـید   هـاي  تغذیه چربی .اختالالت ناشی از استرس اکسیداتیو گردند

توانـد   برد بلکـه مـی   را در حیوان باال میها  شده نه تنها میزان پراکسید
تخمیر شکمبه را نیـز از طریـق کـاهش تولیـد پـروتئین میکروبـی و       

اسـتفاده از آنتـی   ). 50( منفـی خـود قـرار دهـد     تـأثیر بازدهی تحـت  
و هـا   در جیره این اثرات منفی را با خنثی کـردن پراکسـید  ها  اکسیدان
چرب متعـادل   هاي آزاد و نیز کاهش پراکسیداسیون اسید هاي رادیکال

تغذیـه آنتـی    ،)45( بر اساس تحقیقات صـورت گرفتـه  . )17( نماید می
همچنین قابلیت هضم فیبر را چه در چربی تـازه و چـه در   ها  اکسیدان

ها  بر نقش مفید آنتی اکسیدان چربی اکسید شده افزایش داده است که
  .تاکید داردبه شکم جمعیت میکروبی بر

تولیـد گـاز در    5/0tزمان  3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  
رسد  می به نظر). >001/0P(نشان داد ي دار معنی اختالفها  بین تیمار
ایـن اسـت    رنمایانگها  در تیمار دوم نسبت به سایر تیمار 5/0tکاهش 

ي که ظرفیت بافري محیط کشت بدون آنتی اکسـیدان در تیمـار حـاو   
روغن اکسید شده نسبت به روغن تازه با سرعت بیشتري خنثی شده و 

 هـاي  شرایط محیطی بـه نفـع کـاهش جمعیـت پروتوزوآهـا و سـویه      
 هاي اما در محیط حاوي آنتی اکسیدان. رود می باکتریایی حساس پیش

یا نقطه عطف کاهشی منحنـی تولیـد گـاز بـه      5/0tانار  هستهطبیعی 
 ایـن افـزایش  . یابـد  می افزایشها  یر تیماري نسبت به سادار معنی طور
تواند به معناي حفظ شرایط بهینه محیط کشت به لحاظ بافري بـه   می

بـه دلیـل    احتمـاالً باشد که ها  مدت طوالنی تري نسبت به سایر تیمار
انـار در حفـظ پایـداري محـیط و      هستهنقش آنتی اکسیدانی ترکیبات 

 هـاي  سیداسـیون اسـید  آزاد و محصوالت مضـر اک  هاي حذف رادیکال
   .تچرب غیر اشباع بوده اس

دهد که تولید پـروتئین میکروبـی تحـت     می نشان 3نتایج جدول 
فـارغ   3و  2ي در هر دو تیمار دار معنی چربی اکسید شده به طور تأثیر

همچنـین حضـور آنتـی    . یافتـه اسـت  از حضور آنتی اکسیدان کاهش 
وتئین میکروبی نسـبت  نیز موجب کاهش تولید پر 3اکسیدان در تیمار 

تولید  دار معنی با توجه به کاهش). >001/0P( گردیده است 2به تیمار 
کـه نشـان دهنـده     2نیتروژن آمونیاکی در زمان انکوباسیون در تیمـار  

کاهش هضم پروتئین خام در اثر مشـتقات پراکسیداسـیون اسـیدهاي    
در طـول   تولید نیتروژن آمونیاکی دار معنی باشد و نیز افزایش می چرب

بهینه بودن شرایط محیط کشـت بـه نفـع     احتماالًکه  3زمان در تیمار 
 افزایش جمعیت پروتوزوآیی و تجزیه بیشتر پروتئین میکروبی را نشان

، کـاهش پیـاپی در تولیـد پـروتئین میکروبـی در      )3 شـکل (دهـد   می
سـایر مطالعـات   قابل توجیه بوده و با نتایج حاصل از  3و  2 هاي تیمار

ــات وازکــوئز. مطابقــت دارد )50( ــن و جنکینــز-مطالع  نشــان )50( آن
که هضم پروتئین خام در اثر اعمال تیمار چربی اکسـید شـده    دهد  می

همچنـین تولیـد   . یافته اسـت در مقایسه با چربی تازه به شدت کاهش 
نیتروژن میکروبی براي چربی اکسید شده در مقایسـه بـا چربـی تـازه     

یتروژن براي چربی اکسـید شـده افـزایش    کاهش یافته اما نرخ عبور ن
 و دردهد که به دلیل کـاهش قابلیـت هضـم پـروتئین خـام       نشان می

براي تیمار چربی اکسید شده  نتیجه باالتر بودن نیتروژن غیر آمونیاکی
درصـد نیتـروژن خـوراك در    آنها نشان دادنـد کـه   . استگزارش شده 

سید شـده بـه دلیـل    در اثر آنتی اکسیدان و چربی اکها  ترکیب باکتري
چـرب اشـباع در    هاي تغییر در جمعیت میکروبی کاهش و خروج اسید

 بـر از این مطالعه اینطـور  . یابد اثر تغذیه چربی اکسید شده افزایش می
که چربی اکسید شده متابولیسم پروتئین میکروبی را با توجه به  آید می

ق سـو  و خام، کاهش تولید نیتـروژن میکروبـی  کاهش هضم پروتئین 
دادن پتانسیل میکروبی به سمت خنثی نمـودن رادیکـال هـاي آزاد از    

  .دهد کاهش میافزایش زیست هیدروژنه شدن،  طریق
انرژي  هاي گزارش شده است فراسنجه 3همان طور که در جدول 

قابل متابولیسم و تجزیه پذیري ماده آلی کـه بـر اثـر گـاز تولیـدي از      
را فرمولـه و محاسـبه شـده    میلی گرم سوبست 200تخمیر معادل وزنی 

اکسـید   هـاي  افت و جبران عددي مختصري را به ترتیب در اثر روغن
تمایـل  ها  که این تفاوت دادانار نشان  هستهشده و اعمال تیمار حاوي 

آزمایشـی بـر    هـاي  اثـر تیمـار   4جدول  ).=09/0P( ي دارددار معنی به
سید کـربن  دي اکو متان  تولیدمدل ارسکوف مکدونالد،  هاي فراسنجه

مولی  هاي ، اسیدهاي چرب فرار کل و نسبتساعت انکوباسیون 24در 
نرخ تجزیه پذیري ماده خشـک  . دهد می چرب فرار را نشان هاي اسید

به صورت گرم در ساعت در تیمار حاوي روغـن تـازه داراي بـاالترین    
عـواملی همچـون اثـرات منفـی     . بـود هـا   مقدار نسبت به سایر تیمـار 

چرب چه به لحاظ نامسـاعد نمـودن    هاي داسیون اسیدمشتقات پراکسی
ــی در خنثــی ســازي   محــیط انکوباســیون و صــرف پتانســیل میکروب
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و چـه از   دفـاعی  هاي از طریق مکانیزمها  آزاد و پراکسید هاي رادیکال
یشتر به دلیـل  و میل به سمت تولید گاز بافري ب تأخیرطریق ایجاد فاز 
تغییر جمعیت میکروبی به سـمت   تحت تأثیر) 4جدول (بوتیرات بیشتر 

تواند از دالیل احتمـالی کـاهش    می ،تولید کننده بوتیرات هاي باکتري
حاوي روغن اکسید شـده   هاي نرخ تجزیه پذیري ماده خشک در تیمار

. مطابقـت دارد ) 49( با نتایج وازکوئز آنون و همکاران این شواهد. باشد
مختلف مشهود  هاي نجهانار در فراس هستهاکسیدانی  هرچند نقش آنتی

همچنـان تحـت    3است اما نرخ تجزیه پذیري ماده خشـک در تیمـار   
شـده کـه    1ي نسبت به تیمـار  دار معنی دچار کاهشها  پراکسید تأثیر

و بیشـینه بـودن تجزیـه     تأخیرالبته با در نظر گرفتن حداقل بودن فاز 
ده گرم ما 03/0پذیري کل و تجزیه پذیري موثر با احتساب نرخ خروج 

، برآیند 2خشک در ساعت و همچنین افزایش این نرخ نسبت به تیمار 
  .دش انار بر هضم میکروبی مثبت ارزیابی هستهنقش آنتی اکسیدانی 

کند که تابعیت گاز تولیـدي از مـاده خشـک بـه      می بیان 1 شکل
 نتـایج  ایـن  .اسـت داشـته  روند کاهشـی   2و 1، 3 هاي ترتیب در تیمار

بـه ترتیـب شـرایط بهینـه و      2و  3 هـاي  مـار دهد کـه در تی  می نشان
نامساعد تخمیر گاز تولیدي همبسـتگی بیشـتر و کمتـري بـا تجزیـه      

در این زمینه توجه همزمان بـه  . ایجاد نموده استپذیري ماده خشک 
چرب فرار تولید شـده تحـت    هاي تولیدي و نسبت مولی اسید هاي گاز

   . دهد می تاطالعات تحلیلی بهتري را به دسها  تیمار تأثیر
 24مول متـان تولیـدي در    تعدادکه  دهد می نشان 4نتایج جدول 

و  2و  1 هاي بین تیمار دار معنی ساعت انکوباسیون فاقد هرگونه تفاوت
نسـبت بـه    3در تیمار  این میزان که باشد می 3و  2 هاي نیز بین تیمار

 بـا توجـه بـه فراسـنجه     .به همراه نداشـت ي دار معنی افزایش 1تیمار 
بهینه بودن شرایط تخمیر براي تولیـد بیشـتر    3در جدول  5/0tزمانی 

گاز تخمیري در مقابل گاز ناشـی از بـافري بـراي مـدت طـوالنی تـر       
توانـد دلیـل اصـلی افـزایش عـددي تعـداد        میها  نسبت به سایر تیمار

  .ساعت انکوباسیون باشد 24طی  3گاز متان در تیمار  هاي مول
سـاعت   72طـی   3تان تولیدي در تیمـار  اما به طور کلی در صد م

زمانی مختلـف نشـان دهنـده رونـد کاهشـی       هاي انکوباسیون در بازه
بیانگر  احتماالًکه ) 2شکل (در طول زمان بوده ها  ارنسبت به سایر تیم

انار در پیشبرد مسیر تخمیر  هستهنقش مثبت ترکیبات آنتی اکسیدانی 
 مطالعات ماو و همکـاران  بر اساس .باشد می به سمت سنتز متان کمتر

 به دلیل کاهش جمعیت متانوژنزهـا و ها  به طور کلی تغذیه چربی )27(
آزاد،  هـاي  نیز رقابت بیوهیدروژناسیون با تولید متـان بـر سـر پروتـون    

اعمال تیمار حـاوي روغـن اکسـید    . گردد می باعث کاهش تولید متان
در کـاهش  آزاد  هـاي  و رادیکـال هـا   شده به دلیل نقشی که پراکسـید 

هـا   جمعیت میکروبی دارند باعث کاهش رقابت در اسـتفاده از پروتـون  
فیبروالیتیک حساس تر  هاي متانوژن مقاوم تر و باکتري هاي بین آرك

رود کـه برآینـد    مـی  و انتظار) 50( موثر در زیست هیدروژناسیون شده
از طرفـی افـزودن آنتـی    . باعث تولیـد بیشـتر متـان گـردد    ها  واکنش

انار به محیط کشت با بهینه نمودن شـرایط کلـی    هسته هاي اکسیدان
انکوباسیون و افزایش جمعیت پروتوزوآهـا منجـر بـه افـزایش تجزیـه      

فیبروالیتیک موثر در زیست هیدروژناسیون و نیز افزایش  هاي باکتري
  ).21(گردید متانوژن و تولید بیشتر متان  هاي رشد نمایی آرك

  

  
  هاي آزمایشی بین گاز تولیدي و تجزیه پذیري ماده خشک در تیماررابطه رگرسیون خطی  -1شکل

Figure 1- Linear regression between gas production and dry matter degradability in experimental groups  
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هاي مولی محاسبه  ان و دي اکسید کربن تولیدي، نسبتهاي مت مکدونالد، تعداد مول گاز -هاي تخمینی مدل ارسکوف اثر تیمارهاي آزمایشی بر فراسنجه - 4جدول 
  1ساعت انکوباسیون 24هاي چرب تولیدي در  شده استات، پروپیونات و بوتیرات و کل اسید

Table 4- Effect of treatments of parameters of Orskov-Mcdonald model, CH4 and CO2 production, VFAs molar 
proportion and total VFA produced in 24 hincubation1 

p-value SEM  
  2تیمارها

Treatments2  
Parameters 

  فراسنجه
3  2  1  

P<0.001  6.8×10-  0.093 c  0.052 b  0.104 a  DM Degradation rate3 

 3نرخ تجزیه پذیري ماده خشک

P<0.01  4.2×10-4  0.738 c  0.682 b 0.696 a  Potentially degradable DM4 

 4شک داراي پتانسیل تجزیهماده خ

P<0.001  6.1×10-4  c 0.455  b 0.402  a 0.431  Effective degradability5 

 5تجزیه پذیري موثر

P<0.01  0.004  b 0.690  ab 0.666  a 0.646  CH4 production in 24h 6 

 6ساعت  24متان تولیدي در 

P<0.05  0.120  a 3.866  b 3.782  a 4.198  Total CO2 5 

 6کل کربندي اکسید 

P<0.05  0.052  b 1.545  b 1.520  a 1.722  Fermentative CO2 6 

 6دي اکسید کربن ناشی از تخمیر

P<0.01  0.005  c 0.576  b 0.549  a 0.502  Acetate 7,8 

 7،8نسبت مولی استات

P<0.01  0.017  b 0.313  b 0.310  a 0.394  Propionate 7,8 

 7،8نسبت مولی پروپیونات

n.s  0.022 a 0.111 a 0.140 a 0.104 
Butyrate 7,8 

 7،8نسبت مولی بوتیرات

P<0.01  0.120  b 1.860  b 1.971  a 1.283  Acetate/Propionate 8 

 8نسبت مولی استات به پروپیونات

0.089= P  0.070  †* 2.321  †2.262  * 2.474  Total VFA 6,8 

 6،8هاي چرب فرار کل اسید

  .)P<0.05( باشند دار می ر ردیف داراي اختالف معنیدر هغیر مشابه با حروف  يها میانگین1
   .روغن اکسید شده و هسته انار آسیاب شده: 3روغن اکسید شده و تیمار : 2، تیمار )کنترل مجازي(روغن تازه : 1تیمار 2
ساعت  24مول در گرم ماده خشک در  میلی6 ،شک در ساعتگرم ماده خ 03/0با احتساب نرخ خروج 5 ،گرم به ازاء هر گرم ماده خشک انکوبه شده4 ،گرم ماده خشک در ساعت3

  .داري دارد تفاوت دو گروه با دو عالمت متفاوت میل به معنی9. محاسباتی 8، نسبت مولی7، انکوباسیون
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2Treatments:1) control (fresh oil) 2) oxidized oil and 3) oxidized oil and pomegranate seed. 
3g DM/hour, 4g/g incubated DM, 5passage rate assumed to be 0.03 g DM/hour, 6mMol/ g incubated DM for 24h, 7Molar 
proportion, 8 Calculated. 9parameters with Latin signs just trend to be different. 
 

و ) 4جـدول  ( یر با نتایج ارائه شده براي پروتئین میکروبیاین تفس
تولیـد دي اکسـید کـربن    . هم خوانی دارد) 3 شکل( نیتروژن آمونیاکی

 چـرب فـرار   هـاي  تابعی از دو پدیده تخمیـر سوبسـترا و بـافري اسـید    
حـاوي روغـن    هاي تیمار بینتولید دي اکسید کربن از لحاظ . باشد می

کـه   )4جـدول  (مشـاهده گردیـد   ي دار معنی تازه و اکسید شده تفاوت
 هـاي  نشان دهنده اثرات مضر مشتقات پراکسیداسـیون اسـید   احتماالً

به کار . چرب فرار است هاي چرب بر روند تجزیه سوبسترا و تولید اسید
تعـداد  در کـل  را افـزایش قابـل تـوجهی     3انار در تیمـار   هستهبردن 
 فـراهم آورد کـه   2مار دي اکسید کربن تولیدي نسبت به تی هاي مول

ایـن   .نداشـت  1ي بـا تیمـار   دار معنی از لحاظ آماري تفاوت این میزان
نندگی ترکیبـات فعـال   نشان دهنده نقش خنثی ک تواند می نیز رویکرد

هرچنـد بخـش قابـل     انـار باشـد،   هسـته  هاي اکسیدان زیستی و آنتی

کربن تولیـدي، ناشـی از تخمیـر بـوده کـه      اکسـید  توجهی از گـاز دي 
در آن هـا   کربن کـل در مـورد اثـر تیمـار    اکسـید  با ديمشابه اي  بطهرا

  ).4جدول (شد مشاهده 
کربن ناشی از تخمیر نیـز کـاهش قابـل    اکسید دي هاي تعداد مول

حاوي روغن اکسـید شـده بـا و بـدون      هاي توجهی در اثر اعمال تیمار
 تـأثیر به لحـاظ عـددي تحـت     3هرچند در تیمار . دادانار نشان  هسته

گـاز دي اکسـید    هـاي  ی اکسیدان، افزایش مختصري در تعداد مولآنت
قـرار  ولی از لحاظ آماري مـورد تاییـد    ،مشاهده گردیدکربن تخمیري 

چرب فرار کل محاسباتی بر اسـاس   هاي اسید هاي تعداد مول. نگرفت
در اثـر روغـن اکسـید شـده     ساعت انکوباسیون نیز  24گاز تولیدي در 
ــر  تــی اکســیدان گــرایشآن حضــورو در  کــاهش یافتــه افزایشــی غی

  ).P=08/0(داد نشان داري  معنی
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در اثر ) P=09/0( و پروپیونات) >01/0P( مولی استات هاي نسبت 
کـه   یافزایش یافته در حـال  2اکسیدان نسبت به تیمار  آنتی استفاده از

 غیـر  بـه طـور   2نسبت بـه تیمـار    3بوتیرات در تیمار  هاي میزان مول
همچنین در اثر اعمال تیمـار روغـن اکسـید     .افتکاهش یي دار معنی

افزایش و  )>01/0P( و استات) P=2/0( مولی بوتیرات هاي شده نسبت
 توانـد  مـی  ایـن تغییـرات  . پیدا کردکاهش ) P>01/0( سهم پروپیونات

انـار و اثـرات منفـی     هسته هاي تایید کننده نقش مثبت آنتی اکسیدان
توجه به ایـن   .باشدر میکروبی روغن اکسید شده بر تخمی هاي پراکسید

 هـاي چـرب فـرار    نکته ضروري است که فرض ناچیز بودن سایر اسید
هاي تولیدي حاصـل از   و نیز سایر گاز...) اسید والریک، ایزوبوتیریک و(

هـاي مـولی    در معـادالت تخمـین نسـبت   ...) هیدروژن و (انکوباسیون 
نتـایج ارائـه    هاي چرب فرار به عنوان عاملی براي بیش تخمینـی  اسید

بـر اسـاس نتـایج،    . قابل ذکر است 1شده از جمله پروپیونات در تیمار 
 دار تـأثیر معنـی  روند تولید نیتروژن میکروبی در طی انکوباسیون تحت 

اعمـال  ). >05/0P(گرفـت  آزمـایش قـرار    هاي دو عامل زمان و تیمار
ژن تولید نیتروروند  دار معنی اکسید شده باعث کاهش هاي تیمار روغن

از آنجا که تولید . )3 شکل( گردید 2و  1 هاي آمونیاکی نسبت به تیمار
تجزیـه پـذیري پـروتئین خـام     تأثیر نیتروژن آمونیاکی به شدت تحت 

 هاي نقش منفی رادیکال،احتماالً این کاهش تحت تأثیر باشد می جیره
تجزیــه پــذیري پــروتئین خــام توســط      بــرهــا  آزاد و پراکســید

این شواهد بـا نتـایج   . رخ داده است پروتئوالیتیک هاي میکروارگانیسم
 تـأثیر بـر روي  ) 49( به دست آمده از مطالعه وازکوئز آنون و همکـاران 

  .چربی اکسید شده بر قابلیت هضم پروتئین خام مطابقت دارد
باعـث کـاهش   ها  تغذیه روغن) 27( طبق گزارش ماو و همکاران 

) 21(همچنـین جـوآنی    .شود می آمونیاکی تولیدي در شکمبه نیتروژن
بـا تجزیـه    میگزارش نموده که جمعیت پروتوزوآها که ارتبـاط مسـتقی  

ي دار معنـی  دچار کاهشها  پروتئین میکروبی دارند در اثر تغذیه چربی
. کنـد  مـی  اثرات مضر را تعـدیل  اینها  و استفاده از آنتی اکسیدان شده

حـاوي روغـن    يها کاهش نیتروژن آمونیاکی در تیمار احتماالًبنابراین 
اکسید شده به دلیل کاهش شدید جمعیـت حسـاس پروتـوزوآ در اثـر     

چـرب و در نتیجـه کـاهش تجزیـه      هاي مشتقات پراکسیداسیون اسید
از این رو طبیعی است که تیمـار حـاوي آنتـی     .پروتئین میکروبی باشد

 هـاي  اکسیدان با خنثی نمودن عوامل نامساعد محیطی ناشی از روغـن 
بهبود رشد جمعیت پروتوزوآها و افزایش نرخ تجزیه  اکسید شده باعث

 .پروتئین میکروبی و به تبع آن افزایش تولید نیتروژن آمونیـاکی گـردد  
خـام گیـاهی عـالوه بـر ایجـاد       هـاي  به طور کلی اکسیداسیون روغن

 هاي آزاد و افزایش ارزش عددي پراکسید هاي ترکیبات داراي رادیکال
منجـر بـه    ،حرارتـی  هـاي  طی تیمار چرب در هاي مشتق شده از اسید

 هاي چرب و ایجاد تنوع در ایزومري هاي ایزومریزاسیون گسترده اسید
   .)2جدول ( شود می ترانس سیس و خصوصاً

  

 
  هاي زمانی هاي آزمایشی بر درصد متان در گاز تولیدي بازه تاثیر تیمار - 2 شکل

Figure 2- Effect of treatments on percentage of methane production in time periods 
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  هاي آزمایشی بر تولید نیتروژن آمونیاکی در طول زمان انکوباسیون تأثیر تیمار - 3 شکل

Figure 3- Effect of treatments on ammonia nitrogen (mg/dl/DM) over incubation time  
  

خمیر این امر نیاز به آنتی اکسیدان را جهت بهینه نمودن شرایط ت
 هـاي  میکروبی و کاستن از اتالف پتانسیل میکروبی به سمت واکـنش 

) 25( طبــق گــزارش مایــا و همکــاران .دهــد مــی دفــاعی را افــزایش
دوگانـه از اسـید    هـاي  چرب با افزایش پیوند هاي زایی اسید مسمومیت

لینولئیک تا اسید ایکوزاپنتاانوئیک داراي روند افزایشی بوده که با توجه 
 )2 جـدول (چرب روغن اکسید شده و روغن تـازه   هاي اسید به پروفیل

وجـود ترکیبـاتی همچـون    . اثر این ایزومریزاسیون کامال مشهود است
سـاده و پلـی    هاي و نیز سایر فنول )32و 20(پونیکاالژین و االژیتانین 

انار تـا حـدود زیـادي     هستهداراي نقش آنتی اکسیدانی در  هاي فنول
ـ   تأمینقادر به  ی اکسـیدانی و خنثـی سـازي ترکیبـات مضـر      نیـاز آنت

 . براي کشت میکروبی استهاي چرب اکسید شده  اسید
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  شده با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاك  عمل آوريتعیین ارزش غذایی کاه گندم 

  با استفاده از روشهاي تولید گاز و کیسه هاي نایلونی
  

  2عبدالمنصور طهماسبی -2عباسعلی ناصریان -*2رضا ولی زاده -1صمدصادقی
   18/04/1391 :تاریخ دریافت
   03/05/1394 :تاریخ پذیرش

  
  چکیده

، بـا اسـتفاده از   )درصـد  6و  4، 2( آمونیـاك شـده بـا سـطوح متفـاوت گـاز و مـایع       این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی کاه گندم عمـل آوري  
 120و  96، 72، 48، 36، 24، 12، 6، 3يدر زمـان هـا  ز و تجزیه پذیري ماده خشـک  گا دیتول زانیم .هاي نایلونی انجام شد هاي تولید گاز و کیسه تکنیک

 ADFو  NDF امـا  ،کاه افـزایش  CPنتایج نشان داد که همگام با افزایش سطح گاز یا مایع آمونیاك مورد استفاده جهت عمل آوري،  .دش ساعت تعیین
حاصل از  جینتا .بر هر کدام از این ترکیبات داشتند راداري، بیشترین تاثیر  آمونیاك به طور معنی گاز و نیز مایع% 6سطح که به گونه اي کاهش پیدا کرد 

، همگام با افزایش سطوح گاز یا مـایع آمونیـاك افـزایش    مرتبط با ناپدید شدن ماده خشک EDو  PDو نیز  a ،b ،cنشان داد که بخش In situروش 
هـا را   بر میزان هر کدام از این فراسـنجه داري، بیشترین تاثیر  معنی و نیز مایع آمونیاك، به طور گاز% 6سطح که در بین تیمارها، اي  نهکنند به گو پیدا می
تولیـد   SCFAو  a، c ،ME ،NEL ،OMD هاي فراسنجهو نیز  ساعت 24در  مجموع گاز تولید شده گاز نشان داد که دیحاصل از تول جینتا .داشتند

همگـام بـا افـزایش گـاز یـا مـایع آمونیـاك        نشـان داد کـه    ژوهش                              نتایج ایـن پ . و مایع آمونیاك بیشترین بودند گاز% 6سطح داري، در  گاز به طور معنی
اثـر بهتـري بـر ارزش    به واسطه داشتن رطوبت بـاالتر،   آمونیاك مایع% 6کند، گرچه در بین کلیه تیمارها، سطح   مورداستفاده، کیفیت کاه افزایش پیدا می

  .غذایی کاه داشت
  

  .مایع آمونیاك، گاز آمونیاك، هاي نایلونی کیسه ،کاه گندم ،تولید گاز: کلیدي هاي واژه
  

   1  مقدمه
کمبود خوراك دام از معضالت اساسـی و قابـل توجـه در صـنعت     
دامپروري است و براي جبران ایـن کمبـود بهـره گیـري از ضـایعات      
کشاورزي و صنایع تبدیلی و عمل آوري مناسب آنها جهـت کـا هـش    

تغذیـه دام   .هزینه هاي پرورش دام یکی از روشهاي قابل قبول اسـت 
کـه تهیـه    )21( هزینه پرورش دام را تشکیل می دهـد % 50در حدود 

جیره هاي غذایی ارزان و متوازن می تواند موجـب بهبـود بهـره وري    
، 87-88در ایران میزان تولید گندم در سال زراعـی   .این صنعت گردد

 1 -5/1با تولید هـر کیلـوگرم گنـدم حـدود     . )1( تن بوده است48/13
لذا انتظار بر این است که ساالنه حـدود  . ه حاصل می شودکیلوگرم کا

                                                             
کنندگان، گروه علوم دامی، دانشگاه  دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه نشخوار -1

  فردوسی مشهد،
 .استاد گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد -2
 )valizadeh@um.ac.ir                            :         نویسنده مسئول(*  

   .تولید شود میلیون تن کاه گندم 20
براساس  نشخوارکنندگان در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه،

مواد لیگنوسـلولزي در   .پرورش می یابند کشاوزيفراورده هاي جانبی 
تحت تاثیر برابر تجزیه شکمبه اي مقاوم هستند، که این هضم آنها را 

ي قرار می دهد، لذا باعث عدم دسترسی به منبـع گسـترده اي از انـرژ   
بنابراین کیفیت و کمیت خوراك هاي موجـود، فـاکتور   ). 36( می شود

اصلی موثر بر تولید نشخوارکنندگان در بسـیاري از نقـاط جهـان، بـه     
پرورش نشخوارکنندگان در . باالي دام می باشدخصوص نقاط با شمار 

کشـاورزي  جـانبی  ه مناطق، تا حد زیادي بـه فـرآورده هـاي    این گون
با این حال، عملکرد حیوانات می تواند بـا ایـن گونـه    ). 4( بستگی دارد

خوراك ها، بواسطه میزان پروتئین پایین و میزان باالي فیبر غیر قابل 
با توجـه بـه ایـن     ).33( کاهش پیدا کند ،هضم یا با قابلیت هضم کند

ی و قابلیت هضم ضعیف کاه، یکی از راههاي مقابله آمار و ارزش غذای
با مسئله کمبود مواد خوراکی جهـت تغذیـه دام، اسـتفاده از روشـهاي     

مواد فیبري بـا گـاز آمونیـاك     عمل آورياز جمله  عمل آوريمختلف 
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در واقع هـدف از عمـل آوري، افـزایش کیفیـت کـاه از طریـق        .است
یونـد بانـدهاي اسـتري    لیگنین زدایی، سیلیس زدایی، سست کـردن پ 

 به صـرفه  شرایط مقرون در کهمی باشد همی سلولز و هیدرولیز سلولز 
نتـایج آزمایشـات    .باید صورت گیرد و موجب بهبود قابلیت هضم شود

ن قابلیت هضم آ ،نشان داده است که فرآوري کاه گندم با گاز آمونیاك
% 3بـا  عمل آوري کاه گنـدم  و  )3( افزایش داده% 10-15را در حدود 

و  NDFمیزان قابلیت هضم آزمایشگاهی همـی سـلولز،   گاز آمونیاك، 
ADF    در  ).34( افـزایش داده اسـت  % 39و  59، 150را به ترتیـب تـا

قابلیت هضـم کـاه و نیـز مصـرف را در     ، فرآوري کاه گندم ،مطالعه اي
 64بـه   47 با کاه فـرآوري نشـده، بـه ترتیـب از    گوسفندان در مقایسه 

 ).10( درصد افزایش داد 64به  36درصد و  
تعیین ارزش غذایی کاه گندم فرآوري شـده   ،هدف از این پژوهش

با اسـتفاده از روش هـاي تولیـد    با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاك 
  .می باشدگاز و روش کیسه هاي نایلونی 

  
 مواد و روشها

  نحوه عمل آوري
بـا  (  لوله هاي پالستیکی مخصـوص منظور فرآوري کاه گندم، به 

استفاده شد ) میلیمتر ضخامت  5/0 -8/0متر و  1,8متر، ارتفاع  1قطر 
سطوح متفاوت گـاز و  . که یک کیلوگرم کاه گندم در آنها قرار داده شد

لوله هـا  . به لوله ها تزریق شد) درصد 6و  4، 2( مایع آمونیاك تجاري
. تیگراد نگهـداري شـدند  درجه سـان  20-25به مدت یک ماه در دماي 
 پـس از چهـار روز قـرار   عمـل آوري شـده    پس از این دوره، کاههاي

 .براي آنـالیز آزمایشـگاهی اسـتفاده شـد     هواي آزاد،معرض گرفتن در 
  .بود%  25آمونیاك مورد استفاده داراي خلوص  مایع

 
  تعیین ترکیب شیمیایی

ه هـاي  صـی خام و ماده آلی نمونه ها مطابق با تو پروتئین محتوي
AOAC1990 )5( محتـوي . تعیین شد NDF و ADF  بـا  هـا  نمونـه 

  .شدتعیین ) 45( وهمکاران ون سوست روش از استفاده
  

  نحوه تعیین ارزش غذایی 
  شکمبه اي تجزیه پذیري

ي  نمونـه  از گـرم  7/1 انکوباسـیون  بـا  اي شکمبه تجزیه پذیري
جـنس   از نـایلونی  هاي کیسه در میلیمتر 2 ذرات اندازه با شده خشک

 شـکمبه  در میکرون 40 منافذ قطر و 10 ×20ابریشم مصنوعی به ابعاد
 هـر  در تکـرار  با دو اي شکمبه چهار گاو نر هلشتاین داراي فیستوالي

، 48، 36، 24، 12، 6، 3صـفر،   متـوالی  سـاعات  در وران گاو  و در دو 
 تعیـین  )9 سـاعت ( صبح وعده دهی خوراك از پیش و 120و  96، 72
بـا جیـره    و نگهـداري  انفـرادي  صـورت  به آزمایش طی حیوانات .شد

و ) سـیلوي ذرت % 30+ یونجه % 25( علوفه% 65کامال مخلوط حاوي 
جو، سبوس گنـدم، کنجالـه کلـزا، تفالـه چغنـدر قنـد،       ( کنسانتره% 35

 و صـبح  نوبـت  دو در) مکمل مواد معدنی و ویتامینی، آهـک و نمـک  
 بلـوك  و آب بـه  آزادانه حیوانات .تغذیه شدند 17و  9ساعات  در عصر

 تعیـین  زمانهـاي  شدن سپري از پس .داشتند نمک دسترسی لیسیدنی
 نحوي به شد شسته کامالً سرد آب با و خارج از شکمبه کیسه ها شده
 نمونـه  حاوي شده شسته هاي کیسه .گردید خارج از آنها زالل آب که
 خشک کامالً سانتیگراد درجه 65 دماي در آون ساعت در 48مدت  به
 شدن شسته اثر در خشک ماده اتالف تعیین براي. شد سپس توزین و
 ترتیـب  همان به گذاري شکمبه بدون کیسه ها ،)صفر زمان(کیسه  از
 شـدن  ناپدیـد  میزان .گردیدند منتقل آون به سپس و شد آب شسته با

 و ارسـکوف  معادلـه  از اسـتفاده  با هاي هضمی فراسنجه و مغذي مواد
 کنـد  بخش b، بخش سریع تجزیه a( P=a+b(1-e-ct) )32(مکدونالد 

و ) مقـدار ناپدیـد شـدن    pواحد زمـان و   در تجزیه نرخ ثابت cتجزیه، 
 پـذیري  تجزیـه . انجـام شـد  ) SAS 9.1 )37 افزارنرم  آنالیز داده ها با

 ED=a+[bc/(c+k)]بـا اسـتفاده از فرمـول    ماده خشک ) ED( موثر
 05/0( شـکمبه  از خـروج  نرخبرابر با  kمعادله  این در محاسبه شد که

  .بود )در ساعت
  

  تولید گاز
هاي  بطري و سنج فشار از استفاده با گاز تولید مقدار گیري اندازه

) گاسناستی و منک روش با مطابق( مصنوعی بزاق محتوي اي شیشه
 میلـی  200و ) لیتر میلی 30(  2:1 نسبت به شده صاف شکمبه مایع و

 ر دو اجـرا انجـام  تکرار و د 5شده در  آسیاب نمونه از خشک ماده گرم
فیسـتوالي   داراي چهـار راس گـاو نـر هلشـتاین     از شکمبه مایع. شد

 .آمـد  دسـت  بـه  صـبح  وعدهدهی  ازخوراك قبل دائمی و اي شکمبه
، بـراي تصـحیح گـاز    ءتکرار به عنوان بالنک در هر اجـرا  5 همچنین

. ایع شکمبه در نظـر گرفتـه شـد   تولید شده توسط ذرات باقیمانده در م
 پوشـش  و السـتیکی  درپـوش  از استفاده با اي سر بطري هاي شیشه

 حمـام  سـانتیگراد  درجه 39 دماي در و بسته طور کامل به آلومینیومی
، 6، 3زمانهـاي   در شـده  تولید گاز فشار ثبت با .قرارداده شد ماري بن
ــاعت 120و  96، 72، 48، 36، 24، 12 ــرار و س ــه در دادن ق  ي رابط

 دسـت  بـه  زمـان  هـر  در تولیدشده گاز حجم )44( همکاران و تئودورو
 زمـان  برحسـب  گـاز  تجمعی تولید مذکور هاي توسط داده سپس .آمد

با  P=b(1-e-ct) ي شده بهینه سازي رابطه براساس برازش و محاسبه
 نـرخ  و) b( ، مقدار تولید گاز)SAS 9.1 )37 ماريآافزار  نرماستفاده از 

 نـرم  از اسـتفاده  با آن نمودار وشکل آمد دست به )c( زمان در تولیدگاز
  . رسم شد Excelافزار 

 متابولیسـم  انـرژي قابـل   ،)DOM( هضـم  قابـل  آلی ماده مقادیر
)ME (و انرژي خالص شیردهی )NEL( رابطـه یپیشـنهاد   از استفاده با 

 زنجیـر  کوتاه چرب اسیدهاي میزانو  )29(و استینگاس منک ي شده
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)SCFA ( گتاچیو و همکاران رابطه رابطه براساسنیز )محاسـبه ) 14 
  :شد

OMD (g/100g DM) = 14.88 + 0.889GP + 0.45CP 
+0.0651XA 

ME (MJ/kg) = 2.20+0.136GP+0.057CP+0.0029CP2 
NEL (MJ/kg DM)=0.096×GP+0.0038×CP + 

0.000173× EE2 +0.54 
SCFA (m mol/200 mgDM) = 0.0222 GP – 0.00425 

میلی  200 ازاي بهمیلی لیتر ( ساعت 24گاز در  کل تولید GPکه 
 و خاکسـتر  درصـد  XAدر صد پروتئین خام و  CP، )رم ماده خشکگ

EE است اتري عصاره.  
  

  نتایج و بحث
 ترکیب شیمیایی

وري کاههاي گندم عمـل آوري نشـده و عمـل آ    شیمیایی ترکیب
نتایج بدست آمده نشـان مـی دهـد    . ورده شده استآ 1جدول  شده در

، میـزان  )گـاز یـا مـایع   ( آمونیـاك  نـوع  که با عمل آوري کاه با هر دو
 پروتئین کاه به طور معنی داري افزایش پیدا مـی کنـد، در حـالی کـه    

ــزان  ــی    ADFو  NDFمی ــدا م ــاهش پی ــی داري ک ــور معن ــاه بط ک
یع آمونیـاك مـورد اسـتفاده و    با افزایش درصد گاز یا ما) 05/0P(کند

 ADFو  NDFنیز رطوبت موجود، تاثیر آمونیاك بر میـزان پـروتئین،   
  .کاه بیشتر می شود

، CP( عاملی که باعث شده است تا پارامترهاي اصلی مورد بررسی
NDF  وADF ( بـه    معنی دار شود  7و  6و نیز  5و  4بین تیمارهاي

 25مایع آمونیاك مـورد اسـتفاده خلـوص    (آب موجود در مایع آمونیاك
) مـایع آمونیـاك  % 4( 5بر می گـردد کـه تیمارهـاي    ) درصدي داشت

 6بـه   نسـبت ) مـایع آمونیـاك  % 6( 7و ) گاز آمونیاك% 4( 4نسبت به 
. رطوبـت بیشـتري داشـتند   % 18و % 12، به ترتیب )گاز آمونیاك% 6(

داراي رطوبـت بیشـتري بـود، ولـی      2ت به تیمار نیز نسب 3البته تیمار 
از ). رطوبت% 6( مورد بررسی نشداصلی باعث معنی داري پارامترهاي 

درصد رطوبت، به طور  15سوي دیگر ابقاي آمونیاك در حضور حداقل 
  .کردمعنی داري افزایش پیدا 

 نتایج این آزمایش با نتایج حاصل از آزمـایش دانـش و همکـاران   
گـاز آمونیـاك، میـزان    % 4دارد که درآن بـا اسـتفاده از   همخوانی ) 2(

ADF  وNDF  5و  11 ترتیـب  در مقایسه با کاه عمل آوري نشده به 
گرچـه   .فزایش پیدا کـرد درصد ا 173درصد کاهش و پروتئین خام آن 

، NDFدر آزمایش دیگري، عمل آوري کاه گندم با آمونیـاك، میـزان   
و  96، 826بـه   272و  135، 877ترتیـب از  لیگنین و همی سلولزرا به 

را تحت تاثیر  ADFما ا ،گرم در کیلوگرم ماده خشک کاهش داد 226
مونیاك بدون آب  می توانـد میـزان پـروتئین خـام را     آ). 39( قرار نداد

   ).35( کاهش دهدرا  کاه ADLو  NDF ،ADFافزایش داده و میزان
بیشـتر  همی سلولز از بین بخشهاي تشکیل دهنده دیواره سـلولی  

کاهش پیدا می کند که نشان دهنده محلول شدن آن بـر  اثـر عمـل    
در اثر محلول شـدن همـی سـلولز، سوبسـتراي      ).20( ی باشدآوري م

د که بدین طریق با کتریهاي شکمبه قرار می گیربیشتري در دسترس 
کاه در اثر عمل  )قابلیت هضم آزمایشگاهی( IVDMDباعث افزایش 

افـزایش گـروه هـاي کربوکسـیل آزاد بـه      . آوري با آمونیاك می شود
 اسیدهاي یورونیک در همی سلولزواسطه آزاد شدن پیوندهاي استري 

و اتـالف گـروه هـاي    ) 16( ، کاهش در باقیمانده اسید یورونیـک )43(
  .سلولز می باشد استیل نشان دهنده تغییرات در بخش همی

  
  ده خشکتجزیه پذیري ما

کاههاي عمـل آوري نشـده و    ضرایب تجزیه پذیري ماده خشک
 2مونیـاك در جـدول  اوت گـاز و مـایع آ  عمل آوري شده با سطوح متف

بخشهاي سریع تجزیه و کند تجزیه و نیـز پتانسـیل    .آورده شده است
تجزیه پذیري در تیمـار شـاهد نسـبت بـه سـایر تیمارهـا کمتـر بـود         

)05/0‹P.(  بخشb د کمترین مقـدار را داشـت کـه بـاال     در تیمار شاه
به ساختار فیبري آن نسـبت   بودن بخش کند تجزیه در آن را می توان

کـاه عمـل   . داد که نیاز به زمان بیشتري براي تجزیه این بخـش دارد 
داراي محتواي نسبتا باال در دو بخـش   مایع آمونیاك% 6آوري شده با 

a  وb  ایجـاد شـده در اثـر     در بین تیمارها می باشد که اگر از خطـاي
ذرات ریز شستشو شده در زمان صفر در کاههـاي دیگـر صـرف نظـر     

پایین بودن بخش سـریع   .شود باالترین میزان محلول را دارا می باشد
 تجزیه ماده خشک می تواند مصرف اختیاري خـوراك راکـاهش دهـد   

)23 .(  
مـی باشـد    bو  aذیري که حاصل جمـع بخـش   پتانسیل تجزیه پ

دارا بوده آمونیاك، باالترین مقدار را  مایع% 6شده با وري درکاه عمل آ
  .در تیمار شاهد مشاهده گردید و کمترین مقدار

تجزیـه   میـزان مـایع آمونیـاك، بیشـترین    % 6عمل آوري کاه بـا  
د و کمترین میزان در تیمار شاهد مشـاهده  پذیري موثر را دارا می باش

وري نشـده و عمـل   این نتایج نشان می دهد کـه کـاه عمـل آ   . گردید
ــک دوره    ــاوتی در ی ــذیري متف ــه پ ــب تجزی ــده داراي ظرای آوري ش

، به ADFتجزیه پذیري ماده خشک با افزایش . انکوباسیون می باشند
واسطه کاهش گلوسیدهاي محلول و افزایش ترکیبات دیـواره سـلولی   

 7تیمـار  باال بودن تجزیه پذیري مواد مغـذي در   .کاهش پیدا می کند
آمونیـاك و درصـد رطوبـت    واسطه اثر توام سطوح بـاالتر   می تواند به

باشد که با متورم کردن و تغییر در ساختار کریستالی سلولز، باعث شده 
  ). 18(تا بیشتر در معرض میکروارگانیسم هاي شکمبه قرار بگیرد 
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  1)براساس درصد ماده خشک(عمل آوري شده با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاك  هترکیبات شیمیایی کا  - 1 جدول
Table 1- Chemical composition of treated straw with defferent levels of gaseous and liquid ammonia (basis DM 

percentage)1 
هاتیمار  

Treatments 
 ترکیب شیمیایی

Chemical Composition 
آلیماده   

OM 
 پروتئین خام

CP 
 عصاره اتري

EE 
فیبر نامحلول در شوینده 

 خنثی
NDF 

فیبر نامحلول در شوینده 
 اسیدي
ADF 

 خاکستر
Ash 

 کاه عمل آوري نشده
Untreated straw 90.9 3.71a 0.85 72.28a 52.26a 9.100 

گاز% 2کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 2% 
gaseous 

90.86 6.86b 0.85 69.43b 51.18b 9.140 

مایع% 2کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 2% 
liquid 

90.85 7.18b 0.85 68.29b 50.91b 9.150 

گاز% 4کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 4% 
gaseous 

90.85 9.08c 0.85 66.41c 49.08c 9.150 

مایع% 4کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 4% liquid 90.84 10.15d 0.85 65.28d 48.18d 9.160 

گاز% 6کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 6% 
gaseous 

90.84 11.21e 0.85 64.52e 47.35e 9.160 

گاز% 6کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 6% liquid 90.83 13.41f 0.85 63.09f 46.22f 9.170 

SEM 0.21 0.234 0.125 0.378 0.125 0.089 
P-value ns * ns * * ns 

  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابههاي هر ستون با حروف غیر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
  1تجزیه پذیري ماده خشک کاه عمل آوري شده با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاك هاي فرآسنجه  - 2 جدول

Table 2- Degradability parameters Dry Matter of treated straw with defferent levels of gaseous and liquid ammonia1 
هاتیمار  

Treatments 
  پارامترهاي تجزیه پذیري

Degradability parameters 
بخش سریع 

  التجزیه
a 

بخش داراي پتانسیل 
   cتجزیه پذیري با نرخ 

b 

نرخ تجزیه 
  پذیري

c 

 پتانسیل تجزیه پذیري
PD 

 تجزیه پذیري مؤثر
ED 

 کاه عمل آوري نشده
Untreated straw 15.98a 39.56a 0.0248a 55.87a 29.1a 

گاز% 2کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 2% gaseous 16.97b 42.52b 0.0256b 60.37b 31.63b 

مایع% 2کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 2% liquid 17.19b 42.95b 0.0273b 61.04b 32.36b 

گاز% 4کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 4% gaseous 18.86c 44.88c 0.0288c 64.37c 35.26c 

مایع% 4کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 4% liquid 19.97d 46.06d 0.0295c 66.83d 37.06d 

گاز% 6کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 6% gaseous 20.2 e 47.56e 0.0305d 68.56e 38.26e 

گاز% 6کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 6% liquid 22.08 f 49.75f 0.0314e 71.39f 40.12f 

SEM 0.209 0.53 0.0008 0.58 0.15 
P-value * * * * * 

  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابههاي هر ستون با حروف غیر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
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Figure 2- Degradability trend of Dry Matter of treated straw with defferent levels of gaseous and liquid ammonia  
  

فراسنجه هاي تجزیه پـذیري اغلـب تحـت تـاثیر ویژگـی هـایی       
سلولی مـواد خـوراکی قـرار     همچون ترکیب شیمیایی و ساختار دیواره

بـین تجزیـه   ) 19( براساس گزارش هافمن و همکاران). 15( می گیرد
ارتباط منفـی و معنـی داري وجـود     NDFپذیري موثر ماده خشک با 

دارد و تنوع در تجزیه پذیري مشاهده شده در خوراکهاي مختلف مـی  
کـاهش در میـزان    .تواند در نتیجه تفاوت در میزان فیبر آن هـا باشـد  

NDF    کاه در اثر عمل آوري می تواند یکی از دالیل افـزایش تجزیـه
 پذیري شکمبه اي و افزایش مصـرف بوسـیله نشـخوارکنندگان باشـد    

همگام با افزایش پروتئین خام کاهها، تجزیه پذري ماده خشک ). 39(
 ) r=58/0( نیز افزلیش پیدا کرد، اما همبستگی بین آنها بـاال نیسـت  

)38( .  
گزارش کردنـد کـه عمـل آوري کـاه بـا      ) 26( ماسون و همکاران

آمونیاك، از طریق کاهش بخش همـی سـلولز و اسـیدهاي فنولیـک     
باعث افزایش تجزیه پذیري شکمبه اي ماده خشک می شود به گونـه  
اي که همگام با کاهش غلظت اسیدهاي فنولیک، تجزیه پذیري ماده 

 ي دیگري، ماسون و همکاران در مطالعه. خشک افزایش پیدا می کند
گزارش کردند که افزایش تجزیه پذیري ماده خشک در اثر عمل ) 27(

آوري آمونیاکی می تواند به واسطه اثـر آن بـر لیگنـین و پیونـدهایش     
  .باشد

، بـا اسـتفاده از   )17( و گرنت و باري) 47( ویولیجی و مک مانوس
علوفـه هـا بـا    میکروسکوپ الکترونی مشاهده کردند که عمـل آوري  

ترکیبات آلکالینی باعث می شود که بیشتر در معرض میکروارگانیسـم  
ها قرار بگیرند که به این طریق تجزیه پذیري مـاده خشـک افـزایش    

  .پیدا می کند

هـاي عمـل    ، نرخ باالي تجزیه پـذیري در کـاه  1با توجه به شکل
بتا ساعت ادامه داشته و بعد از آن بـا رونـد نسـ    36آوري شده تا زمان 
  .ثابتی پیش می رود

مشکل عمده مصرف کاه عمل آوري نشده، زمان نسبتا زیاد براي 
این زمان صرف خـرد شـدن کـاه بـه انـدازه الزم      . هضم آن می باشد

قلیـایی   عمـل آوري  مهمتـرین اثـر  . جهت عبور از شکمبه مـی شـود  
 10 -15این افـزایش حـدود    .میزان خوراك هضم شده استافزایش 

چنین سرعت تخمیر را نیز افزایش می دهد کـه ایـن   درصد بوده و هم
دو عامل نهایتا موجب افزایش ظرفیـت پـذیرش شـکمبه بـراي مـواد      

در نتیجه اینکـه، مصـرف کـاه    . خوراکی بیشتر، در واحد زمان می شود
اغلـب   .عمل آوري شده به مراتب بیشتر از کاه عمل آوري نشده است

 50ش مصرف غذا تا درصد افزایش در ضریب هضمی موجب افزای 10
مصرفی قابلیت هضم باالتري دارد؛ لذا  خوراك درصد می شود و چون

  ).31( بر افزایش انرژي قابل متابولیسم نیز تاثیر می گذارد
در این تحقیق به منظور شبیه سـازي بیشـتر بـا کـار تجـاري، از      
مصرف آب جهت عمل آوري همراه با گاز آمونیـاك اسـتفاده نشـد، از    

 20میـانگین دمـایی   با آمونیـاك بـا   ل آوري کاه گندم سوي دیگر عم
با این حال،  اگر عمل آوري کاه گندم همـراه بـا آب و   .درجه انجام شد
انجام شود قابلیت هضم تیمار حـاوي  ) فصل تابستان(  در دماي باالتر

در مطالعـه اي  . کنـد کاه گندم فرآوري شده ممکن است افزایش پیـدا  
گرم در کیلو  45و 30، 15، 0( از آمونیاكکاه گندم با سطوح متفاوت گ

گـرم در  450و  300، 120( ، سطوح متفاوت رطوبـت )گرم ماده خشک
 80و  60، 40، 20( درشـرایط دمـایی متفـاوت   ) کیلوگرم ماده خشـک 

). 38( روزه عمل آوري شدند 28و  14، 7در زمانهاي ) درجه سانتیگراد



  1394 پاییز 3، شماره 7جلد  ایران علوم دامیپژوهشهاي نشریه      262

ونیاك و دما و دما اثرات متقابل بین سطح آمونیاك و رطوبت، سطح آم
و رطوبت بر کاهش سطح فیبـر کـاه گنـدم و نیـز افـزایش نیتـروژن       

درجه اثر تیمار را بـر تجزیـه    40-60دماهاي .  باقیمانده معنی دار شد
تجزیه پذیري شکمبه اي تحت تاثیر . پذیري شکمبه اي افزایش دادند

ین بـه طـور کلـی، بیشـتر    . ن باقیمانده در کاه قرار گرفتژمیزان نیترو
گرم آمونیاك همراه  30-40تجزیه پذیري شکمبه اي هنگامی بود که 

.  گـرم در کیلـو گـرم مـاده خشـک اسـتفاده شـد        30با سطح رطوبت 
درجه، به واسـطه واکـنش    60افزایش دماي کیسه هاي حاوي کاه تا 

آمونیاك، اثرگذاري آمونیاك را بر عمل آوري کاه افزایش داد، بـا ایـن   
بیشتر دما بواسطه تاثیر منفی بر تجزیه میکروبـی   حال، باید از افزایش

نکته جالب توجه این است که در صورت افزایش دمـا   .جلوگیري کرد
و نیـز    ADFدر جـه سـانتیگراد بـر میـزان لیگنـین و       60به بیش از 

اسیدهاي فنولیک کاه افزوده شد، لذا بایـد در هنگـام عمـل آوري بـه     
  .دماي محیط توجه شود

  
  تولید گاز
تـا   3هاي  در زمانرا گاز تولیدي نمونه هاي مختلف  روند 2شکل 

 3از زمـان   داراي دو شـیب  نرخ تولید گاز . ساعت نشان می دهد 120
سـاعت تولیـد گـاز در     120تـا   12ساعت و شیب دیگر از زمان  12تا 

 در گاز تولید هاي منحنی ي مقایسه .کاههاي مورد آزمایش می باشد
 ساعت 24 زمان تا گاز تولید مقدار بیشترین که نشان می دهد 2 شکل

 . داشت کاهشی روند گاز تولید مقدار آن از و پس بود
فراسنجه هاي تولیـد گـاز   ساعت و نیز  24در گاز تولیدي مجموع 

کاه عمل آوري نشده و عمل آوري شده با سطوح متفاوت گـاز و مـایع   
ــدول ــاك در ج ــده اســت 3آمونی ــش  .آورده ش ــزان بخ  و b ،a ،cمی

میلـی لیتـر گـاز بـه ازاي     ( ساعت 24در گاز تولیدي مجموع همچنین 
مایع % 6در کاه عمل آوري شده با سطح ) میلی گرم ماده خشک 200

 و b ،a ،cمونیاك بیشترین میـزان بودنـد و کمتـرین میـزان بخـش      آ
در تیمـار شـاهد مشـاهده    ساعت  24در گاز تولیدي مجموع همچنین 

ولیدي در کاه بدون عمل آوري بـه دلیـل   پایین بودن میزان گاز ت. شد
پـایین  و ) ADLو  NDF ،ADF( دیـواره سـلولی  ترکیبـات  باال بودن 

ترکیبـات  تمـام زمانهـاي انکوباسـیون     می باشد کـه در   NFCبودن 
ایـن  ). 12( داراي همبستگی منفی با تولید گاز می باشـد  دیواره سلولی

 طـول جـر بـه کـاهش فعالیـت میکروبـی در      ممکن اسـت من  موضوع
 .شـود ر در فراینـد زمـان انکوباسـیون    افزایش شرایط محیطی ناسازگا

آمونیاك با افزایش شکنندگی دیـواره سـلولی باعـث افـزایش قابلیـت      
  . هضم می شود

گزارش کردند کـه تولیـد بـاالي گـاز نشـان      ) 40( سینگ و دوئل
نیتروژن ( دهنده باال بودن انرژي قابل متابولیسم، نیتروژن قابل تخمیر

هاي  و دیگر مواد مغذي مورد نیاز براي فعالیت) ل تجزیه در شکمبهقاب
 را شکمبه گازهاي اصلی خشب. میکروارگانیسم هاي شکمبه اي است

 سـاختمانی  هاي کربوهیدرات تجزیه که حاصل دهد می تشکیل متان
 بنـابراین ). 41( اسـت  ثابـت  تولیدي کل گازهاي به آن نسبت و است
 کربوهیدرات تجزیه نرخ و مقدار بیانگر تواند گاز می تولید نرخ و مقدار

  .باشد ساختمانی ویژه کربوهیدراتهاي به ها
ممکـن اسـت در    تغییرات فراسنجه هاي تولید گاز در این مطالعه

ــواي  ــاوت در محت ــر تف ــی در  NDF ،ADF ،CPاث ــاده آل ــزان م و می
بـا نـرخ    ADFو  NDFهمبستگی منفی بین . تیمارهاي مختلف باشد

به  ،استفاده از علوفه ها در تغذیه نشخوارکنندگان. وجود دارد تولید گاز
طور ویژه اي به واسطه قابلیت هضم و مصرف اختیـاري کـم محـدود    

  ). 9( می باشد
 تولیـدي، پیشنهاد کردند که حجم گـاز  ) 42( مارت و همکارانوس

پارامتر خوبی براي پیش بینی قابلیت هضم، تخمیـر و سـنتز پـروتئین    
هـاي شـکمبه اي در سیسـتم     میکروبی از سوبسترا بوسـیله میکـروب  

آزمایشگاهی می باشد و گاز تولیدي ناشی از تخمیر پـروتئین و چربـی   
حجم گاز تولیـدي بـا   ). 46( در مقایسه با کربوهیدراتها بسیار کم است

 ینهمچن. خشک و ماده آلی همبستگی باالیی داردقابلیت هضم ماده 
نشان داده شده است که حجم گاز رابطه نزدیکی با مصرف خـوراك و  

  ). 7( یوان دارا می باشدحسرعت رشد در 
بـی فایـده اسـت امـا     از نظـر ارزش غـذایی   ،  يتولیـد  زگرچه گا

فـراهم   SCFAو  ME ،OMDاطالعات مفیدي را براي پیش بینـی  
 ).6( کندمی 

داري داراي انرژي قابل متابولیسـم و انـرژي    به طور معنی 7تیمار 
گرچـه  . خالص شیردهی باالتري نسبت به تیمارهاي دیگر مـی باشـد  

نسبت به  5تفاوت معنی دار نیست، اما تیمارهاي  3و  2بین تیمارهاي 
داري داراي انـرژي قابـل متابولیسـم و     معنـی  ، بطور6نسبت به  7و  4

باشند، که این می تواند به واسـطه   ی بیشتري میانرژي خالص شیرده
درصد رطوبت بیشتر در تیمارهاي عمل آوري شده بـا مـایع آمونیـاك    

همبستگی مثبتی بین انرژي قابـل متابولیسـم محاسـبه شـده از      .باشد
روش تولید گاز و محتوي پروتئین و چربی خورا کهـا بـا انـرژي قابـل     

   ).29( وجود دارد in vivoده از روش متابولیسم محاسبه ش
کـاه  در  معنـی داري بـه طـور   ) OMD( قابلیت هضم ماده خشک

بیشـتر   نسبت به تیمارهاي دیگـر  مونیاكمایع آ% 6عمل آوري شده با 
در کلیه سطوح مورد استفاده آمونیاك، مایع در قیاس با ) 05/0P( بود

همبستگی باالیی . )p›05/0(شکل گازي اثر معنی دار بیشتري داشتند 
 98/0(ساعت وجود دارد  24بین قابلیت هضم ماده آلی و تولید گاز در 

R2= ،25/0SD=) (30.(  
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  1با سطوح متفاوف گاز و مایع آمونیاكشده فراسنجه هاي تولید گاز کاه عمل آوري   - 3 جدول
Table 3- Gas production parameters of treated straw with defferent levels of gaseous and liquid ammonia1 

هاتیمار  
Treatments 

 فراسنجه هاي تولید گاز  
Gas production parameters 

تولید گاز در 
ساعت 24  

OM 

 مقدار تولید گاز
b 

 نرخ تولید گاز
c 

ماده آلی قابل 
 هضم

OMD 

انرژي قابل 
 متابولیسم

ME 

انرژي خالص 
 شیردهی
NEL 

میزان اسیدهاي 
چرب کوتاه 

 زنجیر
SCFA 

 کاه عمل آوري نشده
Untreated straw 25.5a 43.57a 0.0208a 39.81a 5.92a 2.99a 0.562a 

گاز% 2کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 2% 
gaseous 

28.5b 47.58b 0.0253b 42.97b 6.61b 3.31b 0.628b 

مایع %2کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 2% 
liquid 

29.2b 48.79b 0.0262b 44.66c 6.73b 3.37b 0.644b 

گاز% 4کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 4% 
gaseous 

31.8c 52.18c 0.0279c 47.83d 7.28c 3.63c 0.702c 

مایع% 4کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 4% 
liquid 

34.1d 55.09d 0.0294d 50.36e 7.71d 3.85d 0.753d 

گاز% 6کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 6% 
gaseous 

35.9e 56.86e 0.0309e 55.96f 8.08e 4.03e 0.793e 

گاز% 6کاه عمل آوري شده با   
Treated straw with 6% 
liquid 

40.25f 60.12f 0.0336f 57.30g 8.96f 4.45f 0.889f 

SEM 1.082 0.336 0.00018 0/985 0.345 1.154 0.0281 
P-value * * * * * * * 

مقادیر ماده آلی قابل  :OMD، نرخ تولیدگاز در زمان :cز، مقدار تولید گا: P<0.05( .b( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابههاي هر ستون با حروف غیر  میانگین1
  .میزان اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر :SCFAانرژي خالص شیردهی و  :NEL، انرژي قابل متابولیسم :MEهضم، 

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). b: Extent of gas production, c: Rate of gas production, OMD: 
Organic matter digestibility, ME: Metabolisable energy, NEL: Net energy lactation, SCFA: Short change fatty acids. 

  

  
  روند تولید گاز کاه عمل آوري شده با سطوح متفاوت گاز و مایع گاز و مایع آمونیاك در محیط انکوباسیون آزمایشگاهی -2شکل

Table 2- Gas production trend of treated straw with defferent levels of gaseous and liquid ammonia in vitro incubation  
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به گونه اي که افزایش گاز تولیدي نشاندهنده افزایش در قابلیـت  

گـزارش  ) 24( کریشـنامورتی و همکـاران   .هضم مواد آلـی مـی باشـد   
ژي و میـزان تخمیـر مـاده آلـی محاسـبه شـده از         کردند که ارزش انر

بــراي بســیاري از  in vivo، بـا مقــادیر حاصــل از  in vitroتخمیـر  
  . ها مطابقت دارد خوراك

به طـور معنـی داري    7آمده است تیمار  3همانگونه که در جدول 
داراي میزان اسیدهاي چرب زنجیر کوتاه بیشتري نسبت به تیمارهاي 

تفـاوت معنـی دار    3و  2گرچه بین دو تیمار ). P›05/0( دیگر می باشد
به طور معنی داري  6نسبت به  7و  4نسبت به  5مارهاي نیست، اما تی

ــد   ــی باش ــاه بیشــتري م ــره کوت ــرب زنجی ــی  .داراي اســیدهاي چ ط
ها در مایع شکمبه اي تحت شرایط آزمایشـگاهی،   انکوباسیون خوراك

تخمیـر  ) CH4و  CO2به طور عمده ( ، گازهاSCFAبه  کربوهیدراتها
ـ  .پیدا می کند ون از ناشـی از انکوباسـی  همبستگی نزدیکی بین تولید گ

کوتـاه وجـود دارد کـه براسـاس     کاه غالت و اسیدهاي چـرب زنجیـر   
مـایع  % 6غنی شـده بـا    کاه). 14و  7( ها می باشد تخمیر کربوهیدرات
بنـابراین انـرژي بیشـتري را در     داشـت، را  SCFAآمونیاك، بیشترین 

  .دسترس نشخوارکنندگان قرار می دهند
، حجم بسیار ناجیزي گاز تولید شـد،  3در روش تولید گاز در زمان 

در حالیکه در زمانهاي سـه سـاعت در روش کیسـه گـذاري در کلیـه      
تجزیـه پـذیري مـاده خشـک صـورت      %  15به طور متوسط  تیمارها،

 اي کننده تعیین عامل شکمبه در آلی ماده مقدار تخمیر و نرخ.  گرفت
 وشر ).11( اسـت  نشـخوارکنندگان  توسط جذب شده مغذي مواد در

 و نرخ تعیین روشهاي مهمترین از نایلونی هاي کیسه روش و گاز تولید
 هـاي  سـال  نایلونی هاي کیسه روش .هستند ماده خشک هضم مقدار

 مورد خوراك اجزاي شدن ناپدید مقدار و نرخ در برآورد که است زیادي
 در رایـج  روشـی  عنـوان  به نیز گاز تولید روش .گیرد می قرار استفاده
 این با .است گرفته قرار پذیرش مورد خوراکی غذایی مواد ارزش تعیین
 کیسه روش صحت .دارند را خود خاص هاي کدام محدودیت هر وجود،

 تـري  مناسـب  معیار و) 22( است گاز تولید روش از نایلونی باالتر هاي
 دلیل به اما کند؛ می فراهم هضم قابلیت و خوراك تعیین مصرف براي

 روش بـه  مربـوط  نتـایج  اسـتفاده  مورد حیوانات شکمبه تفاوت محیط
 همچنین ).23( باشد داشته باالیی تغییرات تواند می هاي نایلونی کیسه

 گاز تولید روش از استفاده با هضم قابلیت مطلق مقدار چه تعیین اگر ،
 کیسـه  روش از بهتـر  اما نباشد، برخوردار کافی صحت از ممکن است
 سـاعات  در ویـژه  به را خشک ماده تجزیه روند تواند می هاي نایلونی

 غیرقابل ذرات نایلونی هاي کیسه روش در زیرا ؛)25( نشان دهد اولیه
 بـه  محلـول  بخش و شوند می خارج کیسه منافذ از اما کوچکتر تخمیر
 تولید تکنیک نقش حال، این با ).11( شود می شسته از کیسه سرعت

 داده که صورتی در و باشد مغذي مواد تأمین مستقیم نباید برآورد گاز
در شـرایط   بنابراین). 13( باشد سودمند تواند می شود مقایسههم با  ها

in vivo    و نایلونی هاي کیسه تکنیک نتایج زمان هم گرفتن نظردر 
 و رونـد  بـا  رابطـه  در تري اطمینان قابل اطالعات می تواند گاز تولید
شده در قیاس بـا کـاه   هاي عمل آوري  کاه پذیري مطلق تجزیه مقدار

  .کند فراهم عمل آوري نشده
  

  نتیجه گیري کلی
گـازي   شـکل سطوح مایع آمونیاك مـورد اسـتفاده در قیـاس بـا     

، که این می بر کیفیت کاه عمل آوري شده داشتآمونیاك اثر بهتري 
گـازي آن و   شکلتواند به واسطه ابقاي بیشتر مایع آمونیاك نسبت به 

نیز درصد باالتر رطوبت در تیمارهاي عمل آوري شـده بـا فـرم مـایع     
اما در کار تجاري، عمل آوري مقادیر زیاد کاه با اسـتفاده از فـرم   . باشد

مایع آمونیاك تقریبـا غیـرممکن اسـت، لـذا جهـت عمـل آوري کـاه        
درصـد در   20-30همراه بـا رطوبـت    گازي آمونیاك شکلتوان از  می

  .بهره برد) فصل تابستان( درجه سانتیگراد 20-30دماي 
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  چکیده

در  )کنجاله سـویا ( و پروتئینی )کاه گندم( فیبريمواد  گوارشریم و تاثیر آن بر تخمیر و و تخمیر خار م گوارش پذیرياین آزمایش به منظور بررسی 
کیلـوگرم در قالـب طـرح     37±22/1 وزنراس گوسفند نر با میـانگین   12در این آزمایش از . انجام پذیرفت تغذیه شده با جیره حاوي ذرت گوسفند عربی

گـرم   20و  10، 5(هاي مکمل شده با سطوح مختلـف خـارمریم    و جیره )فاقد خارمریم( امل، جیره شاهدهاي آزمایشی ش جیره. کامالً تصادفی استفاده شد
مایع شکمبه، غلظـت نیتـروژن آمونیـاکی     pHهضم،  ماده خشک مصرفی، قابلیت در آزمایش دامی. روز بود 84و طول مدت آزمایش ) صد ماده خشکدر

هضم آزمایشگاهی مواد مغذي کاه گندم و کنجاله سویا انکوبه شـده   هاي تولیدگاز و قابلیتفراسنجه .دندگیري شاندازه هاي خونیو متابولیت شکمبهمایع 
گلـوکز و نیتـروژن    ،NDFنیتروژن آمونیاکی شکمبه، هضـم   ماده خشک مصرفی،. با مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با خارمریم نیز اندازه گیري شد

هاي آزمایشی تحـت تـاثیر    جیره ADFهضم ماده خشک و  اما قابلیت .داري نسبت با شاهد داشت ریم کاهش معنیخارم حاويهاي  در جیره اي خون اوره
هضم  هاي حاوي گیاه خارمریم تاثیر منفی بر قابلیت جیره. داري نشان داد کاهش غیر معنی pHسطوح مختلف خارمریم به صورت عددي افزایش یافت و 

گـرم در کیلـوگرم در جیـره تـاثیر      200تا سـطح   خارمریماز به طور کلی، نتایج مشخص نمود که استفاده  .سویا نداشتند و پتانسیل تولیدگاز کاه و کنجاله
  .نداشت) کنجاله سویا(و پروتئینی ) کاه( یالیافمواد همچنین افزودن خارمریم به جیره تاثیر منفی بر هضم . ندارد عملکرد و سالمت حیوان منفی بر
  

   .کاه گندم، گوارش پذیري، نیتروژن آمونیاکی شکمبهفراسنجه هاي خونی، تولیدگاز،  :هاي کلیدي واژه
  

    234  1مقدمه
محدودیت منابع آبـی و قیمـت   و  يامنابع علوفه بودمکبا توجه به 

و  یبوم يارسد استفاده از منابع علوفه ینظر م به ،باالي مواد خوراکی
علمـی   نـام  بـا  یاهی اسـت گ خار مریم .)18( اهمیت داشته باشدارزان 

Silybum marianum  خـانواده  از کـه  Asteraceae  بـا  . باشـد  مـی
عکـوب در فارسـی و عربـی شـناخته      هاي ماریتیغال، خار علیص و نام
ایـن گیـاه در    ).58( باشـد  مـی  5شود، نـام انگلیسـی آن شـیر تیـغ     می

گنبدکاووس، گرگان، نوده کالردشت، دره هزاره، دشـت مغـان، پشـت    
ثانی در اهـواز، شـوش، حمیدیـه، رامهرمـز، ایـذه و کـازرون       کوه، مال

عصاره بذر و گیاه خارمریم داراي ترکیبـات بسـیار    .)57و  21(روید  می
ــه ــادي از جمل ــیلیبین : زی ــین،  Bو  Aس ــی ژن ــتین، آپ ، ســیلی کریس

                                                             
دانش آموخته کارشناسی ارشـد تغذیـه دام دانشـگاه کشـاورزي و منـابع طبیعـی رامـین         -1

    خوزستان،
  دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان،  -2
  و منابع طبیعی رامین خوزستان،استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي  -3
  .دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان -4

 )mortezachaji@yahoo.com                              :         نویسنده مسئول(* 
 
 
 

5- Milk thistle 

اکسی سیلی دیانین  اکسی سیلی کریستین، دي هیدروسیلیبین، دي دي
 4تــا  1عصـاره خشـک آن حـاوي    . )49و  47( اسـت ) فالونولیگنـان (

 A که شامل فالونوییدها از جملـه سـیلیبین    بودهدرصد سلیی مارین 
باشـد  ، سیلی دیانین، سـیلی کریسـتین و دي هیدروسـیلیبین مـی     Bو
این فالونوئیدها داراي خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوي بوده و  ).47(

احتمـاال بـر    شـود کـه  باعث افزایش گلوتاتیون پراکسیداز سلولی مـی 
همچنـین دانـه ایـن    ). 56 و 11(باشد  ها تاثیرگذار میمتابولیسم چربی

درصد روغن است که اسیدهاي چرب عمـده آن   25تا  20گیاه داراي 
و  )درصـد  36/45(، لینولئیک اسید )درصد 58/31(شامل اولئیک اسید 

این گیاه داراي ترکیبـات  ). 27(باشد  می) درصد 25/8(پالمیتیک اسید 
و  34(اسـت   هـا  اي فنولی مانند تانن و نیتـرات ضدتغذیهالونوئیدي و ف

و سـایر ترکیبـات ضـد    ) 7(هاي غیر اشباع روغن ،)10 و 8(تانن ). 41
 اي ممکن است بر هضم الیاف و پروتئین تاثیر منفی داشته باشند تغذیه

زیـرا   ،وجود نیترات در خارمریم ممکن است براي دام مضر باشد. )22(
رآیند تخمیر در شکمبه نیترات تبدیل به نیتریت می گردد و با در طی ف

 در نیتریـت  ،)45( کنـد یمـ جذب شدن در خون تولید مت هموگلوبین 
 مانند( انرژي و منبع مناسبی از دانه کافی مقدار که صورتی در شکمبه

 تولید صرف نهایت در و تبدیل آمونیاك به باشد در دسترس) ذرت دانه
لذا شاید استفاده از آن با یـک جیـره پایـه     .شودمی میکروبی پروتئین
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حاوي دانه مناسب مانند ذرت خطر احتمالی وجود نیترات را به حـداقل  
ها به علت نقشی که در تغذیـه حیوانـات از طریـق ایجـاد     تانن. برساند

هـا،   کمپلکس با تعـداد زیـادي از مـواد مغـذي از قبیـل کربوهیـدرات      
هاي هاضـم  غشاء سلول باکتري و آنزیمها، پلی ساکاریدهاي  پروتئین

و  10، 8(کنند، حائز اهمیت هستند ها ایجاد می پروتئین و کربوهیدرات
گیاه خارمریم از گیاهان بومی نواحی شمالی اهواز اسـت کـه بـه    ). 28

 منطقه یاهل واناتیحصورت خود رو رشد و به فراوانی یافت می شود، 
ـ  يگاوها و شیومگوسفند، بز، شتر، گا( ـ غ و یومب ـ در کنـار تغذ ) رهی  هی

، امـا اطالعـی از اثـر آن بـر     دهند یرا مورد چرا قرار م اهیگ نیا یدست
به ویژه مواد الیافی و پروتئینـی  (سالمت، عملکرد و هضم مواد مغذي 

در این حیوانـات وجـود   ) به سبب وجود تانن و روغن غیر اشباع در آن
بنـابراین،  . سـت ندارد و پژوهشـی دربـاره خـارمریم صـورت نگرفتـه ا     

اي  آزمایش حاضر براي دستیابی به اطالعـاتی در مـورد ارزش تغذیـه   
 انجـام ) هـاي حـاوي آن   هضم جیره میایی، قابلیتیترکیب ش( میخارمر

ـ با توجه به وجود تانن و روغن در ا. شد ـ گ نی ـ اثـر تغذ  مطالعـه  ،اهی  هی
ـ یو پروتئ یافیپذیري مواد ال بر هضم میخارمر يحاو يها جیره ـ نی ن  زی
  .شد انجام
  

  هاروشمواد و 
تحقیقاتی دامپروري دانشـگاه  -آزمایش در محل ایستگاه آموزشی

گیـاه خـارمریم از   . کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد
رشد تهیـه و   90تا  60از روز ) منطقه باوي(اطراف نواحی شمالی اهواز 

در ایـن   ).متـر  یسانت 2-3 حدود(براي نگهداري خشک و آسیاب شد 
مـاه بـا    11بـا سـن حـدود    (راس گوسفند نر نژاد عربی  12آزمایش از 

که به طور تصادفی به چهـار  ) کیلوگرم 37 ±22/1میانگین وزن زنده 
 يهـا  جیره). 1جدول (استفاده شد  ،جیره خوراکی اختصاص داده شدند

 درصـد  10 م،یخـارمر  درصد 5 ،)میخارمر فاقد( شاهد: شامل یشیآزما
 بـه  کهبودند  رهیج خشک ماده يازا به میخارمر درصد 20 و میخارمر

ـ پا رهیج به سرك صورت پـیش از شـروع آزمـایش    . شـدند  افـزوده  هی
عملیات پشم چینی، واکسیناسیون و خوراندن داروهاي ضد انگل انجام 

هـاي   و بـا جیـره   نگهـداري شـده  هاي متـابولیکی   در قفسها بره. شد
ی بـر اسـاس   نیگزیجـا  روش بـا هـا   تنظیم جیره. آزمایشی تغذیه شدند

انجـام   )39(جدول احتیاجات مـواد مغـذي نشـخوارکنندگان کوچـک     
بـار در   2ها به صورت کـامال مخلـوط شـده و     جیره). 1جدول (گرفت 
گوسفندان به طور . در اختیار گوسفندان قرار گرفت 17و  7هاي  ساعت

وز بعـد  مقدار باقیمانده خوراك، قبل از  خوراك ر. انفرادي تغذیه شدند
شد تا میـزان مصـرف خـوراك روزانـه محاسـبه       جمع آوري و وزن می

روز پایـان دوره از   14در . روز انجـام شـد   84آزمایش به مـدت  . گردد
مقـادیر مصـرف، باقیمانـده    . گوسفندان خون و مایع شکمبه گرفته شد

روز  7خوراك و مدفوع براي تعیین قابلیت هضم مواد مغذي به مـدت  
 .شدجمع آوري و ثبت 

  
  آنالیز شیمیایی 

، )وسیسلسـ درجـه   60سـاعت دمـاي    48گرمخانه، (ماده خشک 
، الیـاف نـامحلول در شـوینده اسـیدي، مـاده      )روش کجلدال(پروتئین 
 .اندازه گیري شدند) 52(و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ) 5(خشک 
  

  خونی و ايشکمبه هاي فراسنجه
بـا روش لولـه    ادن،د ساعت پس از خـوراك  4شکمبه  مایع نمونه

متـروم  (متـر   pHدسـتگاه   از استفاده با pHبالفاصله  .مري گرفته شد
 از اسـتفاده  بـا  شـکمبه  مایع نمونه .شد گیري اندازه) ، آلمان827 مدل

 بـا  آن از لیتـري  میلی 10 نمونه 2 و شده صاف نخی ي الیه 4 پارچه
 تعیـین  يبرا 1 به 1 نسبت با موالر 2/0 کلریدریک اسید میلی لیتر 10

 در بالفاصـله  و شـد  مخلـوط  شـکمبه  مـایع  نیتروژن آمونیـاکی  مقدار
نیتـروژن   .نگهـداري شـد   سلسـیوس  درجـه  -20 دمـاي  بـا  سردخانه

  ).12(آمونیاکی با روش فنل اسید سولفوریک اندازه گیري شد 
. شـد  انجـام  یخوراکده از پسساعت  3 یوداج دیور از ريیخونگ

 اسـتفاده  نیهپـار  میسـد  يدارا ألخ تحت هايلوله از ريیخونگ براي
 قـه یدق در دور 3000 سرعت با قهیدق 15 مدت به خون هاي نمونه. شد

 زمان تا و شده جدا پالسما هاينمونه). هرمل، آلمان( ندشد وژیفیسانتر
 ریمقـاد . ندشـد نگهـداري   وسیسلسـ  درجه -20 دماي در ريیگاندازه

 ویب( اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده با پالسما اي اوره تروژنین گلوکز،
پارس آزمـون سـنجش    یشگاهیآزما تیبا استفاده از ک) انگلستان راد،
 .شد

 

  هضم مصرف و قابلیت
 7هـاي آزمایشـی، در    هضم مواد مغذي جیره براي محاسبه قابلیت

مقدار باقیمانده خوراك قبل از دادن خـوراك روز بعـد    ،گیري روز نمونه
  . صرف خوراك روزانه محاسبه گرددجمع آوري و وزن شد تا میزان م

هضـم دو   روشهضم کـاه گنـدم و کنجالـه سـویا نیـز بـا        قابلیت
از خـوراك   قبـل  منظـور ایـن   بـراي . )50(شـد   گیرياندازه ايمرحله

حـاوي   يهـا  جیـره از  کی هرشده با  هیتغذسه گوسفند  از یصبحگاه
 اخـذ شـکمبه   عیمـا ) درصـد  20و  10، 5، 0(سطوح مختلف خار مریم 

 مصـنوعی  بزاق با  4 به 1 نسبت به شکمبه مایع . دیمخلوط گرد هشد
 48 مدت به فوق در محلول نمونه مورد آزمایش گرم نیم. شد مخلوط
 انکوباسـیون  وسیسلس رجهد 39 دماي و هوازيبی شرایط در ساعت
 48 مـدت  به ن،یپپس میآنز و کیدریکلر دیاساز افزودن  پس و گردید
 .قـرار گرفـت   هضـم  سلسیوس تحت جهدر 39دماي  دیگر در ساعت
صـاف   خاکستر، بدون 42 شماره  واتمن صافی کاغذ با هانمونه سپس

 اخـتالف  از هضـم  قابلیـت  .شدند )ممرت، آلمان( خشک شده و در آون
تکـرار بـراي هـر     9در مجمـوع   .دیگرد محاسبه ماندهیباق و هیاول ماده

 .جیره در نظر گرفته شد
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 )بر اساس درصد ماده خشک(آزمایشی  هاي  ی و شیمیایی جیرهترکیب مواد خوراک  -1جدول

Table 1- The feed ingredients and chemical compositions of experimental diets (% Dry matter)    
  1درصد خار مریم

Silybum marianum (%)1 
 مواد مغذي
Nutrients 20  10  5  0 (Control)  

یونجه علوفه 30 30  30 30  
Alfalfa 

 کاه گندم 20 20 20 20
Wheat straw 

 دانه ذرت 36.9 36.9 36.9 36.9
Corn grain 

 سبوس گندم 12 12 12 12
Wheat bran 

 نمک 0.3 0.3 0.3 0.3
Salt 

معدنی مکمل 0.1 0.1 0.1  0.1  ویتامینی-
Vitamin-mineral premix 

 کربنات کلسیم 0.7 0.7 0.7 0.7
Lime stone 

 جمع 100 100 100 100
Total 

غذایی هاي ترکیب شیمیایی جیره       
Chemical compositions of experimental diets 

 ماده خشک  91.1  91.1  91.1  91.1
Dry matter (%) 

 کل مواد مغذي قابل هضم  65  65  65 65
TDN (%)2 

 پروتئین خام  12.95  12.95  12.95  12.95
Crude protein 

ي متابولیسمیانرژ  2.39  2.39  2.39 2.39  
ME (Mcal/kg)3 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی  42.7  42.7  42.7 42.7
NDF (%)4 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  26.3  26.3  26.3 26.3
ADF (%)5 

 عصاره اتري  2.1  2.1  2.1 2.1
Ether Extract 

 کلسیم  0.7  0.7  0.7  0.7
Ca (%) 

 فسفر  0.4  0.4  0.4  0.4
P (%) 

 پتاسیم  1.39  1.39  1.39  1.39
K (%) 

 سدیم  0.16  0.16  0.16  0.16
Na (%) 

 منیزیوم  0.22  0.22  0.22  0.22
Mg (%) 

  .افزوده شد هیپا  به صورت سرك به جیره میخارمر) درصد 20 و 10، 5(  مختلف سطوح1
1Silybum marianum (5, 10 and 15%) was top-dressed to basal diet, 1TDN: Total digestible nutrients, 2ME: metabolizable energy, 
3NDF: Neutral detergent fiber and ADF: Acid detergent fiber. 
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  تولیدي گاز میزان گیرياندازه

تکـرار   3)کاه گندم و کنجالـه سـویا  (خوراکی  ماده نمونه هر براي
 شیرابه .شد گرفته نظر در) تکرار 9در مجموع (براي هر دام ) سرنگ(

 20و 10، 5، 0(مبه از گوسفندان تغذیـه شـده بـا سـطوح مختلـف      شک
 صبح تغذیه از با روش مشروح در قسمت هضم، قبل خارمریم)  درصد

 مخصوص فالسک در و گردیده الیه صاف چهار پارچه با و جمع آوري
 هـم  با 2به  1مایع شکمبه و بزاق به نسبت  .شد منتقل به آزمایشگاه

 داده قـرار ) وسیسلس درجه 39( مام آبها در ح سرنگ .شدند مخلوط
 گرم کاه گندم و کنجاله سـویا  3/0هاي حاوي سرنگ تولیدي گاز .شد
ــان در ــاي زمـ  120و  96،  72، 48، 36، 24، 12، 10، 8، 6، 4، 2هـ

) 42( یینما معادله با گاز تولید هاي فراسنجه ).36(شدند  قرائت ساعت
  :آمد بدست

P = b (1– e-ct(ادلهمع نیا درکه  ؛ :P= گاز در زمـان   دیتولt، b =
ـ یم(از بخـش قابـل تخمیـر     گـاز  دیتول لیپتانس  300 بـه ازاي  تـر یلیل

مـدت  = t) سـاعت  دردرصد ( گاز دیتول نرخ= c ،)خشک ماده گرم یلیم
 .باشندمی ونیانکوباسزمان 
 

  آماري  مدل و محاسبات
ـ رو بـا ها در قالب طرح کـامال تصـادفی    تجزیه داده بـه   GLM هی

ها به وسیله  مقایسه میانگین ).48( گرفت صورتSAS افزار  یله نرموس
 . انجام شد 05/0اي دانکن در سطح  آزمون چند دامنه

  
  نتایج و بحث 

  ترکیب شیمیایی خار مریم 
 2ترکیب مواد مغذي خارمریم استفاده شده در آزمایش در جـدول  

 .ارائه شده است
  

  مصرف ماده خشک
 .)>05/0P(شـد  دار ه خشـک معنـی  اثر خارمریم بر مصـرف مـاد  

درصد  20تا  5درصد باعث افزایش و از  5افزودن خارمریم در جیره تا 

بـه طـوري کـه    ). 3جـدول (باعث کاهش مصرف ماده خشک گردیـد  
درصد خارمریم کمتـرین   20درصد خارمریم بیشترین و سطح  5سطح 

اال تانن و اسیدهاي چرب موجود در خـارمریم احتمـ  . مقدار را نشان داد
افـزودن اسـانس    .توانند عامل محدود کننده مصرف خوراك باشـد می

تحریـک حـس   (توانـد از طریـق حـس بویـایی     خارمریم به جیره مـی 
فـرار باعـث افـزایش    درصـد روغـن   20–25و به علت داشتن ) بویایی

از (اي تجویز گیاه دارویی کاسنی در مطالعه). 13(مصرف خوراك شود 
عث افزایش اشتهاي گاوهاي شیرده و مصرف با) خانواده گیاه خارمریم

ماده خشک گردید، این ممکن است یکی از دالیـل افـزایش مصـرف    
درصد خـارمریم باشـد کـه بـا آزمـایش       5ماده خشک در جیره حاوي 

گیاه خارمریم داراي ترکیبات فالونوئیـدي و  ). 24(حاضر مطابقت دارد 
خشــک  مصــرف مــاده ).41(اي فنــولی ماننــد تــانن اسـت   ضـدتغذیه 

درصـد مـاده خشـک     6در گاوهایی کـه از  ) برحسب درصد وزن بدن(
کردنـد،   مصـرف مـی  ) درصد تانن در جیـره  1/4(دار هاي تاننفرآورده

هـاي  درصد ماده خشک فرآورده 2نسبت به جیره شاهد و جیره حاوي 
کاهش مشاهده شده لذا ). 51(داري کاهش یافت  دار به طور معنیتانن

درصد خـارمریم   20و  10حاوي سطح هاي جیرهدر مصرف خوراك از 
نسبت به جیره شاهد، احتماال به علت وجود تانن بیشتر در مقایسـه بـا   

ها باشـد کـه   درصد خارمریم در این جیره 5جیره شاهد و جیره داراي 
باعث کاهش خوشخوراکی و در نتیجه کاهش مصـرف خـوراك شـده    

 .است
  

آزمایشـی   هـاي  هضـم ظـاهري مـواد مغـذي جیـره      قابلیت 
  گوسفندان 

در جیره گوسـفندان  ) 3جدول (استفاده از مقادیر مختلف خارمریم 
هضـم مـواد مغـذي و الیـاف نـامحلول در       داري بر قابلیـت تاثیر معنی

اما اثر آن بر هضم الیاف نـامحلول  . )<05/0P(شوینده اسیدي نداشت 
عـث  اسـتفاده از خـارمریم با  . )>05/0P(دار بود در شوینده خنثی معنی

درصد ایـن   20افزایش هضم ماده خشک شد و با افزایش خارمریم تا 
 .)<05/0P(افزایش مشاهده شد 

  
 حاضر ترکیب شیمیایی گیاه خار مریم مورد استفاده در آزمایش - 2جدول 

Table 2- Chemical composition of Silybum marianum in present experiment 
 ترکیب شیمیایی

Chemical composition (%) 
 گیاه کامل خار مریم
Whole Silybum marianum plant  خاکستر 

Ash 
نامحلول در  الیاف

 اسیدي شوینده
ADF3 

نامحلول در  الیاف
 خنثی شوینده

NDF2 
  ١پروتئین خام

Crude protein1  
 ماده خشک

Dry matter  

17.35 26.45 45.32 14.84 94.48 
 .ه بودروزگی گیا 90پروتئین مربوط به سن ١

1The crude protein was belonged to 90 days olds of plant. 
2NDF: Neutral detergent fiber, 3ADF: Acid detergent fiber. 
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 خشـک و  مـاده  مـورد هضـم   در( حاضـر  آزمـایش  نتایج با موافق

ADF (،کاسـنی   عصاره افزودن از يدارمعنی تاثیر در پژوهشی)  ماننـد
 مغـذي  مـواد  هضـم  بر جیره به )غیر اشباع باالخارمریم حاوي روغن 

روغن هاي  درصد 25تا  20 حدود وجود به توجه با. )54(نشد  مشاهده
با افزودن خارمریم تا ایـن سـطح بـه     ،)27( دانه خارمریم در غیراشباع

 داريمعنی تاثیر الیاف هضم قابلیت شکمبه و تخمیر جیره، روغن آن بر
و هضم  ریفرار را بر تخم يهادن روغنافزو یاثر منف نیمحقق .نداشت

 تـاثیر  عـدم  نیـز  دیگري اتمطالعدر . )54( اندکرده گزارش دهریش گاو
 را شـیرده  گاو خشک ماده هضم قابلیت بر اشباع غیرفرار و هاي روغن

 جملـه  از توانـد مـی  نیز خارمریم در تانن وجود. )9و  4(کردند  مشاهده
 جزئـی  صـورت  بـه  چند هر فالیا هضم دهنده کاهش عوامل احتمالی

-معنـی  افزایش خارمریم از متاثر NDF هضم حاضر آزمایش در. باشد
. )<05/0P(نگرفـت   قـرار  تـاثیر  تحـت  جیره در ADF و داشت داري

 فرعـی  فـرآورده  محققـین بـا افـزودن    حاضر، آزمایش نتایج با مطابق
 حـاوي ) 25(و مغز میـوه بلـوط   ) 19( پسته پوسته شده سیلو یا خشک

 در تغییـري  کرمـانی و عربـی،   نـر  گوسـفندان  جیره به ترتیب به تانن،
 هـا  تـانن . نکردنـد  مشـاهده  NDFو  خـام  الیاف ظاهري هضم قابلیت

 و لیگنوسـلولز  بـا  کمـپلکس  تشکیل طریق از را الیاف هضم توانند می
ــاهش ــال ک ــا اتص ــا آنه ــم ب ــامیکروارگانیس ــا و ه ــار ی ــتقیم مه  مس

   .)35(دهند  کاهش هامیکروارگانسیم
هـاي خـارج سـلولی    ها براي اتصال به آنـزیم  بیشترین تمایل تانن

سلولزها کـه هضـم آنهـا     بنابراین آن دسته از موادي مانند همی. است
هاي خارج سلولی است بیشتر تحـت تـأثیر تـانن قـرار      وابسته به آنزیم

 موضـوع  ایـن  کننده بیان احتماالً حاضر پژوهش نتایج ).15( دنریگ یم
نـوع   ویـژه  به الیاف با است در خارمریم نتوانسته وجودم تانن که است
 ایـن  اگـر  زیرا دهد، تشکیل کمپلکس خوراك در موجود سلولزيهمی

 شـوینده  در نـامحلول  الیـاف  هضم قابلیت بر شد می تشکیل کمپلکس
درصد هضم الیـاف در   30تا  25پروتوزوآها  .داشت منفی تأثیر اسیدي

شـاید یکـی از دالیـل کـاهش غیـر       لذا) 30(شکمبه را بر عهده دارند 
خارمریم به واسطه  تاثیر به بتوان را حاضر آزمایش در ADF معنی دار

 نسـبت  پروتوزآها بر کاهش )مهار پروتوزآها(داشتن اسید چرب و تانن 
 فعـال  اجزاي به فیبرولتیک هاي باکتري حساسیت علت به بعالوه،. داد

 یـن ترکیبـات از طریـق   غیراشـباع، ا  هايروغن ها به ویژه روغن تمام
گـذاري   اثـر  یـا  و لیگنوسـلولزي  بخش ویژه به الیاف سطح پوشانیدن

 کـاهش  باعـث  تواننـد فیبـر باعـث مـی    هاضـم  هايباکتري بر منفی
 ADF هضـم  قابلیت کاهش دلیل شاید لذا )43و  9(شوند  هضم قابلیت

 در موجـود  غیراشـباع  هـاي  روغـن  یـا  فـرار  هايروغن اثر به بتوان را
 جملـه  از تواند می نیز )58(خارمریم  در تانن وجود. داد نسبت مخارمری
 .باشد جزئی صورت به چند هر الیاف هضم دهنده کاهش عوامل
  

  هاي تخمیري شکمبهفراسنجه
هاي آزمایشی، باعث کـاهش عـددي    استفاده از خارمریم در جیره

pH  با افزایش مقدار خارمریم  و) 4جدول (مایع شکمبه گوسفندان شد
بـا  pH رغـم اینکـه    علـی . )<05/0P(جیره این کاهش خطی بـود   در

افزودن خارمریم کاهش یافت، اما این کاهش در دامنه مناسبی بـراي  
یکـی از  . فعالیت میکروارگانیسم ها بویژه گروه تجزیه کننده الیاف بود

توانـد کـاهش    شکمبه در این آزمـایش مـی   pHعلل احتمالی کاهش 
در اثر وجود تـانن و روغـن در خـارمریم    جمعیت پروتوزوآهاي شکمبه 

مطابق با نتایج آزمایش حاضر وجـود تـانن در خـوراك موجـب     . باشد
 ).53 و 37(است شکمبه شده pHکاهش 

 
  1در گوسفندان حاوي خار مریمهاي آزمایشی  هضم مواد مغذي جیره ماده خشک مصرفی و قابلیت-3جدول

Table 3- Dry matter intake and nutrients digestibility of experimental diets contain Silybum marianum in sheep1 
  مورد

 
 درصد خارمریم

Silybum marianum (%) 
  

Item 0 5  10  20  SEM P-value  
 ماده خشک مصرفی
Dry matter intake (g/day) 891.76a  894.45 a  872.25b  789.62 c  6.7  0.001  

 هضم قابلیت
Digestibility (%)              

 ماده خشک  
Dry matter    72.71  73.00  73.57  73.32  0.93  0.93  

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی  
NDF2  

b 60  b 60.12  b 63.32  a 68.02  1.04  0.015  
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  

ADF3  34.15  33.07  30.53  28.11  3.50  0.206  
 .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1

1Means in row with unlike superscripts differ (P<0.05). 
2NDF: Neutral detergent fiber, 3ADF: Acid detergent fiber. 
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همچنین گزارش شد که مصرف مواد داراي تـانن باعـث کـاهش    

pH بزها احتماالً  ، این کاهش در)32(هاي نر الموت شد  شکمبه در بز
زیـرا  ). 16(به علت کاهش جمعیت پروتوزوآهاي شکمبه ذکـر گردیـد   

باشند که احتمـاالٌ   پروتوزوآها داراي خاصیت پایدار کنندگی شکمبه می
به علت هضم سریع و ذخیره نشاسته بوسیله پروتوزآي مژکـدار اسـت   

دار بـر جمعیــت  از طرفـی، در بررسـی تــاثیر وجـود منـابع تــانن    ). 30(
ها باعـث   بیان شده که تانن ،هاي پروتئولیتیک شکمبه گوسفندتريباک

بنـابراین یکـی از دالیـل احتمـالی      ).37(شوند  شکمبه می pHکاهش 
 .را می توان به تانن خارمریم نسبت داد pHدیگر کاهش 

  
  شکمبه مایع آمونیاکی نیتروژن

بـر غلظـت    )>05/0P(دار استفاده از خارمریم باعـث تـاثیر معنـی   
به موازات افزایش درصد خارمریم در ). 4جدول (وژن آمونیاکی شد نیتر

به طوري . ها، میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی نیز کاهش یافت جیره
درصـد   20که جیره شاهد بیشترین نیتروژن آمونیاکی و جیـره حـاوي   

تانن و اسـیدهاي  . خارمریم کمترین غلظت نیتروژن آمونیاکی را داشت
توانـد باعـث کـاهش غلظـت نیتـروژن      مریم مـی چرب موجود در خار

 4کمتـر از  (تغذیه گاو و گوسفند با سطوح متوسط تانن . آمونیاکی شود
در علوفه لگومینه باعث کـاهش تجزیـه پـروتئین در شـکمبه     ) درصد

تغذیه گیاه خـارمریم سـبب کـاهش    حاضر نیز در آزمایش ). 8(گردید 
رکیبـات خـارمریم   نیتروژن آمونیاکی شکمبه شـده کـه احتمـاال بـه ت    

ــانن  ( ــیدهاي چــرب و ت ــی ) اس ــل بــین   .باشــدمربــوط م در تعام

دار باعـث  هاي شکمبه و تانن، اسـتفاده از منـابع تـانن   میکروارگانیسم
در پژوهشـی  . )35(شـد   کاهش غلظت نیتروژن آمونیـاکی در شـکمبه   

درصدي دآمیناسـیون اسـیدهاي آمینـه در مـایع شـکمبه       24کاهش 
هـاي غیـر   گرم روغـن میلی 110غذایی حاوي  گوسفندانی که از رژیم

 پروتوزوآي حذف یا کاهش ).38(اشباع تغذیه شده بودند، مشاهده شد 
کنـد  مـی  جلـوگیري  پروتوزوآ و باکتري بین نیتروژن چرخه از شکمبه،

 شودمی آمونیاکی پروتئین به نیتروژن تجزیه کاهش به منجر که )53(
 نیتروژن غلظت کاهش دالیل ردیگ از یکی تواندمی موضوع این). 20(

بنابراین اسیدهاي چرب در خارمریم  .باشد حاضر آزمایش در آمونیاکی
احتماال باعث کاهش نیتـروژن   ندگی بر پروتوزآ،با مکانیسم اثر مهارکن

 .نداآمونیاکی شده
  

  هاي خونیمتابولیت
ــروژن اوره ــوکز و نیت ــره :ايگل ــاي  اســتفاده از خــارمریم در جی ه

ــ ــروژن اوره آزمایشــی باع ــوکز و نیت ــت گل ــاهش غلظ ــون ث ک اي خ
گوسفندان شد و با افزایش مقدار خارمریم در جیره این کاهش خطـی  

مارین موجود در خارمریم با تاثیر بر آنزیم گلـوکز  سیلی). 5جدول (بود 
شـود  فسفاتاز و مهار گلوکونئوژنز موجب کاهش گلوکز خـون مـی   -6
مـارین  کـه اسـتفاده از سـیلی    اي گزارش شد،همچنین در مطالعه). 6(

تجـویز  ). 49و  17(دار گلـوکز خـون ناشـتا شـد     باعث کـاهش معنـی  
دار قند خون در انسان نسـبت  مارین خارمریم باعث کاهش معنی سیلی

 ).46(به گروه شاهد شد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد 
 

 1هاي آزمایشی حاوي خار مریم شده با جیرهمایع شکمبه گوسفندان تغذیه  pHنیتروژن آمونیاکی و  - 4جدول 
Table 4- Rumen Ammonia nitrogen and pH of sheep fed with experimental diets contain Silybum marianum 

 درصد خارمریم  
Silybum marianum (%)   اي فراسنجه شکمبه  

P-value SEM  20  10  5  0  
0.21  1.58  7.10  7.30  7.55  7.65  pH 

0.0044  0.09  9.39 c  9.77 b   10.17 a  10.45a  نیتروژن آمونیاکی   
NH3-N (mg/100 ml)  

  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

  

  1خون گوسفندان اي حاوي خارمریم بر گلوکز و نیتروژن اورههاي  اثر تغذیه با جیره - 5جدول 
Table 5- Effects of feeding diets contain the Silybum marianum on blood glucose and urea nitrogen of sheep1  

 درصد خارمریم   
Silybum marianum (%)  خونی فراسنجه  

Blood parameters  P-value SEM  20  10  5  0  
0.0003  0.31  41.69d  42.60c  45.04b  49.26a  گلوکز  

Glucose (mg/100 ml)         
0.003  0.05  15.10c  15.41b  16.03a  16.22a  خون اي نیتروژن اوره 

BUN (mg/100 ml)2 
  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2Blood urea nitrogen  
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دهد که تانن با کـاهش نـرخ    ها نشان می نتایج بسیاري از آزمایش

و به دنبال شکمبه پذیري پروتئین سبب کاهش غلظت آمونیاك تجزیه
 قابـل  نکـات  از یکی ).10(شود  اي پالسما می آن کاهش نیتروژن اوره

 خـارمریم  در نیتراتی ترکیبات وجود به مربوط حاضر آزمایش در توجه
 عوامـل  از یکـی  ترکیبـات  این وجود که داشت وجود نگرانی این. بود

 در تخمیـر  فرآینـد  طـی  در زیـرا . باشـد  گیـاه  این مصرف در خطرساز
 وجود منبع مناسب کربوهیدرات قابـل تخمیـر،  عدم شکمبه در صورت 

-مـت  تولید خون در شدن جذب با و دگردمی نیتریت به تبدیل نیترات
شکمبه  در هانیترات سرنوشت دیگر مسیر اما). 45(کند می هموگلوبین

 شـدن  تبـدیل  در صورت وجود منبع مناسب کربوهیدرات قابل تخمیر،
 پـروتئین  تولیـد  نهایـت  در و شـکمبه  در آمونیـاکی  نیتـروژن  بـه  آنها

 نیتـروژن  فـزایش ا عـدم  حـال  هر به اما. )3(باشد می آن در میکروبی
 از نشـان  مسـتقیم  غیر طور به شاید شکمبه آمونیاك یا و خون اياوره

 .باشد حاضر آزمایش در خارمریم از حاصل نیترات نبودن حد از بیش
 

  آزمایشگاه شرایط در گاز تولید
داده هاي مربوط به تولید گاز حاصل از تخمیر کنجاله سویا و کـاه  

شـکمبه گوسـفندان تغذیـه شـده بـا       گندم بعد از انکوباسیون با مـایع 
پتانسیل تولید گاز . ارائه شده است 7و  6خارمریم به ترتیب در جداول 

انکوبه شده با مایع شکمبه گوسـفندان تغذیـه   ) 6جدول (کنجاله سویا 
اسـتفاده از  . داري نداشـت شده با سطوح مختلف خارمریم تفاوت معنی

درصد جیره، باعث افزایش تولید گاز در مقایسه با جیره  20خارمریم تا 
امـا نـرخ ثابـت تولیـد گـاز کنجالـه سـویا بـین         . )<05/0P(شاهد شد 

 10داري بود به طـوري کـه تـا    هاي آزمایشی داراي تفاوت معنی جیره
درصـد   20و سـطح   )<05/0P( درصد خارمریم در جیره باعث افزایش

  . )>05/0P(منجر به کاهش در مقایسه با شاهد گردید 
در گوسفندان تغذیه ) 7جدول (تفاوت پتانسیل تولید گاز کاه گندم 

اسـتفاده تـا   .  )<05/0P(دار نبود شده با سطوح مختلف خارمریم معنی
درصد خارمریم باعث افزایش پتانسیل گاز تولیدي نسبت به شاهد  10

. )<05/0P(یم باعث کـاهش عـددي گردیـد    درصد خارمر 20شد، اما 
-هاي آزمایشی تفاوت معنی نرخ ثابت تولید گاز در کاه گندم بین جیره

 .)>05/0P(داري را نشان داد 

  
 1خارمریمهاي حاوي  جیرهمایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با  بافراسنجه هاي تولیدگاز کنجاله سویا انکوبه شده  -6جدول

Table 6- Gas production parameters of soybean meal incubated with rumen fluid of sheep fed diets contain Silybum marianum1 
 ها فراسنجه

Parameters 
 درصد خارمریم
Silybum marianum (%) c (ml/hr) b (ml) 

0.062a 67.33 0 
0.076a 69.31 5 
0.065a 76.58 10 
0.039b 74.28 20 
0.005 3.020  SEM 
0.011 0.191 P-value  

پتانسیل تولید گاز  نرخ تولید گاز،: cتولید گاز از بخش قابل تخمیر، : P<0.05(. b( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  میانگین1
  .نرخ تولید گاز: cاز بخش قابل تخمیر، 

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). b: Gas production from the fermentable fraction (ml), 
c: GP rate constant (ml/h). 

  
 1مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با خارمریم باتولیدگاز کاه گندم انکوبه شده فراسنجه هاي  -7جدول

Table 7- Gas production parameters of wheat straw incubated with rumen fluid of sheep fed diets contain Silybum marianum1 
 ها فراسنجه

Parameters 
  درصد خارمریم
Silybum marianum (%) c (ml/hr) b (ml) 

0.019a 75.26 0 
0.013b 79.10 5 
0.017ab 88.88 10 
0.014b 72.26 20 
0.001 6.43 SEM 
0.029 0.35 P-value  

پتانسیل تولید گاز از  نرخ تولید گاز،: cتولید گاز از بخش قابل تخمیر، : P<0.05(. b( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  یانگینم1
  .نرخ تولید گاز: cبخش قابل تخمیر، 

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). b: Gas production from the fermentable fraction (ml), c: the 
GP rate constant (ml/h) 
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 ینیپروتئنتایج آزمایش حاضر نشان داد پتانسیل تولید گاز از منبع 

انکوبه شده در مایع شکمبه گوسفندان تغذیـه شـده بـا    ) کنجاله سویا(
دي افـزایش  خارمریم درجیره پایه ذرت نسبت به شـاهد از لحـاظ عـد   

موافـق  . هاي فـرار باشـد  یافت که می تواند احتماال به علت اثر روغن
هاي گیاهی فـرار حـاوي   پژوهش حاضر، مکمل کردن جیره با عصاره

دهد، علت این امر را افزایش ها، پتانسیل تولید گاز را افزایش میروغن
هاي هاي ترکیبی به واسطه افزودن عصارهقندهاي محلول در واکنش

هاي فرار روي تخمیـر مـایع   در بررسی اثر روغن). 44(اهی دانستند گی
میلـی لیتـر بـر    (شکمبه گاومیش بیان کردند که میزان گاز تولید شده 

هاي لیتر روغنمیکرو لیتر بر میلی 1و  3/0با مقادیر ) گرم ماده خشک
 جیـره  بـراي  ویـژه  به حاضر پژوهش با مطابق. )2(فرار افزایش یافت 

 در را متـان  تولیـد  فـرار  هـاي روغـن  خارمریم، درصد 5 زا بیش حاوي
 سـازنده  اجـزاء  کـه  ایـن اسـت   آن علـت  و دهنـد مـی  کاهش شکمبه
 از. دارنـد  را پروتوزوآهـا  مهـار  توانـایی  انتخابی طور به فرار هاي روغن
 همزیسـتی  یـک  هـا متـانوژن  با شکمبه پروتوزوآهاي بین دیگر سوي
 کاهش و هامتانوژن مهار به منجر هاپروتوزوآ مهار لذا. دارد وجود مفید
  .)44و  22(گردد  می متان تولید

پتانسیل تولید گاز کاه گندم انکوبه شده در مایع شکمبه گوسفندان 
درصد افزایش و بعد از آن کـاهش یافـت    10با خارمریم تا  تغذیه شده

که احتماال کاهش بـه علـت وجـود ترکیبـات فنلـی از جملـه تـانن و        
موافق پـژوهش حاضـر، بـین    . شباع در خارمریم باشدهاي غیر ا روغن

هضم ماده آلی در روش تولید گاز و میزان ترکیبات فنولی رابطه  قابلیت
منفی وجود دارد به طـوري کـه بـا افـزایش ترکیبـات فنـولی میـزان        

تـانن باعـث کـاهش تولیـد گـاز در      ). 28(هضم کاهش یافـت   قابلیت
اهش بـه دالیلـی نظیـر    ایـن کـ  ) 31و  28 ،23 ،20(شـود   شکمبه می

، مهـار رشـد   )33(هـا بـه ذرات غـذایی    کاهش اتصال میکروارگانیسم
  .دهد رخ می) 35(هاي میکروبی  ها و مهار فعالیت آنزیممیکروارگانیسم

): روش هضم دو مرحله اي(هضم کنجاله سویا و کاه گندم  قابلیت
هـاي آزمایشـی حـاوي     هضم ماده خشک کنجاله سویا در جیره قابلیت

هـاي   تحت تاثیر جیره) 8جدول (دانه ذرت با سطوح مختلف خارمریم 
تفــاوت  .و رونــد افزایشـی داشـت  ) <05/0P(آزمایشـی قـرار نگرفـت    

گنـدم انکوبـه شـده بـا مـایع شـکمبه       هضم ماده خشـک کـاه   قابلیت
داري گوسفندان تغذیه شده با مقادیر مختلـف خـارمریم تفـاوت معنـی    

موثر بر هضـم در آزمـایش حاضـر     از جمله عوامل ).<05/0P(نداشت 
. روغـن موجـود در خـارمریم باشـد    در تواند حضور اسیدهاي چرب می

مهمتـرین اجـزاي   . )1( درصد است 25 تا 20 مقدار روغن در گیاه بین
 35 تا 20( اسیداولئیک، )درصد 60 تا 50( آن عبارت از اسید لینولئیک

هضم ماده  قابلیت موافق با نتایج آزمایش حاضر،). 27(باشد می )درصد

ها علت این امر را احتمـاال  آن ،ها تغییري نکردخشک با افزودن روغن
همه این ). 26(هاي فرار بیان کردند فعالیت ضدباکتریایی بعضی روغن

تغییرات در تخمیر با تغییـر در هضـم همـراه اسـت و معمـوال باعـث       
م نیـز در  خارمری تانن موجود دراحتماال . گرددهضم می افزایش قابلیت

هاي مختلف اثرات  نتایج آزمایش. استنقش داشتهشده مشاهده نتایج 
کـه از آثـار    اند دادهمتفاوتی از تانن را روي هضم پروتئین و فیبر نشان 

مثبت تا منفی، بسته بـه غلظـت و ماهیـت تـانن و ترکیبـات موجـود       
ي بهبود بازدهی اسـتفاده  ها سمیمکان). 33 و 29( تدرخوراك متغیر اس

 زبا افزایش پروتئین عبوري، افزایش با عمدتاً ها تاننز پروتئین توسط ا
جذب اوره به شکمبه و بهبود بازدهی پروتئین میکروبی همـراه اسـت   

ي دیگـر  ها ماکرومولکولاتصاالت بین تانن و  زي اا عمدهبخش ). 14(
کنـد، در   را از دسترس هضم میکروبی خـارج مـی   ها آندر شکمبه، که 

گیرنـد   دي شیردان شکسته شده و مورد هضم قرار مـی سیا pH رحضو
ـ   نتایج آزمایش حاضر نشان ). 33و  31( هضـم   رداد که تانن نه تنهـا ب

اثر منفی نداشته است، بلکه بـا افـزایش   ) کنجاله سویا(منبع پروتئینی 
سطح تانن به دلیل حمایت آن در برابـر هضـم میکروبـی، بـر هضـم      

تواند  از آنجایی که پروتئین می .است پروتئین سویا اثر مثبت هم داشته
منفـی تـانن بـر     ریتـأث راحل هضم آنزیمی اوره تجزیه شود، عدم مدر 

هـاي   تواند به علت حذف باند قابلیت هضم پروتئین در این آزمایش می
افـزایش در گـاز    ).40( دپروتئین در مرحله هضـم آنزیمـی باشـ   -تانن

دالیلـی کـه بـراي    بـه همـان   توانـد  درصد هم می 5تولیدي تا سطح 
بعالوه عدم کفایت تانن نیـز باعـث شـده    . کنجاله سویا بیان شد باشد

  .است که تاثیر منفی بر تولیدگاز در این سطح مالحظه شود
هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله سـویا و کـاه    قابلیت

هاي آزمایشی با سطوح مختلـف خـارمریم تحـت تـاثیر      گندم در جیره
اما از نظـر عـددي اسـتفاده خـارمریم      ).<05/0P( نگرفت تیمارها قرار

هضم الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی کنجالـه     باعث افزایش قابلیت
جدول (هضم در کاه گندم شد  درصد و کاهش قابلیت 10سویا تا سطح 

، اسـتفاده از منـابع چربـی در جیـره     مخالف با نتایج آزمایش حاضر. )6
مکمـل چربـی اشـباع شـده بطـور       اي موثر است وروي هضم شکمبه

 NDFاي ماده خشک، مـواد آلـی و   خطی باعث کاهش هضم شکمبه
 NDFدار و نـاچیز در هضـم   اما شاید کـاهش غیـر معنـی   ). 7(گردید 

آزمایش حاضر را بتوان به اثـر اسـیدهاي چـرب موجـود در خـارمریم      
 ها به سطح آنها در جیـره بـر  ها و روغنزیرا اثر منفی چربی. نسبت داد

درصد اثر منفی بر هضـم الیـاف مشـاهده نشـد      5گردد و تا سطح می
)43.(  
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 هاي حاوي خارمریم هضم کاه گندم و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه تغذیه شده با جیره قابلیت- 8جدول 
Table 8- Digestibility of wheat straw and soybean meal incubated with rumen fluid of sheep fed diets contain Silybum marianum 

P-value  SEM  
 درصد مقدار خارمریم

Silybum marianum (%) یخوراک ماده  
Feed ingredient 

  هضم قابلیت
Digestibility (%)  20  10  5  0  

 کنجاله سویا  98.18  97.44  89.73  97.82  3.60  0.36
Soybean meal ماده خشک  

Dry matter  
  0.40  

  
3.20  
  

55.54  
  

58.73  
  

53.32  
  

50.90  
  

 کاه گندم
Wheat straw 

 کنجاله سویا  72.56  73.22  73.33  72.38  0.77  0.78
Soybean meal الیاف نامحلول درشوینده خنثی 

NDF1  
 کاه گندم  40.28  39.94  39.77  38.78  1.29  0.72

Wheat straw 
1NDF: Neutral detergent fiber. 

  نتیجه گیري
هضـم کـاه     اثر منفی بر تخمیر شکمبه، قابلیـت ارمریم تغذیه خبا 

گندم، کنجاله سویا و مـواد مغـذي جیـره گوسـفندان تحـت آزمـایش       
قــرار  یمناسـب  تیدر وضـع  pHو  یاکیــآمون تـروژن ین. مشـاهده نشـد  

توان از بنابراین، بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، می .داشتند

  .  گوسفندان استفاده کرد درصد در جیره 20گیاه خارمریم تا 
  

  سپاسگزاري
گان از دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزسـتان   نویسند

  .نمایندبراي فراهم آوردن شرایط انجام آزمایش سپاسگزاري می
  
  منابع

1. Abdali-Mashhadi, A. R., and Gh. Fathi. 2002. The effect of different levels of density on yield and oil content of 
milk thistle in weather of Ahvaz. Pajouhesh and Sazandegi, 54 (2): 45-52. (In Persian). 

2. Agrawal, S., and H. L. Bonkovsky. 2009. Management of nonalcoholic steatohepatitis: an analytic review. Journal 
of Clinical Gastroenterology, 35: 253-61. 

3. Allison, M. J., and C. A. Reddy. 1984. Adaptations of gastrointestinal bacteria in response to changes in dietary 
oxalate and nitrate. Page 248 in Proc. 3rd International Symposium on Microbial Ecology. Michigan State 
University, East Lansing.  

4. Annassori, E., B. Dalir-Naghadeh, R. Pirmohammadi, A. Taghizadeh, S. Asri-Rezaei, M. Maham, S. Farahmand-
Azar, and P. Farhoomand. 2011. A potential alternative for monnensin as rumen modifier. Livestock Science, 
10:10-16. 

5. AOAC International. 2012. Official Methods of Analysis.19th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD. 
6. Baluchnejad-mojarad, T., M. Roghani, and Z. Khaste khodaie. 2010. Evaluation of the effect of chronic 

administration of Silymarin on thermal and chemical hyperalgesia in an experimental model of diabetic neuropathy 
in male rats. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 11 (5): 585-589. (In Persian). 

7. Baptiste, Q. S. 2009. Effects of delayed fat supplementation on post-prandial rumen metabolism, lamb quality and 
fatty acid composition of rumen effluent. PhD Thesis. West Virginia University, USA.  

8. Barry, T. N., and W. C. McNabb. 2002. The implications of condensed tannins on the nutritive value of temperate 
forages fed to ruminants. British Journal of Nutrition, 81: 263–272. 

9. Benchaar, C., H. V. Petit, R. Berthiaume, T. D. Whyte, and P. Y. Chouinard. 2006. Effects of addition of essential 
oils and monensin premix on digestion, ruminal fermentation, milk production and milk composition in dairy cows. 
Journal of Dairy Science, 89:4352-4364. 

10. Ben Salem, H., H. P. S. Makkar, A. Nefzaoui, L. Hassayoun, and S. Abidi. 2005. Benefit from the association of 
small amounts of tannin-rich shrub foliage (Acacia cyanophylla Lindl.) with soybean meal given as supplements to 
Barbarian sheep fed on oaten hay. Animal Feed Science and Technology, 122:173–186. 

11. Bohm, H., H. Boeing, J. Hempel, B. Raab, and A. Kroke. 1998. Flavonols, flavone and anthocyanins as natural 
antioxidants of food and their possible role in the prevention of chronic diseases. Z Ernahrungswiss, 37(2):147-63. 

12. Broderick, G. A., and J. H. Kang. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids 
in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science, 63, 64–75. 

13. Chaves, A. V., K. Stanford, M. E. R. Dugan, L. L. Gibson, T. A. McAllister, F. Van Herk, and C. Benchaar. 2008. 
Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, 
growth performance and carcass characteristics of growing lambs. Livestock Science, 117: 215-224. 



  1394 پاییز 3، شماره 7جلد  ایران علوم دامیپژوهشهاي نشریه      276

14. Danesh Mesgaran, M. 1388. Advanced in vitro methods for animal science researches. Ferdowsi university of 
Mashhad, Mashhad, Iran. (In Persian). 

15. Dehority, B. A. 2004. Rumen microbiology. British Library Cataloguing in Publication Data. First Published 12: 
12–18. 

16. Eryavuz, A., and B. A. Dehority. 2004. Effect of Yucca schidigera extract on the concentration of rumen 
microorganisms in sheep. Animal Feed Science and Technology, 117: 215-222. 

17. Falah Hoseini, H., A. Hemati Moghadam, and M. Alavian. 2005. A review of Silybum marianum, a medicinal 
plant. Journal of Medical Plants, 11 (1): 14-24. (In Persian). 

18. Fazaeli, H. 2012. Efficient use of agricultural by-products in ruminant nutrition. In 5th animal science congress. 
Esfahan, Iran. (In Persian). 

19. Foroogh Ameri, N. 1997. Determination nutritional value and digestibility of dried and ensiled pistachios by-
products (soft upper shell). MSc thesis. Esfahan University, Iran. (In Persian). 

20. Frutos, P., G. Hervás, F. J. Giráldez, and A. R. Mantecón. 2004. Review Tannins and ruminant nutrition. Review. 
Spanish Journal of Agricultural Research, 2(2):191-202.  

21. Ghahreman, A., and A. Florangi. 1983. Colored flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands press. 
9th ed. (In Persian). 

22. Garcia-Gonzalez, R., S. Lopez, M. Fernandez, and J. S. Gonzalez. 2008. Dose-respones effects of Rheum officinal 
root and Frangula alnus brak on ruminal methane production in vitro. Animal Feed Science and Technology, 145: 
319-334. 

23. Getachew, G., H. P. S. Makkar, and K. Becker. 2000. Effect of polyethylene glycol on in vitro degradability and 
microbial protein synthesis from tannin-rich browse and herbaceous legumes. British Journal of Nutrition, 84: 73–
83. 

24. Godarzi, M., A. Nikkhah, A. Mirhadi, A. Sarabi, A. Haghdost, and J. Eftekharnejad. 2003. Clinoptilolite and 
chicory impact on performance and health fattened liver of Shal species. Pajouhesh and Sazandegi. 60: 70-76. (In 
Persian). 

25. Harsini, M., M. Bojarpour, M. Eslami, M. Chaji, T. Mohammadabadi. 2013. The Effect of oak kernel on 
digestibility and fermentative characteristics in Arabi Sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 5 (2): 
125-137. (In Persian). 

26. Hart, K. J., D. R. Yanez–Ruiz, and S. M. Duval. 2007. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Animal 
Feed Science and Technology, 1016:1-28. 

27. Hasanloo T., M. Bahmany, R. Sepehrifar, and F. Kalantary. 2007. Fatty acids composition in seeds of Silybium 
marianum (L.) Gaerth. In 3th Symposium of Medicinal Plants, Shahed University, Tehran.  (In Persian). 

28. Hassan Sallam, S. M. A., I. C. da Silva Bueno, P. B. de Godoy, F. N. Eduardo, D. M. S. Schmidt Vittib, and A. L. 
Abdalla. 2010. Ruminal fermentation and tannins bioactivity of some browses using a semi-automated gas 
production technique. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 12: 1–10. 

29. Hervás, G., F. Pilar Frutos, R. Javier Giráldez Ángel, C. Mantecón Mar´ıa, and P. Álvarez Del. 2000. Effect of 
different doses of quebracho tannins extract on rumen fermentation in ewes. Animal Feed Science and Technology, 
109:65–78. 

30. Hristov, A. N., M. Ivan, L. M. Rode, and T. A. McAllister. 2001. Fermentation characteristics and rumen ciliate 
protozoal populations in cattle fed medium or high barley based diets. Journal of Animal Science, 79: 515–524. 

31. Makkar, H. P. S. 1995. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to 
overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research, 49: 241–256. 

32. Maldar, S. M. Y., and R. Alipour. 2010. The Effect of Adaptation to Oak leaves on digestibility (in vitro) and 
ruminal parameters in Alamout Goat. Iranian Journal of Animal Science, 43 (41): 243-252. (In Persian). 

33. McAllister, T. A., H. D. Bae, L. J. Yanke, K. J. Cheng, and A. Muir. 1994. Effect of condensed tannins from 
birdsfoot trefoil on the endoglucanase activity and the digestion of cellulose filter paper by ruminal fungi. Canadian 
Journal of Microbiology, 40: 298–305. 

34. McDonald, P., R. J. F. D. Grinharld, C. A. Morgan, L. A. Sinclair, R. G. Wilkinson. 2010. Animal Nutrition. 17th 
ed. Pearson. Harlow, London, England.  

35. McSweeney. C. S., B. Palmer, D. M. McNeill, and D. O. Krause. 2001. Microbial interactions with tannins: 
nutritional consequences for ruminants. Animal Feed Science and Technology, 91:83–93. 

36. Menke, K. H., and H. Steingass. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and 
in vitro gas production using rumen fluid. Animal research and development, 28:7-55. 

37. Min, B. R., G. T. Attwood, K. Reilly, W. Sun, J. S. Peters, T. N. Barry, and W. C. McNabb. 2002. Lotus 
corniculatus condensed tannins decrease in vivo populations of proteolytic bacteria and affect nitrogen metabolism 
in the rumen of sheep. Canadian Journal of Microbiology, 48: 911–921. 



  277      گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبري و پروتئینی اي گیاه خار مریم براي تغذیهارزش 

38. Newbold, C. J., F. M. McIntosh, P. Williams, R. Losa, and R. J. Wallace. 2004. Effects of a specific blend of 
essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 114 (1-4): 105-112. 

39. NRC, 2007. Nutritional requirements of small ruminants. National Academy Press, Washington, D.C., USA. 
40. Nunez-Hernandez, G., J. D. Wallace, J. L. Holechek, M. L. Galyean, and M. Cardenas. 1991. Condensed tannins 

and nutrient utilization by lambs and goats fed low-quality diets. Journal of Animal Science, 69:1167-1177. 
41. Omidbeygi, R., 2007. Production and processing of medicinal herbs. Vol 2. Astan Qods Razavi press, Mashhad, 

Iran. (In Persian). 
42. Ørskov, E. R., and I. McDonald. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation 

measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science (Cambridge), 92:499- 503. 
43. Palmquist, D. L. 1991. Influence of source and amount of dietary fat on digestibility in lactating cows. Journal of 

Dairy Science, 74:1354. 
44. Patra, A. K., and Z. Yu. 2012. Effects of essential oils on methane production, fermentation abundance and 

diversity of rumen microbial populations. Applied and Environmental Microbiology, 78: 4271-4280. 
45. Pfister, J. A. 1988. Nitrate intoxication of ruminant livestock. Page 233 in The Ecology and Economic Impact of 

Poisonous Plants on Livestock Production. L. F. James, ed. Westview Press, Boulder, Co. 
46. Ramezani, M., M. Azarabadi, and H. Falahhoseini. 2006. Study the therapeutic effect of Silybum marianum seed 

extract on blood sugar reduction in second type diabetes disease. Journal of Medicinal Plants, 26 (7): 79-84. (In 
Persian). 

47. Reid, C., J. Edwards, M. Wang, Y. Manybeads, L. Mike, N. Martinez, L. La Grange, and E. Reyes. 1999. 
Prevention by a Milk thistle phospholipid compound of ethanol-induced social learning deficits in rats. Planta 
Medica, 65: 421-4. 

48. SAS Users Guide: Statistics. 1999. Version 8.2. SAS Inst. Inc., Cary, NC 
49. Schulz, V., R. Hansel, and V. E. Tyler. 1997. Rational Phytotherapy: A Physician's guide to herbal medicine. 

Springer, Berlin, Germany.   
50. Tilley, J. M., and R. A. Terry. 1963. A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of 

the British Grassland Society, 18: 104-111. 
51. Vahmani, P. 2005. Chemical composition, degradability and gastrointestinal disappearance of pistachio by-

products and its utilization in diets of mid-lactation dairy cow. MSc thesis. Ferdowsi University, Iran. (In Persian). 
52. Van Soest, P. J., J. B. Robertson, and B. A. Lewis. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and 

nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583–3597. 
53. Yanez Ruiz, D. R., A. Moumen, A. I. Mart´ın Garc´ıa, and E. Molina Alcaide. 2004. Ruminal fermentation and 

degradation patterns, protozoa population, and urinary purine derivatives excretion in goats and wethers fed diets 
based on two-stage olive cake: effect of PEG supply. Journal of Animal Science, 82: 2023–2032. 

54. Yang, W. Z., C. A. Benchaar, B. N. metaj, A. V. Chaves, M. L. He, and T. A. Mcallister. 2007. Effect of Cichoium 
intybus essential oils on ruminal fermentation and on the site extent of digestion in lactating cow. Journal of Dairy 
Science, 90: 5671-5681. 

55. Yildiz, S., I. Kaya, Y. Unal, D. Aksu Elmali, S. Kaya, M. Cenesiz, M. Kaya, and A. Oncuer. 2005. Digestion and 
body weight change in Tuj lambs receiving oak (Quercus hartwissiana) leaves with and without PEG. Animal Feed 
Science and Technology, 122: 159-172. 

56. Yokozawa, T., A. Ishida, E. J. Cho, and T. Nakagawa. 2003. The effects of Coptidis rhizoma extract on a 
hypercholesterolemic animal model. Phytomedicine, 10 (1): 17-22. 

57. Zare Kia, S., O. Baigi. 2006. Autecology of Milk thistle (Silybum marianum) in Behdasht Region of Noor. 
Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants,12 (2):135-139. (In Persian). 

58. Zargari, A. 1996. Medicinal Plants. Vol 3. 6th ed. Tehran University press, Tehran, Iran. (In Persian). 

 



  
  ي تیمار شده با بیم الکترون، سود و هاي حاوي فرآورده هاي فرعی پسته تأثیرجیره

  هاي پرواري زندياتیلن گالیکول بر قابلیت هضم و عملکرد برهپلی
 

 *1محمدعلی نوروزیان - 2مهدي بهگر -1احمد افضل زاده -1مسعود مرادي

  21/08/1393: تاریخ دریافت
  08/06/1394 :تاریخ پذیرش

  
  هچکید

بـر عملکـرد و قابلیـت هضـم      گالیکول و هیدروکسید سـدیم اتیلني تیمار شده با بیم الکترون، پلیبه منظور بررسی تأثیر فرآورده هاي فرعی پسته
هـاي  جیـره . روز انجـام شـد   70به مدت ) کیلوگرم 21±52/1(رأس بره نر زندي  20پرواري، آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از  هاي بره

دز (ه با بیم الکتـرون  ي تیمار شدو جیره حاوي فرآورده هاي فرعی پسته) 1تیمار  ،درصد فرآورده هاي فرعی پسته 22 حاوي(آزمایشی شامل جیره شاهد 
یانگین افزایش وزن و خـوراك  م. بود) 4تیمار  ،گرم در کیلوگرم 15(گالیکول تیلناو پلی) 3تیمار  د،چهار درص(، هیدروکسید سدیم )2ر تیما م،کیلوگر 30

. مشـاهده شـد   ضریب تبـدیل بهتـر در تیمـار سـود و پرتوتـابی      .روزانه مصرفی جیره حاوي فرآورده هاي فرعی پرتوتابی شده بیشتر از سایر تیمارها بود
مشـاهده  ) درصد مـاده خشـک   22/72(د ترین در تیمار سوو کم) درصد ماده خشک 18/81(بیشترین مقدار قابلیت هضم ماده آلی در تیمار پرتوتابی شده 

قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در تیمار پرتوتابی  .گالیکول سبب افزایش قابلیت هضم پروتئین خام شداتیلناستفاده از پرتوتابی و پلی. شد
اي فرعی پسته تیمار شده با بیم الکترون باعث بهبود عملکرد نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از فرآورده ه. بیشتر بود شده نسبت به سایر تیمارها

  .هاي پرواري زندي می شوددر بره و قابلیت هضم
  

  .، قابلیت هضم فرآورده هاي فرعی پستهبره زندي، بیم الکترون،  :کلیدي هاي واژه
  

    1 مقدمه
شرایط جغرافیایی، بارش کم و کمبود منـابع آب در کشـور سـبب    

در چنـین شـرایطی   . اسـت  شده ود مواد خوراکی دامو کمب محدودیت
 حیوانی پروتئین تولید زراعی و باغی براي جانبی استفاده از محصوالت

یکی از این محصوالت جانبی، فرآورده هاي فرعـی  . توصیه شده است
ایران یکی از بزرگترین کشورهاي تولید کننده پسته است . پسته است

والت فرعی حاصل از فراوري پسته هزارتن محص 400و ساالنه حدود 
نشان داده شده است که استفاده از سطوح ). 1(شود در کشور تولید می

، )4(کم این محصوالت فرعی در جیره اثر منفی بر عملکـرد گوسـفند   
 مواد ها،با پروتئین اتصال تانن ها توانایی. ندارد) 1(و بز ) 2(گاو شیرده 

 گوارش دستگاه هاي تولیدي درنزیمها و آکربوهیدرات، باکتري معدنی،
و قابلیت هضم مـواد مغـذي    را دارند و باعث کاهش عملکرد حیوانات

                                                             
گروه علوم دام و طیور، رشد، استاد و دانشیار به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ا -1

  پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران،
  .اي، کرج پژوهشگاه علوم و فنون هسته پژوهشکده کشاورزي، استادیار -2

  ) manorouzian@ut.ac.ir                        :         نویسنده مسئول(* 

 کـردن و  خشک نشان داده شده است که سیلو کردن،). 22( شوند می
) 5(و پرتوتـابی   سـود، اوره  افزودن ،)12(گالیکول اتیلناستفاده از پلی

عث بهبـود ارزش غـذایی   تواند از طریق غیر فعال کردن تانن ها با می
گـزارش کردنـد کـه اشـعه     ) 16(بهگر و همکاران  .ها شود این فراورده

اي فرآورده هاي فرعی پسـته، ارزش  گاما با کاهش ترکیبات ضدتغذیه
اگرچه در بیشتر مطالعـات اثـر تیمارهـاي    . دهدغذایی آن را بهبود می

ــر ارزش غــذایی فــرآورده هــاي فرعــی پســته در شــرایط   مختلــف ب
ایشگاهی ارزیابی شده است امـا  مطالعـات انـدکی در مـورد تـاثیر      آزم

هـاي   فرآوري هاي مختلف فرآورده هاي فرعی پسته بر عملکـرد بـره  
لذا هدف از این تحقیق بررسـی تـأثیر جیـره    . پرواري انجام شده است

ي تیمار شده با پرتوتابی الکتـرون،  هاي حاوي محصوالت فرعی پسته
ابلیت هضم  مواد مغـذي جیـره و برخـی از    بر عملکرد، ق PEGسود و 

  . هاي نر زندي بودهاي خونی برهفراسنجه
  

  هامواد و روش
 21 ±52/1رأس بره نر زندي با میانگین وزنـی   20در این مطالعه

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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در قالب طرح کامالً تصادفی ) روز 90سن (کیلوگرم پس از شیر گیري 
اي آزمایشـی زیـر   روز از جیره ه 70تکرار در هر تیمار به مدت  5و با 

 ،درصد فرآورده هاي فرعی پسـته  22 حاوي(جیره شاهد : تغذیه شدند
ه بـا  ي تیمار شد، جیره شاهد حاوي فراورده هاي فرعی پسته)1تیمار 

چهـار  (، هیدروکسـید سـدیم   )2 تیمـار  م،کیلـوگر  30ز د(بیم الکترون 
). 4 تیمـار ، گرم در کیلـوگرم  15(گالیکول تیلناو پلی) 3تیمار ، درصد

ــته    ــی پس ــاي فرع ــراورده ه ــدي  (ف ــه اوح ــام و  (واریت ــروتئین خ پ
درصـد مـاده    4/9و 2/14هاي غیر ساختمانی بـه ترتیـب    کربوهیدرات

کیلـومتري   5از باغات و کارخانه پسـته پـاك کنـی واقـع در     )) خشک
آوري و سـپس  جمـع  1390شهرستان ساوه در اواخر شهریور ماه سال 

هـا بـر اسـاس     جیـره . هوا خشک شد وسیله جریاندر محیط آزاد و به
هـاي آزمایشـی بـه    جیره).  1جدول(تنظیم شد ) 25(جداول استاندارد 

تهیـه و  ) درصد کنسانتره 65درصد علوفه و  35(مخلوط  صورت کامال
. ها بصورت انفرادي تغذیـه شـدند  عصر به بره 16صبح و  8درساعات 

. ر انجـام شـد  ها در شروع آزمایش و سپس دو هفته یکباکشی برهوزن
صبح روز  8بعد از ظهر تا  4(کشی ساعت قبل از هر وزن 16تا  14در 
ها از آب و خوراك محروم شده و سپس به صورت انفرادي بـا  بره) بعد

آوري پوست پسته بـا   عمل. توزین شدند) گرم±100با دقت ( باسکول 
سـاعت در شـرایط    72سـدیم بـه مـدت    درصد هیدروکسید 4محلول 

ها باز شد و نمونه فرآوري شده  س در پالستیکشد سپجام ان هوازي بی
. زیر نور  آفتاب خشک و به مقدار موردنیاز در تیمار سود مصـرف شـد  

هاي پوست پسته با دستگاه بیم الکترونـی در   همچنین پرتوتابی نمونه
یزد وابسته به سازمان انـرژي اتمـی ایـران بـا      مرکز تابش پرتو فرآیند

. کیلـوگري انجـام شـد    30ودوترون در دز پرتوتابیاستفاده از دستگاه ر
هـاي   گالیکول به ازاي هر رأس به جیره بـره  اتیلن گرم پلی 15روزانه 

  .گالیکول افزوده شد اتیلن تیمار پلی
 

  تعیین قابلیت هضم مواد مغذي
ابتـدا، وسـط و   (نمونه از خوراك مصرفی و باقیمانده در سه نوبـت  

همچنین نمونه مدفوع نیـز از طریـق   . دوره پرورش گرفته شد) انتهاي
 بعـد از  سـاعت  2 عصـر  و صـبح  روز هـر  و روز سـه  مـدت  بـه رکتوم 

جهت تعیین مـاده خشـک خـوراك، باقیمانـده     . گرفته شد خوراکدهی
گـراد بـه    درجـه سـانتی   60ها در آون با دماي خوراك و مدفوع، نمونه

 درجـه  550ساعت و خاکستر با اسـتفاده از کـوره در دمـاي     72مدت 
پـروتئین خـام بـا روش    . گیري شدساعت اندازه 6گراد به مدت سانتی

کجلدال و چربی با روش سوکسله با استفاده از اتـر بـه عنـوان حـالل     
الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی بـه روش ون    ). 10(گیري شد اندازه

تعیـین قابلیـت هضـم تیمارهـاي     . تعیین شد) 32(سوست و همکاران 
 .انجام شد 1نامحلول در اسید مختلف با روش خاکستر

                                                             
1Acid insoluble ash 

  آزمایشی جیره شیمیایی ترکیب -1جدول
Table 1- Chemical composition of experimental diet   

 درصد ماده خشک
Dry matter % 

  خوراك
Feed 

22 
 پوست پسته
Pistachio byproduct 

12.2 
 کاه گندم
Wheat straw 

45 
 دانه جو
Barley grain 

10 
 سبوس گندم
Wheat bran 

9 
 کنجاله سویا
Soybean meal  

0.4 
 مکمل ویتامینه و معدنی
Vitamin and mineral supplement 

1 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate  

0.4 
 طعام نمک

Salt 

  
 

 ترکیب شیمیایی
Chemical Composition 

  
2.8 

 (Kcal/Kg DM) متابولیسم قابل انرژي 
Metabolisable Energy  

14.9 
 )%(وتئینپر

Proteins (%) 

23.3 
 )%( خنثی شوینده در محلول غیر الیاف

Neutral detergent insoluble fiber (%) 

9.8 
 )%( اسیدي شوینده در محلول غیر الیاف

Acid detergent insoluble fiber (%) 

0.58 
 )%( کلسیم

Ca (%) 

0.47 
 )%( فسفر

P (%) 
  
  هاي خونیگیري فراسنجهاندازه
هاي خـونی در روز  نظور بررسی تأثیر پوست پسته بر فراسنجهمبه

ها پس از چیدن پشـم نـواحی اطـراف رگ    پایان آزمایش از تمامی بره
هاي خون بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و نمونه. گردنی، خونگیري شد

دقیقه جهت جداسازي سـرم  15دور در دقیقه به مدت  3000با سرعت 
گلـوکز، اوره، پـروتئین کـل، کـراتینین و     سپس غلظت . سانتریفوژ شد

و )  ، آلمانC111مدل(آلبومین با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر کوباس 
  .اندازه گیري شدند) زیست شیمی( هاي آنزیمیبا استفاده از کیت
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  تجزیه و تحلیل آماري 
در بسـته   GLMها با استفاده از رویـه  تجزیه و تحلیل آماري داده

ها با روش مقایسه میانگین. انجام شد) 26( 9نسخه  SASنرم افزاري 
  :مدل آماري طرح به شرح زیر بود. دانکن انجام شد

  Yij=µ+ Ti + εijk 
 εij: اثـر تیمـار و  : Tiمیانگین کل، : μمقدار هر مشاهده،: Yij: که

  .خطاي آزمایشی

  
  نتایج و بحث

  قابلیت هضم ظاهري
م ظـاهري مـواد مغـذي    تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر قابلیـت هضـ  

  . نشان داده شده است) 2(هاي آزمایشی در جدول  جیره

 1پرواري هاي بره در آزمایشی هاي جیره مغذي مواد هضم قابلیت بر زمایشیآجیره هاي  از استفاده تأثیر - 2 جدول
Table 2- The effect of experimental diets on nutrients digestibility1 

P- Value  SEM 

 هاي آزمایشی هجیر
Experimental Diets   قابلیت هضم)%( 

Digestibility (%) شاهد 
Control  

 پرتوالکترون
Electron beam  

 سود
NaOH  

 اتیلن گالیکولپلی
Polyethylene  glycol  

0.01  0.85  78.58b  81.18a  79.58b  79.67b  ماده خشک 
Dry mater 

0.01  0.93  68.60bc  75.15  68.19c  70.51b  ده آلیما 
Organic mater   

0.01  0.60  69.99c  76.35a  73.94b  72.47b  پروتئین خام 
Crude protein  

0.01  0.92  59.93b  73.17b  62.68c  55.97b  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
Neutral detergent fiber  

0.01  1.79  64.19b  76.19a  73.02a  67.14b  خام چربی 
Ether extract  

  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفر هاي ه میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).                            

 
باعث افزایش قابلیت هضـم ظـاهري   ) کیلوگري 30دز (پرتوتابی 

پروتئین خام قابلیت هضم همچنین بهبود . ماده خشک و ماده آلی شد
اتیلن گالیکول در نتیجه قابلیـت بانـد    در تیمار عمل آوري شده با پلی

نیـا و  در مطالعـه مسـلمی  . شوندگی این پلیمرصنعتی با تانن بوده است
گالیکول به برگ کهـور قابلیـت هضـم     اتلین افزودن پلی) 7(همکاران 

گالیکول از یلناتگزارش شده است که پلی. ماده خشک را افزایش داد
طریق اتصال به تانن و ترکیبات فنلی فرآورده هاي فرعی پسته باعث 

همچنـین نتـایج   ). 21(افزایش در قابلیت هضم ماده خشک می شـود  
مطالعات نشان دهنده افزایش قابلیت هضم ماده آلی در گاو هلشـتاین  

آوري تغذیه شده با جیره حاوي سیالژ فرآورده هاي فرعی پسته عمـل 
) 3(فروغ عـامري و قربـانی   ). 8(گالیکول و اوره است اتلینبا پلی شده

 50با انجام آزمایشی روي گوسفند کرمانی نشان دادند که جـایگزینی  
درصد از یونجه جیره با محصوالت فرعی پسته سـیلو شـده و خشـک    

. داري بر قابلیت هضم ماده خشک جیره نداشته اسـت شده تأثیر معنی
تیمارهاي مـورد اسـتفاده قابلیـت هضـم پـروتئین را      در مطالعه حاضر 

درصد از تانن محصوالت فرعی پسته را نـوع   85تقریباً . افزایش دادند
در نتیجه افزایش قابلیت هضم با ). 13(دهد  قابل هیدرولیز تشکیل می

تواند به دلیل اتصال آن با تانن قابـل   استفاد از پلی اتیلن گالیکول می

بـا  (به دنبال آن جدا شدن ایـن اتصـال در روده    در شکمبه وهیدرولیز 
pH و در نتیجه هضم بیشتر پروتئین باشد) ینپای .  

قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در تیمـار پرتوتـابی   
بهبود در قابلیت هضم  همچنین .نسبت به سایر تیمارها بیشتر بودشده 

NDF فراهمـی  سـت زی بهبـود  در پرتو الکتـرون  توان به نقشمی را 
 شکسـتن  علت به لیگنوسلولزي ترکیبات در موجود هاي کربوهیدرات

   ).19(نسبت داد  کربوهیدرات-لیگنین پیوندهاي
تواند سدیم میآوري فرآورده هاي فرعی پسته با هیدروکسیدعمل

ساکاریدهاي دیواره سـلولی  با هیدرولیز پیوند استري بین لیگنین و پلی
هـاي  تـر میکروارگانیسـم  دسترسـی آسـان   سبب) سلولزسلولز و همی(

ها شده و به این ترتیب قابلیـت هضـم دیـواره    شکمبه به کربوهیدرات
افزایش قابلیت هضم ظاهري پـروتئین خـام و    .سلولی را بهبود بخشد

چربی خام با استفاده از پرتوتابی و تیمار سود در مقایسه با شاهد را می 
الت فرعی پسته و سهولت توان به شکسته شدن دیواره سلولی محصو
باتوجـه بـه   . هـا نسـبت داد   دسترسی ترشحات هضمی به این مولکول

ها بهبود قابلیت هضم پروتئین توانایی پرتو در واسرشت سازي پروتئین
توا به این مسـئله ربـط داد   خام در اثر تیمار پرتو نسبت به شاهد را می

)6 .(  
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  هاي خونیفراسنجه
هـاي پـرواري   هاي خونی برهفراسنجه هاي آزمایشی بر تأثیر جیره

با وجود باالتر بودن عددي مقـدار  . نشان داده شده است )3(در جدول 
آوري شده در مقایسه با گروه شاهد این گلوکز خون در تیمارهاي عمل

-بیشترین مقدار پروتئین کل خون در تیمار پلـی . دار نبودتفاوت معنی
-مشاهده شد که تفاوت معنی )لیترگرم در دسی 80/7(گالیکول اتیلن

بطـور مشـابهی   . )<05/0P(داري با سایر تیمارها و گروه شاهد داشت 
درصد  30(نیز نشان دادند که جایگزینی یونجه ) 8(رحیمی و همکاران 

هـاي نـر بلـوچی،     با محصوالت فرعی پسته در بره) ماده خشک جیره
تین با وجود مقدار آلبومین و کرا. پروتئین کل خون را افزایش می دهد

گالیکول نسبت به سایر تیمارها باالتر بود اما اتیلنکه در تیمار پلیاین
) 31(نیـا و همکـاران   رضایی. داري با سایر تیمارها نداشتتفاوت معنی

درصد محصـوالت فرعـی پسـته سـیلو     15گزارش داداند که گنجاندن 
دار شده در جیره گاوهاي شیري در اوایل شیردهی هیچ تاثیري بر مقـ 

ــروژن اوره خــون  ــوکز و نیت ــدارد) BUN(گل ــی. ن ــین قل زاده و همچن
درصـد محصـوالت    10گزارش دادنـد کـه اسـتفاده از    ) 18(همکاران 

فرعی پسته در جیره غذایی گاوهاي شیري هیچ اثري بر غلظت گلوکز 
هـاي مهـم خـون    پروتئین کل یکی از فراسـنجه  .خون ندارد BUNو 

پـذیري پـروتئین خـوراك و     دار تجزیـه ه ارتباط مستقیمی با مقاست ک
همچنین بـاال بـودن   . مقدار پروتئین میکروبی تولیدي در شکمبه دارد

توان به تأثیر پروتئین کل خون در تیمار پرتوتابی نسبت به شاهد را می
پـذیري در   سازي پروتئین و در نتیجه کـاهش تجزیـه   پرتو بر واسرشت

  ). 6( اي آن نسبت داد شکمبه و افزایش هضم روده

، 6با استفاده از سطوح صفر، ) 28(در آزمایش شاکري و همکاران 
هـاي  درصد سیالژ فرآورده هاي فرعی پسته در جیره گوسـاله 18و 12

 18و  12ترین مقدار آلبومین در تیمارهاي بـا سـطوح   هلشتاین، پایین
طور که در جـدول  همان. درصد فرآورده هاي فرعی پسته مشاهده شد

تـرین مقـدار   شده است در آزمـایش حاضـر نیـز پـایین     نشان داده )4(
درصـد پوسـت پسـته بـدون عمـل       22حاوي (آلبومین در گروه شاهد 

 . مشاهده شد) آوري
  

  هاعملکرد بره
 )4(هاي پرواري در جدول تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد بره

 .نشان داده شده است
و در ) لـوگرم کی 18/31(وزن نهایی در تیمـار پرتوتـابی بیشـترین    

میـانگین  ). <05/0P(بود ) کیلوگرم 44/29(گروه شاهد کمترین مقدار 
افزایش وزن روزانه در تیمار پرتوتابی افزایش معنـی داري نسـبت بـه    

ترین میـانگین خـوراك مصـرفی روزانـه نیـز      کم. ها داشت سایر تیمار
تیمـار پرتوتـابی داراي بهتـرین     ).<05/0P(مربوط به گروه شاهد بـود  

هاي دیگر بود که تنها با تیمـار سـود    یب تبدیل در مقایسه با گروهضر
هـاي  بـر وزن نهـایی بـره    عدم تأثیر تیمارهاي آزمایشی. دار نبود معنی

بــا ) 20(زنــدي در مطالعــه حاضــر بــا آزمــایش مهــدوي و همکــاران 
هـاي نـر   درصد فرآورده هاي فرعی پسته در جیره بـره  25جایگزینی 

  .پرواري مطابقت داشت

  
  1هاي پرواري زندي برههاي خونی هاي فرعی پسته بر فراسنجه هاي آزمایشی حاوي فرآورده تأثیرجیره - 3جدول 

 Table 3- Effects of experimental diets on blood metabolites in fattening lambs1  

P-Value SEM 
 هاي آزمایشی جیره

Experimental Diets  لیتر میلی 100 گرم درمیلی(ها  فراسنجه( 
Parameters (mg/100 ml)     شاهد 

Control  
 پرتوالکترون

Electron beam    
 سود

NaOH  
 اتیلن گالیکولپلی

Polyethylene  glycol  
 گلوکز  68.6  75.2 69.8  65.6  4.07  0.43

Glucose  
 اوره  55.4  50.20 42.80 44.6 4.00  0.14

Urea 
<0.05  0.13   7.30b  7.38b  7.30b  7.80b  پروتئین کل 

Total protein 
 کراتین  1.02  0.94  0.93  0.87   0.05  0.37

Creatine  
 آلبومین  3.36  3.16  3.23  3.2  0.08  0.46

Albumin  
  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).                            
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 1هاي پرواريهاي آزمایشی بر عملکرد بره تأثیر جیره -4جدول
Table 4- Effects of experimental diets on growth performance of lambs1 

P-value SEM 

 هاي آزمایشی جیره
Experimental Diets  صفت 

Parameters  شاهد 
Control  

 کترونپرتوال
Electron beam  

 سود
NaOH  

 اتیلن گالیکولپلی
poly ethylene glycol    

 )کیلوگرم(وزن اولیه   21.14  21.08  20.94  20.86  0.68  0.99
Initial  body  weight (kg)  

 )کیلوگرم(وزن نهایی   30.22  30.64  31.81  29.44  0.84  0.28
 Final  body  weight (kg)  

0.01  0.04  122b  155b  136b  129b   گرم(افزایش وزن روزانه( 
Average  daily  gain  (g/d)  

 )گرم(مصرف خوراك روزانه   1021  1016  1081  983  0.027  0.12
 Daily feed  intake (g/d)  

0.01  0.36  9.02a  7.06b  7.66b  8.78a  ضریب تبدیل 
Feed  conversion  ratio  

  .)P<0.05( دار می باشند ي اختالف معنیدارا مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05)                          

 
آوري شده ها در تیمار عملباال بودن مقدار افزایش وزن روزانه بره
هضم  تتواند به بهبود قابلیبا بیم الکترون نسبت به سایر تیمارها را می

خوراك و باال بودن زیست فراهمی مواد مغـذي  ) 3جدول (مواد مغذي 
کـه  باوجود ایـن . هاي فرعی پسته باشدآوري فرآوردهجیره در اثر عمل

. مصرف خوراك روزانه در مطالعه حاضر تحت تاثیر تیمار قرار نگرفـت 
درصـد   30گزارش دادند کـه گنجانـدن   ) 27و  18(اما برخی محققان 

هـاي در حـال رشـد سـبب     پسته در جیره غذایی بـره  محصول فرعی
طور کلی اعتقاد بر به. شده است) DMI(کاهش مقدارخوراك مصرفی 

گرم در کیلوگرم در جیره غـذایی   50این است که غلظت تانن بیش از 
اند کـه   تحقیقات نشان داده). 33(بر مصرف خوراك دام اثر منفی دارد 

خام جیره در شـکمبه،   مؤثر الیافپذیري  پرتوتابی سبب افزایش تجزیه
افزایش نرخ عبور ماده مغذي به روده و تغییر در سـاختمان پـروتئین و   

و به دنبال آن مصرف خوراك افزایش ) 23(دیواره سلولی خوراك شده 
  ).29(یابد  می

شود عمل آوري فـرآورده   مشاهده می )2(طور که در جدول همان 
. د سبب بهبود ضریب تبدیل شدهاي فرعی پسته با بیم الکترون و سو

آوري فـرآورده   ضریب تبدیل خوراك در مطالعـه حاضـر در اثـر عمـل    
البتـه مطالعـاتی نیـز،    . فرعی پسته با بیم الکترون و سود بهبود یافـت 

هاي پرواري تغذیه شده دهد ضریب تبدیل بره می وجود دارد که نشان 
ینی با یونجـه  هاي فرعی پسته جایگز درصد فرآورده 15با جیره حاوي 

همچنین در آزمایشی نوروزیـان و قیاسـی   ). 2(تحت تأثیر قرار نگرفت 
هاي نر پـرواري بـا محصـوالت فرعـی      نشان دادند که تغذیه بره) 24(

درصد تأثیري بـر مصـرف خـوراك و دیگـر خصوصـیات       30پسته تا 
اسـتفاده از پلـی اتـیلن گالیکـول در     . هاي بلوچی ندارد عملکردي بره

داري باعـث بهبـود ضـریب تبـدیل      ر نتوانست بطور معنیمطالعه حاض
-اتـیلن هایی وجود دارد کـه اسـتفاده از پلـی   با وجود این گزارش. شود

هاي داراي مقادیر زیـاد   گالیکول در تغذیه بزهاي تغذیه شده با علوفه
).  14(متراکم باعث بهبود مصـرف خـوراك مصـرف شـده اسـت       تانن

گالیکـول بـر ضـریب تبـدیل و مصـرف       اتـیلن  احتماال عدم تأثیر پلی
خوراك در مطالعه حاضر به دلیل پایین بودن مقـدار تـانن متـراکم آن    

با این وجود نیاز به مطالعات بیشتري در . نسبت به سایر مطالعات باشد
  .باشد این زمینه می

  
  نتیجه گیري 

آوري فرآورده هاي فرعـی پسـته بـویژه بـا اسـتفاده از بـیم       عمل
مطالعات بیشـتري  . اند سبب بهبود ارزش غذایی آن شودتوالکترون می

در خصوص تأثیر تیمارهاي فیزیکی و شیمیایی بر محصـوالت فرعـی   
شود که در مطالعات بعدي بر ارزیـابی   پیشنهاد می. پسته ضروري است

  . هاي مورد مطالعه تاکید بیشتري شود اقتصادي جیره
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  اي و عملکرد تولیدي  هاي تخمیر شکمبه پذیري مواد مغذي، فراسنجه گوارش

  در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهاي شیري هلشتاین
  

  3محمد خوروش -2رضا قربانی غالم -*1شهریار کارگر
  17/08/1392: تاریخ دریافت
 28/11/1392 :تاریخ پذیرش

  
  چکیده

هاي تخمیر شکمبه و عملکرد تولیدي گاوهاي شیري با استفاده از هشت رأس  پذیري مواد مغذي، فراسنجه مل روغن بر گوارشاثرات منبع غله و مک
هـاي   جیره. دو بار تکرار شده ارزیابی شدند) 4×  4(و بر پایه طرح مربع التین  2×  2در قالب آزمایش فاکتوریل ) 3/3 ± 3/1(زایش   گاو هلشتاین چند بار

اي بـر   جیـره ) 2روغن ماهی؛ ) بر اساس ماده خشک جیره(درصد  2درصد دانه جو در بخش کنسانتره با  100اي بر پایه  جیره) 1: عبارت بودند از آزمایشی
اهی؛ و درصد روغن م 2درصد دانه ذرت در بخش کنسانتره با  100اي بر پایه  جیره) 3درصد روغن سویا؛  2درصد دانه جو در بخش کنسانتره با  100پایه 

هـایی   هایی بر پایه جو در مقایسه با جیره ماده خشک مصرفی در جیره. درصد روغن سویا 2درصد دانه ذرت در بخش کنسانتره با  100اي بر پایه  جیره) 4
هـاي حـاوي روغـن     هاي حاوي روغن ماهی در مقایسه با جیـره  این در حالی است که ماده خشک مصرفی در جیره. بر پایه ذرت تمایل به افزایش داشت

هـایی بـر پایـه     هایی بر پایه ذرت در مقایسه با جیره پذیري ظاهري ماده خشک و عصاره اتري در کل دستگاه گوارش در جیره گوارش. سویا کاهش یافت
غلظـت مـوالري   . دادپذیري ظاهري کربوهیدرات غیر الیافی و عصاره اتري را در مقایسه بـا روغـن سـویا کـاهش      روغن ماهی گوارش. تر بودند جو بیش

هایی بـر پایـه ذرت، غلظـت مـوالري پروپیونـات شـکمبه        هایی بر پایه جو در مقایسه با جیره در جیره. پروپیونات متأثر از اثر متقابل بین اثرات اصلی شد
در مقایسه با روغن سویا تولیـد شـیر و   روغن ماهی . منبع غله تأثیري بر تولید شیر و ترکیبات آن نداشت. گاوهاي تغذیه شده با روغن سویا افزایش یافت
نتایج نشان داد اثر متقابلی بین منبـع غلـه و   . بین تیمارهاي آزمایشی بازده خوراك بدون تغییر باقی ماند. ترکیبات آن را به طور منفی تحت تأثیر قرار داد

بـا کـم   ) ها اما نه تغییر دادن تخمیرپذیري جیره(ا روغن سویا تغذیه روغن ماهی در مقایسه ب. مکمل روغن بر عملکرد تولیدي گاوهاي شیري وجود ندارد
  .کردن ماده خشک مصرفی عملکرد تولیدي گاوهاي شیري را تحت تأثیر قرار نداد

  
  .دانه جو، دانه ذرت، روغن سویا، روغن ماهی، گاو شیري :هاي کلیدي واژه

  
    1 مقدمه

شـان   غـذي گاوهاي شیري پرتولید به منظور تأمین نیازهاي مواد م
دانـه  . نیازمند مقادیر زیادي کنسانتره غنی از انرژي و پروتئین هسـتند 

غالت و مکمل چربی به طور معمول به منظور افزایش تـراکم انـرژي   
در . گیرند هاي تغذیه شده به گاوهاي شیري مورد استفاده قرار می جیره

ل نرخ هاي پر غله، خوراندن دانه جو به دلی هاي تغذیه شده با جیره دام
توانـد موجـب رخـداد     سریع تخمیر آن در مقایسـه بـا دانـه ذرت مـی    

                                                             
 شیراز، شیراز،دانشگاه  ،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزياستادیار،  -1
 ،استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان -2
دانشیار، گروه علـوم دامـی، دانشـکده کشـاورزي، دانشـگاه صـنعتی اصـفهان،         -3

 .اصفهان
  )kargar@shirazu.ac.ir                                       :نویسنده مسئول* (

درصد نشاسـته دانـه    90تا  80در حدود . هاي گوارشی گردد ناهنجاري
شود، در حالی کـه ایـن    غالتی مانند جو و گندم در شکمبه گوارش می

درصـد   70تا  55میزان در مورد دانه غالتی مانند سورگوم و ذرت بین 
تري از نشاسته  بنابراین، در مقایسه با دانه جو سهم بیش. )16(باشد  می

از نظـر تئـوري پذیرفتـه    . دانه ذرت ممکن است به روده باریک برسـد 
شده که گوارش و به عبارتی بازدهی مصرف انـرژي قابـل سـوخت و    
ساز از منبع نشاسته در روده باریک نسبت بـه زمـانی کـه نشاسـته در     

بـر  ). 18(شود، بیشـتر اسـت    بدیل میشکمبه به اسیدهاي چرب فرار ت
رود ماده خشک مصرفی و تولید شیر در گاوهاي  این اساس، انتظار می

بـه هـر حـال، در    . تغذیه شده با جیره بر پایه دانـه ذرت بیشـتر باشـد   
دانه جو در مقایسه بـا  (هاي پیشین انجام گرفته منبع دانه غله  پژوهش

پذیري مـواد مغـذي    گوارش رغم تحت تأثیر قرار ندادن علی) دانه ذرت
هاي متفاوت در ماده خشک مصرفی و تولید شـیر شـده    منجر به پاسخ

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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تـري   ماده خشک مصرفی کم) 20، 14، 11(در چندین پژوهش . است
براي گاوهاي تغذیه شده با جیره بر پایه جو در مقایسه با جیره بر پایه 

در ماده  تفاوتی) 19، 5، 4(ها  در سایر پژوهش. ذرت گزارش شده است
مانند ماده خشک مصرفی . خشک مصرفی بین دو غله مشاهده نکردند

هاي ضد و نقیضی راجع به اثر منبع غله بـر عملکـرد گاوهـاي     گزارش
خوراندن ) 19، 14، 4(هاي پیشین  بر اساس پژوهش. شیري وجود دارد

دانه جو به جاي دانه ذرت تـأثیري بـر عملکـرد تولیـدي نداشـته امـا       
). 20، 5(هـا گـزارش شـده اسـت      یر در سایر پـژوهش کاهش تولید ش
دهندگان گاوهاي شیري در استفاده از منابع چربـی غیـر    برخی پرورش

، )هـا  هـا و قنـادي   روغن ضـایعاتی رسـتوران  (اشباعی مانند روغن زرد 
روغـن سـویا و روغـن مـاهی کـه نسـبت بـه سـایر منـابع چربـی در           

طر کـه معتقدنـد ایـن    تر هستند، تنهـا بـه ایـن خـا     تر و ارزان دسترس
اي و هضـم الیـاف    محصوالت به دلیل تـداخل در تخمیـرات شـکمبه   

شـوند، رغبتـی از    منجر به کاهش ماده خشک مصرفی و تولید شیر می
به هر حال، در چندین پژوهش انجام گرفته اخیر . دهند خود نشان نمی

، 9(نشان داده شده است که منابع چربی غیر اشباعی مانند روغـن زرد  
تـرین اثـر    توانستند بـا کـم  ) 6، 3، 1(و روغن سویا و روغن ماهی ) 10

سوء بر تخمیرات شکمبه عملکرد تولیدي گاوهاي شیري را حفظ کرده 
هاي نسبتاً محدودي اثر متقابل بین منبع  در پژوهش. یا بهبود ببخشند

پذیري مواد مغـذي   نشاسته و مکمل روغن بر عملکرد تولیدي، گوارش
در . انـد  تخمیري در شکمبه مورد ارزیابی قـرار گرفتـه  هاي  و فراسنجه

دانه (ها  با تغییر دادن تخمیرپذیري جیره) 8(پژوهشی گوژو و همکاران 
و اسـتفاده از دو منبـع   ) جو غلطک خورده در مقابل دانه جو حبه شـده 

اثر متقـابلی  ) دانه کامل کانوال در مقابل دانه کامل بذرك(دانه روغنی 
پذیري مواد مغـذي و   مصرفی، تولید شیر، گوارشبر روي ماده خشک 

اي مشـاهده نکردنـد امـا تولیـد چربـی و       هاي تخمیر شکمبه فراسنجه
بـا  . پروتئین شیر تحت تأثیر اثر متقابل بین اثرات اصـلی قـرار گرفـت   

هـاي پیشـین، هـدف از     توجه به عـدم یکنـواختی در نتـایج پـژوهش    
و ) در مقابـل دانـه ذرت   دانه جو(پژوهش حاضر بررسی تأثیر منبع غله 

هـاي   بـر پاسـخ  ) روغن ماهی در مقابل روغن سـویا (نوع مکمل روغن 
ــر  پــذیري مــواد مغــذي و فراســنجه عملکــردي، گــوارش هــاي تخمی

  .اي گاوهاي شیري هلشتاین بود شکمبه
  

  ها  مواد و روش
  تیمارهاو  ها، طرح آزمایش دام

) 3/3 ± 3/1(رأس گاو هلشتاین چند شکم زا  8در این آزمایش از 
 3/46 ± 0/7و تولید شیر  9/76 ± 1/22با میانگین روزهاي شیردهی 

این پژوهش در . استفاده شد) در ابتداي ورود به طرح(کیلوگرم در روز 
و بر پایه طرح مربع التین دو بار تکـرار   2 × 2قالب آزمایش فاکتوریل 

اي  جیـره ) 1تیمارها عبارت بودند از . تیمار طراحی و اجرا شد 4شده، با 

بـر اسـاس   (درصد  2درصد دانه جو در بخش کنسانتره با  100بر پایه 
درصـد   100اي بر پایه  جیره) 2؛ )BF(روغن ماهی ) ماده خشک جیره

اي  جیـره ) 3؛ )BS(درصد روغن سـویا   2دانه جو در بخش کنسانتره با 
درصـد روغـن    2درصد دانه ذرت در بخش کنسـانتره بـا    100بر پایه 
درصـد دانـه ذرت در بخـش     100اي بر پایـه   جیره) 4؛ و )CF(ماهی 

هاي جو و ذرت  دانه). 1جدول ) (CS(درصد روغن سویا  2کنسانتره با 
به این دلیل انتخاب شدند که در ایـران و در بسـیاري از منـاطق دنیـا     

ها به عنوان منبع اصلی انـرژي در   یکی از این دو غله یا ترکیبی از آن
هاي جو و ذرت با استفاده از  دانه. شود ستفاده میجیره گاوهاي شیري ا

 GENمـدل  (متر آسـیاب شـدند    میلی 3آسیاب چکشی با اندازه منافذ 
هاي آزمایشی به ترتیـب   جیره). ، اصفهان دشت، اصفهان، ایران5543
درصد دانه ذرت و دانه جو به عنـوان تنهـا منبـع     2/31و  5/28داراي 

اسـتفاده  ) جو و ذرت هاي دانه(بع غله منا. غله در بخش کنسانتره بودند
منابع اصلی پـروتئین   .هاي خارجی بودند شده در این پژوهش از واریته

هاي آزمایشی کنجاله سویا، کنجاله کانوال و کنجاله گلـوتن ذرت   جیره
مقدار انرژي کنجاله سویا در مقایسه با کنجاله کانوال ). 1جدول (بودند 

بنـابراین، کنجالـه   . تر اسـت  دانه جو بیشو نیز دانه ذرت در مقایسه با 
تري براي تولید شـیر   سویا و دانه ذرت انرژي قابل سوخت و ساز بیش

ها از نظر میزان انـرژي بـه    به خاطر این که جیره). 17(کنند  فراهم می
هایی بر پایه دانه جـو و از   تر باشند از کنجاله سویا در جیره هم نزدیک

بر پایه دانه ذرت به طور عمده استفاده شد  هایی کنجاله کانوال در جیره
چنین، هیچ اثر متقابلی بین منبع غلـه و مکمـل پروتئینـی بـر      هم). 4(

پـذیري مـواد    خوراك مصرفی، تولید شیر و ترکیبات آن و نیز گـوارش 
در پژوهشی هم کـه اخیـراً بـه    ). 5(مغذي گزارش نشده نداشته است 
ـ ) 12(انجام رسیده، ماکسین و همکاران  ا جـایگزینی کامـل کنجالـه    ب

سویا به جاي کنجاله کانوال در جیره گاوهاي شیري تغییـري در مـاده   
بنـابراین،  . خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیبـات آن گـزارش نکردنـد   

تأثیرپذیري نتایج به دست آمده از ایـن پـژوهش کـه بتوانـد ناشـی از      
ها باشد به  تفاوت در مقدار و نوع مکمل پروتئینی استفاده شده در جیره

هـا بـا نسـخه پـنجم نـرم افـزار        جیـره  .رسـد  کمینه میزان خـود مـی  
نسـبت علوفـه بـه کنسـانتره در     . متوازن شدند CNCPSنویسی  جیره

 هـاي  گاوهـا در جایگـاه  . بـود  60بـه   40ها ثابت و برابـر   تمامی جیره
هـا   بسـتر آن . شـدند  متـر مربـع نگهـداري مـی     4×  4انفرادي به ابعاد 

. شـد  ك اره و تراشه چوب بود و دو بار در روز تعویض میپوشیده از خا
هاي آزمایشی گاوها به مدت دو هفتـه بـه جایگـاه     پیش از شروع دوره

ها در طول آزمایش دسترسی آزاد به آب  گاو. انفرادي عادت داده شدند
 00(کـامالً مخلـوط تغذیـه      هاي داشته و در حد اشتها به صورت جیره

روز بـود   25طول هـر دوره  . شدند می) از ظهربعد  15: 00صبح و  09:
هاي آزمایشی و هفـت روز آخـر    دهی جیره که هجده روز اول به عادت

  .گیري اختصاص داده شدند به نمونه
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  بر اساس ماده خشک هاي آزمایشی جیرهشیمیایی ترکیب اقالم خوراکی و  –1 جدول

Table 1 - Ingredients and chemical composition of experimental diets on DM basis 
  ترکیب شیمیایی، درصد ماده خشک
Ingredient composition, % of DM 

  1هاي آزمایشی جیره
Diet1 

BF BS CF CS 
     سیالژ ذرت
Corn silage 19.00 19.00 19.00 19.00 

یونجهخشک علف       
Alfalfa hay 21.00 21.00 21.00 21.00 
     تفاله چغندر قند
Beet pulp 4.22 4.22 4.22 4.22 
     دانه جو
Barley grain 33.20 33.20 – – 
     دانه ذرت
Corn grain – – 28.50 28.50 
     کنجاله سویا
Soybean meal 14.02 14.02 2.45 2.45 
     کنجاله کانوال
Canola meal 2.50 2.50 17.80 17.80 
     کنجاله گلوتن ذرت
Corn gluten meal 0.96 0.96 1.93 1.93 
     روغن ماهی
Fish oil 2.00 – 2.00 – 
     روغن سویا
Soybean oil – 2.00 – 2.00 

)مپران(متیونین محافظت شده       
Mepron2 0.05 0.05 0.05 0.05 

کربنات سدیم بی      
Sodium–bicarbonate 0.75 0.75 0.75 0.75 
     کربنات کلسیم
Calcium carbonate 0.65 0.65 0.65 0.65 

     Eپیش مخلوط ویتامین 
Vitamin E premix3 0.10 0.10 0.10 0.10 

      Eو  A ،3Dپیش مخلوط ویتامین 
Vitamin A, D3, and E premix4 1.18 1.18 1.18 1.18 
     نمک
Salt 0.42 0.42 0.42 0.42 
     ترکیب شیمیایی
Chemical composition     
     ماده خشک
DM, % 54.61 55.42 54.05 54.48 
     پروتئین خام
CP, % of DM 16.04 15.88 15.76 15.78 
     کربوهیدرات غیر الیافی
NFC, % of DM5 38.12 38.58 40.68 40.70 
     الیاف نامحلول در شوینده خنثی
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  1ادامه جدول       

Continuation Table 1 
NDF, % of DM 32.23 32.05 29.92 29.48 
     عصاره اتري
Ether extract, % of DM 4.08 4.08 4.94 4.85 
     خاکستر
Ash, % of DM 9.46 9.41 8.70 8.67 
     انرژي خالص شیردهی
NEL, Mcal/kg of DM6 1.70 1.70 1.72 1.72 

1BF :شده با روغن ماهی،  مکمل جیره پایه جوBS :کمل شده با روغن سویا، جیره پایه جو مCF : جیره پایه ذرت مکمل شده با روغن ماهی وCS : جیره
  .پایه ذرت مکمل شده با روغن سویا

  )NRC )2001محاسبه شده بر اساس  6
1BF: barley-based diet supplemented with fish oil, BS: barley-based diet supplemented with soybean oil, 
CF: corn-based diet supplemented with fish oil and CS: corn-based diet supplemented with soybean oil. 
2Mepron® M85 (M85; Degussa AG, Hanau, Germany). 
3Contains 500,000 IU of vitamin E per kilogram. 
4Contains 15,000,000 IU of vitamin A; 400,000 IU of vitamin D3, and 6000 IU of vitamin E per kilogram. 
5NFC = 100 − (CP + NDF + ether extract + ash). 
6Calculated from NRC (2001) 

  گیري از خوراك و مدفوع و تجزیه آزمایشگاهی نمونه
به منظور تعیین ماده خشک مصرفی مقدار خوراك عرضه شـده و  

تعیین ماده خشک  جهت. شد باقیمانده آن روزانه براي هر گاو ثبت می
هایی از خوراك و باقیمانده خـوراك مربـوط    نمونهو ترکیبات شیمیایی 

دهـی صـبح در پـنج روز     به هر گاو بالفاصله پـیش از وعـده خـوراك   
انتهایی هر دوره آزمایشی گرفته شدند و تا انجام تجزیه آزمایشـگاهی  

گشـایی،   پـس از یـخ  . گراد نگهداري شدند درجه سانتی - 20در فریزر 
 60ه خوراك در آونـی بـا دمـاي    ها و باقیماند میزان ماده خشک جیره

هاي خشک شـده   نمونه. ساعت تعیین شد 48گراد و زمان  درجه سانتی
. متـر آسـیاب شـدند    میلی 1توسط آسیاب وایلی با غربالی با قطر منافذ 

پنج روز آخر هر دوره، نمونه مدفوع هر گاو از طریق مقعد گرفته شـده  
پـس از  . قـل شـد  گـراد منت  درجـه سـانتی   - 20و بالفاصله به فریـزر  

 72گراد به مـدت   درجه سانتی 60ها در آونی با دماي  گشایی، نمونه یخ
 1ساعت خشکانده شده و توسط آسیاب وایلی با غربالی با قطـر منافـذ   

پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثـی  . متر آسیاب شدند میلی
کرولیتـر بـه   می 100(با استفاده از آنزیم آلفا آمیالز مقاوم بـه حـرارت   (

و اسـیدي، عصـاره اتـري و    ) و سـولفیت سـدیم  ) گرم نمونه 5/0ازاي 
). 9(تکـرار تعیـین شـدند     3هاي خـوراك و مـدفوع در    خاکستر نمونه

میزان کربوهیدرات غیر الیافی نیز با تفریق حاصل جمع پروتئین خـام،  
 100الیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی، عصـاره اتـري و خاکسـتر از       

از خاکستر نامحلول در اسید به عنوان نشـانگر داخلـی   . یدمحاسبه گرد
پذیري ظاهري مواد مغذي در کل دستگاه گوارش  جهت تعیین گوارش

 ).22(استفاده شد 
  

  گیري از مایع شکمبه و تعیین اسیدهاي چرب فرار نمونه
دهـی صـبح در روز    مایع شکمبه چهار ساعت بعد از وعده خوراك

نمونه بـا پارچـه   . ش لوله معدي گرفته شدآخر هر دوره آزمایشی با رو
لیتر  متقال چهار الیه صاف گردید و به منظور توقف تخمیر به هر میلی

درصد اضافه شده و داخل لولـه   50میکرولیتر اسید سولفوریک  20آن 
. گـراد نگهـداري شـد    درجه سانتی - 20سی در فریزر  سی 50فالکون 

ایی و آمـاده سـازي توسـط    گش ها پس از یخ اسیدهاي چرب فرار نمونه
 ,.CP-9002 Vulcanusweg 259 a.m(دستگاه گاز کروماتوگرافی 

Chrompack, Delft, the Netherlands(  تعیین شد)9.( 
  

  تولید شیر و تعیین ترکیبات آن
 18: 00و  10: 00، 02: 00بـــار در روز در ســـاعات    3گاوهـــا  
شده و از  بت شیر تولیدي در هر وعده شیردوشی ث. شدند شیردوشی می

سی از پیش بر چسب  سی 50داخل ظروف پالستیکی (گیري  آن نمونه
هاي مربوط به هـر   نمونه. شد می) زده شده حاوي دي کرومات پتاسیم

گاو بر اساس میزان شیر تولیدي همان روز مخلوط شده و براي تعیین 
میزان پروتئین، چربی، الکتوز، مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد 

 ,MilkoScan 134 BN; Foss Electric(ا دسـتگاه میلکواسـکن   ب
Hillerød, Denmark (   به آزمایشگاه شیر دانشگاه صـنعتی اصـفهان

تولید پروتئین، چربی، الکتوز، مواد جامد بدون چربـی و  . شد ارسال می
ترکیبـات در شـیر     کل مواد جامد بر اساس شیر تولیـدي و درصـد آن  

 .محاسبه گردید
  

   اري دادهواکاوي آم
گیري بـا رویـه مـدل     هاي مربوط به هر دوره پس از میانگین داده

مورد تجزیه و تحلیل قـرار  ) نسخه نهم( SASمختلط نرم افزار آماري 
مدل شامل اثر مربع، دوره داخل مربع، گاو داخل مربـع، تیمـار   . گرفتند

دانـه جـو در   (و اثر متقابل بـین منبـع غلـه    ) منبع غله و مکمل روغن(
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) روغن ماهی در مقابل روغـن سـویا  (و مکمل روغن ) بل دانه ذرتمقا
گاو داخل مربع به عنوان اثر تصادفی و مربع، دوره داخـل مربـع و   . بود

براي تخمـین  . تیمار به عنوان اثرات ثابت در مدل در نظر گرفته شدند
میانگین حداقل مربعات و نیز محاسبه درجه آزادي خطا بـه ترتیـب از   

-و کنـوارد ) REML(ثر درست نمـایی محـدود شـده    حداک هاي روش
ها و همگنی  توزیع نرمال داده. استفاده شد) Kenward-Roger(روگر 

مورد آزمون قرار  UNIVARIATEها با رویه  واریانس براي باقیمانده
تر یا مسـاوي   اثرات عوامل مذکور در مدل در سطح احتمال کم. گرفت

داري در سـطح احتمـال    معنـی  دار تلقی شدند و تمایل بـه  معنی 05/0
 .بحث شد 05/0 - 10/0

  
  نتایج و بحث

  مصرف خوراك، تولید و ترکیب شیر
اثر متقابل بین منبع غله و مکمل روغن بر خوراك مصرفی، تولیـد  

مـاده خشـک   ). 2جـدول  (دار نبود  و ترکیب شیر و بازده خوراك معنی
ی بر پایـه ذرت  های هایی بر پایه جو در مقایسه با جیره مصرفی در جیره

منبع غله اثرات ناهمگونی بر ماده ). =09/0P(تمایل به افزایش داشت 
جایگزینی دانه جو ). 20، 19، 14(خشک مصرفی گاوهاي شیري دارد 

هایی با علـف یونجـه و پوسـته پنبـه دانـه،       به جاي دانه ذرت در جیره
پـذیري الیـاف را افـزایش     تمایل داشت ماده خشک مصرفی و گوارش

پـذیري   به هر حال، در پژوهش حاضـر تفـاوتی در گـوارش   ). 18(دهد 
  .الیاف نامحلول در شوینده خنثی بین دانه جو و دانه ذرت وجود نداشت

در این پژوهش خوراندن روغن ماهی در مقایسه بـا روغـن سـویا    
و به تبـع  ) کیلوگرم بر روز 3/24در مقابل  1/21(ماده خشک مصرفی 

را ) مگاکالري بـر روز  5/41در مقابل  1/36(آن انرژي خالص مصرفی 
درصـد   2اي حـاوي   خوراندن جیره). P> 01/0(درصد کاهش داد  13

درصد روغن سویا حاصل از دانـه سـویاي    2روغن ماهی در مقایسه با 
اکسترود شده باعث کاهش خوراك مصرفی در گاوهـاي شـیري شـد    

تغییراتی در توانند باعث  اسیدهاي چرب با چند پیوند دو گانه می). 23(
ــه   محــیط شــکمبه شــده و از طریــق مهــار سیســتم تنفســی و تجزی

هاي باکتریایی جمعیت میکروبی شکمبه را تغییر بدهند که ایـن   سلول
پذیري الیاف و نیز کاهش خـوراك   تواند باعث کاهش گوارش خود می

بــه هــر حــال، در پــژوهش حاضــر تغییــري در ). 21(مصــرفی شــود 
ل در شوینده خنثی بین دو مکمـل روغـن   پذیري الیاف نامحلو گوارش

درصد بـه ترتیـب بـراي روغـن مـاهی و       2/47و  2/48(مشاهده نشد 
، خوراندن یا تزریـق  )7(در پژوهشی توسط درئا و شیالرد ). روغن سویا

پذیري ماده آلی و الیاف را افـزایش داد   اي روغن ماهی گوارش شکمبه
هایی از  افزایش سویه که این امر را مرتبط با کاهش خوراك مصرفی و

  .هاي سلولوالیتیک دانستند باکتري
شیر خام تولیدي و نیز شیر تصحیح شده براي انرژي تحت تـأثیر  

هـاي گـزارش شـده پیشـین      سو با یافته منبع غله قرار نگرفتند که هم
و سـیلویرا و  ) 5(هاي کاسـپر و همکـاران    سو با یافته و ناهم) 19، 14(

ري کـه ایـن پژوهشـگران شـیر تولیـدي      است، به طو) 20(همکاران 
هاي بر پایـه ذرت گـزارش    غذیه شده با جیرهتري براي گاوهاي ت بیش

درصد و تولید ترکیبات شیر مانند چربی، پروتئین، الکتوز و کل . کردند
هـاي   سو با یافتـه  مواد جامد شیر متأثر از منبع غله جیره نشدند که هم

  ).19، 11(سایر پژوهشگران است 
اهی تولید شیر خام و شیر تصحیح شده براي انرژي و نیـز  روغن م

داري در مقایسه با روغن سویا  تولید تمام ترکیبات شیر را به طور معنی
چنین، روغن ماهی در مقایسه بـا روغـن سـویا درصـد      هم. کاهش داد

هـاي   پـژوهش ). P > 01/0(چربی و کل مواد جامد شیر را کاهش داد 
تواند باعـث کـاهش    وراندن روغن ماهی میاند که خ پیشین نشان داده

). 23، 6، 2(تولید شیر و نیز شـیر تصـحیح شـده بـراي انـرژي شـود       
کاهشـی  ) 6(هاي پژوهش حاضر، دنووان و همکـاران   سو با یافته ناهم

درصد مـاده خشـک جیـره     3در تولید شیر با خوراندن روغن ماهی تا 
تفـاوتی در مـاده   ) 1(چنین، ابوغزالـه و همکـاران    هم. نکردندمشاهده 

درصـد روغـن    2خشک مصرفی و تولید شیر در گاوهاي تغذیه شده با 
درصد روغـن سـویاي حاصـل از دانـه سـویاي       2ماهی در مقایسه با 

زاده و همکـاران   در پژوهشی دیگر، علی. اکسترود شده گزارش نکردند
رغم کاهش در خوراك مصرفی  ا علیعدم کاهش در شیر تولیدي ر) 3(

رفت درصد چربی شیر به طـور   آن طوري که انتظار می. گزارش کردند
هـاي   سو با یافته گیري با تغذیه روغن ماهی کاهش یافت که هم چشم

زمانی که روغنی بـا منشـاء دریـایی    ). 23، 3، 2(سایر پژوهشگران بود 
بـه اسـید    18:1trans-Cشود، آخرین مرحله هیدروژن شدن  تغذیه می

ــه افــزایش چشــم  گیــر در غلظــت  اســتئاریک مهــار شــده و منجــر ب
18:1trans-C   و نیز کاهش در فراهمی اسید استئاریک براي سـاخت

شود و از این طریق باعث کاهش چربی شـیر   پستانی اسید اولئیک می
اما به هر حال، کاهش برداشت اسیدهاي چرب از پالسما ). 3(شود  می

و یا تنظـیم مسـتقیم بیـان چنـدین ژن دخیـل در       توسط غدد پستانی
ساخت چربی شیر یا هر دو مورد از سایر سـاز و کارهـاي مطروحـه در    

کـاهش تولیـد شـیر، مقـدار      ي در نتیجـه ). 2(باشـند   این خصوص می
چربی، پروتئین و کل مواد جامد شیر گاوهـاي تغذیـه شـده بـا روغـن      

ین شیر بـا تغذیـه   کاهش تولید پروتئ). P> 01/0(ماهی کاهش یافت 
امـا  ) 23، 6، 2(هاي سایر پژوهشگران بـود   سو با یافته روغن ماهی هم

کاهشی در تولید پروتئین شیر با تغذیـه روغـن   ) 6(دنووان و همکاران 
چنین، ابوغزاله  هم. درصد ماده خشک جیره گزارش نکردند 3ماهی تا 

ـ ) 1(و همکاران   2ا تغذیـه  هم تغییري در درصد و تولید پروتئین شیر ب
درصد روغن سویاي حاصل از دانـه   2درصد روغن ماهی در مقایسه با 

این پژوهشگران بیان کردند که . سویاي اکسترود شده گزارش نکردند
براي کاهش پروتئین شیر با تغذیه منبع چربی چندین هفته زمان الزم 

هاي کوتـاه مـدت ماننـد طـرح مربـع       است و ممکن است که در طرح
هاي آزمایشی کوتاه هستند این کاهش قابل تشـخیص   رهالتین که دو
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براي بازده خوراك که به صورت کیلوگرم شـیر تصـحیح شـده    . نباشد
براي انرژي بر ماده خشک مصرفی یا انرژي خالص مصرفی محاسـبه  

هـا قـرار    شد، تحت تأثیر منبع غله، مکمل روغن و اثر متقابل بـین آن 
 .نگرفت

  

  مل روغن بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیبات شیر و بازده خوراكاثر منبع غله و مک –2 جدول
Table 2- Dry matter intake, milk yield and milk composition, and feed efficiency as influenced by grain and oil sources 
 مورد
Item 

  1هاي آزمایشی جیره
Diet1 

 
P-value2 

 BF BS CF CS SE Grain Oil Grain×Oil 
 ماده خشک مصرفی
DM intake, kg/d 21.7 24.6 20.5 24.0 0.74 0.09 <0.01 0.54 
         انرژي خالص شیردهی مصرفی
NEL intake, Mcal/d 36.8 41.8 35.3 41.2 1.26 0.23 <0.01 0.59 

          )Yield, kg/d(   تولید
         شیر خام
Actual milk 40.6 44.4 40.1 42.4 1.78 0.27 0.01 0.54 
         شیر تصحیح شده براي انرژي
ECM3 33.7 40.3 33.2 39.1 1.98 0.47 <0.01 0.73 
         چربی شیر
Fat 0.91 1.28 0.90 1.24 0.08 0.64 <0.01 0.77 
         پروتئین شیر
Protein 1.23 1.33 1.22 1.33 0.05 0.72 0.007 0.91 
         الکتوز شیر
Lactose 2.31 2.55 2.28 2.39 0.09 0.18 0.01 0.35 
         کل مواد جامد شیر
Total solids 4.55 5.19 4.48 4.99 0.22 0.32 <0.01 0.34 

         )% ,Composition( ترکیب شیر
Fat 2.24 2.89 2.25 2.91 0.14 0.91 <0.01 0.98 
Protein 3.04 3.00 3.02 3.14 0.05 0.30 0.47 0.21 
Lactose 5.68 5.74 5.69 5.65 0.05 0.25 0.94 0.15 
Total solids 11.18 11.70 11.16 11.82 0.10 0.56 <0.01 0.47 
         بازده خوراك
Feed efficiency         
Milk yield/DMI 1.89 1.80 1.98 1.79 0.06 0.37 0.003 0.24 
ECM/DMI 1.39 1.50 1.46 1.49 0.06 0.57 0.22 0.43 

1BF :شده با روغن ماهی،  مکمل جیره پایه جوBS : ،جیره پایه جو مکمل شده با روغن سویاCF : جیره پایه ذرت مکمل شده با روغن ماهی وCS :جیره پایه ذرت مکمل شده با روغن سویا  
1BF: barley-based diet supplemented with fish oil, BS: barley-based diet supplemented with soybean oil, CF: corn-based diet 
supplemented with fish oil and CS: corn-based diet supplemented with soybean oil. 
2Grain = source of dietary grain (barley vs. corn); Oil = source of supplemental oil (fish vs. soy); Grain × Oil = interaction. 
3ECM = energy–corrected milk (0.3246 × [milk yield (kg/d)] + 12.99 × [fat yield (kg/d)] + 7.04 × [protein yield (kg/d)]). 

 

  پذیري ظاهري مواد مغذي در کل دستگاه گوارش گوارش
پذیري ظاهري مواد مغذي در کل دستگاه گـوارش تحـت    گوارش

). 3جـدول  (روغن قرار نگرفت تأثیر اثر متقابل بین منبع غله و مکمل 
و ) درصـد  8/69در مقابـل   4/66(پذیري ظاهري ماده خشـک   گوارش

هایی بر پایه جو در  در جیره) درصد 3/73در مقابل  8/69(عصاره اتري 
با این وجـود،  ). P> 05/0(تر بود  هایی بر پایه ذرت کم مقایسه با جیره

الیـافی و الیـاف    پذیري ظاهري پروتئین خام، کربوهیدرات غیر گوارش
در . نــامحلول در شــوینده خنثــی متــأثر از منبــع غلــه در جیــره نشــد

پذیري ظاهري مواد مغذي در کل دستگاه  هاي پیشین، گوارش پژوهش
و یـا بـه طـور    ) 13، 11(گوارش یا تحت تأثیر منبع غله قـرار نگرفتـه   

). 19(هایی بر پایه جو افـزایش پیـدا کـرده اسـت      داري در جیره معنی
تواند  هایی بر پایه جو می پذیري ماده خشک در جیره ش در گوارشکاه

تر آن در این  پذیري کم ناشی از کمی درصد عصاره اتري و نیز گوارش
عصـاره اتـري بخشـی از مـاده خشـک محسـوب       ). 15(ها باشد  جیره
گیري شـده،   شان اندازه پذیري شود و در بین مواد مغذي که گوارش می

هایی بر پایه دانه جو کـاهش   ه اتري در جیرهپذیري عصار فقط گوارش
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پذیري مـاده   از این رو، منطقی است که کاهش در گوارش. یافته است
هـایی بـر    پذیري عصاره اتري در جیـره  خشک را به کاهش در گوارش

  .پایه دانه جو نسبت داد
پذیري ظاهري ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول  گوارش

ــی تحــت  ــت در شــوینده خنث ــرار نگرف ــأثیر مکمــل روغــن ق ــا . ت ام
پذیري ظاهري کربوهیـدرات غیـر الیـافی و عصـاره اتـري در       گوارش

هـاي حـاوي روغـن     هاي حاوي روغن ماهی در مقایسه با جیـره  جیره
داشـته و افـزایش یافـت    ) =07/0P(سویا به ترتیب تمایل به افزایش 

)03/0 P= .( هش تـوان بـه کـا    پـذیري را مـی   این افزایش در گـوارش
خوارك مصرفی و افزایش زمان ماندگاري خوراك در دستگاه گـوارش  

  ).7(ربط داد 

  
  (%) در کل دستگاه گوارش مواد مغذيظاهري پذیري  اثر منبع غله و مکمل روغن بر گوارش –3 جدول

Table 3- Apparent total tract nutrient digestibility (%) as influenced by grain and oil sources 
 مورد
Item 

  1هاي آزمایشی جیره
Diet1 

 
P-value2 

 BF BS CF  BF BS CF  
 ماده خشک
DM 67.5 65.2 70.1 69.4 1.93 0.05 0.36 0.64 
         پروتئین خام
CP 65.8 64.1 66.5 65.3 2.34 0.65 0.50 0.93 
         کربوهیدرات غیر الیافی
NFC 91.7 89.3 91.7 91.3 0.76 0.17 0.07 0.18 
الیاف نامحلول در شوینده 

 خنثی
        

NDF 48.1 46.9 48.3 47.4 2.47 0.89 0.65 0.95 
         عصاره اتري
EE 70.7 68.7 80.8 65.7 1.62 <0.01 0.03 0.34 

1BF :شده با روغن ماهی،  مکمل جیره پایه جوBS : ،جیره پایه جو مکمل شده با روغن سویاCF :مکمل شده با روغن ماهی و  جیره پایه ذرتCS :جیره پایه ذرت مکمل شده با روغن سویا  
1BF: barley-based diet supplemented with fish oil, BS: barley-based diet supplemented with soybean oil, CF: corn-based diet 
supplemented with fish oil and CS: corn-based diet supplemented with soybean oil. 
2Grain = source of dietary grain (barley vs. corn); Oil = source of supplemental oil (fish vs. soy); Grain × Oil = interaction. 

  

  هاي تخمیر شکمبه اثر منبع غله و مکمل روغن بر فراسنجه –4 جدول
Table 4- Rumen fermentation characteristics as influenced by grain and oil sources 

 مورد
Item 

  1هاي آزمایشی جیره
Diet1 

 
P-value2 

 BF BS CF  BF BS CF  
pH مایع شکمبه   
Rumen fluid pH 6.34 6.25 6.43 6.27 0.06 0.35 0.04 0.53 
         کل اسیدهاي چرب فرار
Total VFA, mM 103.8 101.3 97.3 101.5 4.09 0.33 0.79 0.32 
         استات
Acetate, mM 68.6 64.6 64.9 66.6 2.67 0.73 0.67 0.30 
         پروپیونات
Propionate, mM 22.7ab 25.4b 22.2ab 21.0a 1.53 0.03 0.48 0.09 
         بوتیرات
Butyrate, mM 13.2 10.7 12.9 12.1 1.12 0.63 0.14 0.44 
         نیتروژن آمونیاکی
NH3-N, mg/dL 17.2 15.8 16.0 16.6 0.89 0.80 0.54 0.13 

1BF :شده با روغن ماهی،  مکمل جیره پایه جوBS : ،جیره پایه جو مکمل شده با روغن سویاCF : جیره پایه ذرت مکمل شده با روغن ماهی وCS :جیره پایه ذرت مکمل شده با روغن سویا.  
1BF: barley-based diet supplemented with fish oil, BS: barley-based diet supplemented with soybean oil, CF: corn-based diet 
supplemented with fish oil and CS: corn-based diet supplemented with soybean oil. 
2Grain = source of dietary grain (barley vs. corn); Oil = source of supplemental oil (fish vs. soy); Grain × Oil = interaction. 
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  هاي تخمیر شکمبه فراسنجه

هاي تخمیر شکمبه تحت تأثیر اثر متقابل بین منبع غلـه   فراسنجه
بـه خـاطر کـاهش خـوراك     ). 4جـدول  (و مکمل روغن قرار نگرفـت  

مـایع شـکمبه بـه     pHمصرفی در گاوهاي تغذیه شده با روغن مـاهی  
هاي تغذیه شده با روغن سـویا بـاالتر   داري در مقایسه با گاو طور معنی

هاي  سو با یافته به هر حال، هم). P= 04/0 ؛26/6در مقابل  38/6(بود 
این فراسنجه تحت تأثیر منبع غله در ) 14، 13، 11(سایر پژوهشگران 

 .ها قرار نگرفت جیره
غلظت موالري کل اسـیدهاي چـرب فـرار تولیـد شـده، اسـتات،       

ن آمونیاکی تحت تأثیر منبع غله و مکمـل  بوتیرات و نیز غلظت نیتروژ
اثر متقابل بین منبع غله و مکمل روغن بر غلظت . روغن قرار نگرفتند

ــی  ــه معن ــل ب ــات تمای ــوالري پروپیون در ). =P 09/0(داري داشــت  م
هـایی بـر پایـه ذرت غلظـت      هایی بر پایه جو در مقایسه با جیـره  جیره

بـا روغـن سـویا کـه      موالري پروپیونات فقط در گاوهاي تغذیه شـده 
به خوبی ثابـت  . تري نیز داشتند، افزایش پیدا کرد مصرف خوراك بیش

تري نسبت بـه   شده که نشاسته دانه جو به طور کامل و با سرعت بیش
پـذیري   شود و تفاوت در تجزیه نشاسته دانه ذرت در شکمبه تجزیه می

ها  نبین این دو غله با تفاوت در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بین آ
محصوالت فرآیند تخمیر در شـکمبه بسـتگی   ). 14(قابل توجیه است 

هاي ساختاري باعث  در کل، تخمیر کربوهیدرات. به ترکیب جیره دارد
شـود ولـی ایـن در     افزایش تولید استات و کاهش تولید پروپیونات می

حالی است که در مقایسه بـا آن تخمیـر نشاسـته باعـث تولیـد مقـدار       

پـذیري دانـه    بنابراین، نرخ باالتر گوارش. شود ات میتري پروپیون بیش
تـر در گاوهـاي    جو در مقایسه با دانه ذرت و نیز خوراك مصرفی بیش

تـوان عامـل    تغذیه شده با روغن سویا در مقایسه با روغن ماهی را می
  ).14، 13(افزایش پروپیونات در شکمبه دانست 

  
  گیري نتیجه

ه بـا روغـن سـویا خـوراك     در کل، تغذیه روغن مـاهی در مقایسـ  
ــوارش   ــاهش گ ــا ک ــا را ب ــافتی گاوه ــرژي دری ــذیري  مصــرفی و ان پ

هاي تولیـدي   کربوهیدرات غیر الیافی و عصاره اتري کم کرده و پاسخ
هاي تولیدي به مکمـل   این پاسخ. را به طور منفی تحت تأثیر قرار داد

بـا  هـا   تغییر در تخمیرپـذیري جیـره  . روغن مستقل از اثر منبع غله بود
پـذیري مـواد    جایگزینی دانه غله تأثیري بر خوراك مصرفی و گوارش

غلظـت مـوالري   . مغذي و در نتیجه تولید شیر و ترکیبات آن نداشـت 
پروپیونات متأثر از اثر متقابل بین منبع غله و مکمـل روغـن شـد، امـا     

  .هاي تولیدي تحت تأثیر آن نبودند پذیري مواد مغذي و پاسخ گوارش
  

  سپاسگزاري
ویسندگان مقاله مراتب سـپاس و قـدردانی خـود را بـه صـندوق      ن

و ) 90000943با شماره طرح (حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 
دانشگاه صنعتی اصفهان به خاطر تـأمین هزینـه ایـن پـژوهش ابـراز      
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 اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن

 SREBP-1 یتهاي گوش در جوجه  
 

  3مهري جوادي -  2حسنا حاجاتی -*2آبادي احمد حسن -1پرتو محمودي
   02/07/1391 :تاریخ دریافت
  24/06/1394: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

در  SREBP-1نسـخه بـرداري    موثر بـر  غن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن فاکتوراین آزمایش به منظور بررسی اثرات لسیتین سویا، رو
در قالب طرح کامالً تصـادفی بـه صـورت     308قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاري راس  768در این آزمایش از . هاي گوشتی انجام شدکبد جوجه
 4در ) لسیتین سویا، روغن سـویا و چربـی حیـوانی   (نوع چربی  3 با هاجوجه. مایشی استفاده شدقطعه جوجه در هر واحد آز 16تکرار و  4با  3×4فاکتوریل 

. از نظر انرژي قابل متابولیسم و پـروتئین خـام یکسـان بودنـد     ي آزمایشیهاجیره. تغذیه شدندروزگی  42تا  1از ) درصد جیره غذایی 3و  2، 1، 0(سطح 
نسـبت بـه چربـی حیـوانی و روغـن سـویا بطـور        در کل دوره آزمایشـی   پرندگان را افزایش وزن روزانهنگین لسیتین سویا میانگین خوراك مصرفی و میا

بـا افـزایش سـطح    . پرورش شدضریب تبدیل غذایی در کل دوره دار  در مقایسه با چربی حیوانی ، باعث بهبود معنیروغن سویا . داري بهبود بخشید معنی
اثر نوع و سطح چربی جیره غذایی بـر  . وزن روزانه و میانگین خوراك مصرفی روزانه افزایش یافت یانگین افزایش، مروزگی 42میانگین وزن  چربی جیره

دار معنی SREBP-1نسخه برداري موثر بر و بیان ژن فاکتور  ها وزن سینه، ران، کبد، چربی شکمی، پیش معده و سنگدان، پشت و گردن، دئودنوم، سکوم
لسـیتین سـویا   . درصد چربی بیشترین وزن ژژنوم را ایجاد کرد 1سطح . ی در جیره وزن الشه قابل مصرف و قلب افزایش یافتبا افزایش سطح چرب. نبود

تغذیه شده با جیره بدون چربی  گوشتی هايجوجهدر سرم  HDL بیشترین سطح .بیشترین وزن بال و چربی حیوانی بیشترین وزن ایلئوم را موجب شدند
  .دادهاي گوشتی مورد استفاده قرار جوجه هدر جیرتوان  را میلسیتین سویا  نتایج این آزمایش نشان داد که. مشاهده شدیا و جیره حاوي روغن سو

  
   .لسیتین سویاروغن سویا، ، چربی حیوانی ،جوجه گوشتی ،بیان ژن: هاي کلیديواژه

  
     3  2 1 مقدمه

ي گوشتی هاهاي غذایی جوجهها به جیرهها و روغنافزودن چربی
). 10(باشـد  هـا مـی  روشی کاربردي براي افزایش تراکم انـرژي جیـره  

هاي غذایی طیور از اجزاي پـر انـرژي بـه    ها در جیرهها و روغنچربی
هـا  برابر بیشتر از کربوهیدرات 25/2ها آیند، مقدار انرژي آنحساب می

بنابراین، این مـواد خـوراکی معمـوال بـه جیـره غـذایی       ). 29(باشد می
هاي گوشتی به عنوان اجزاي تولید کننـده انـرژي و بـه منظـور     جوجه

هـا  در عین حال، استفاده از چربی. )45( شوندبهبود عملکرد افزوده می
                                                             

دانشکده کشـاورزي، دانشـگاه    ،دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی -1
  ،زنجان

و دانش آموخته دکتري گروه علوم دامی، دانشـکده کشـاورزي،    به ترتیب استاد -2
  ،دانشگاه فردوسی مشهد

  .زیستی، جهاد دانشگاهی زنجان گروه پژوهشی بیوفناوري مواد -3
 ) hassanabadi@um.ac.ir                         :         نویسنده مسئول(* 

 
 

هاي جوان به دلیل فقـدان  به عنوان منبع انرژي در جیره غذایی جوجه
ها تا هنگامی کـه فعالیـت   چربی. شودچندین آنزیم هضمی محدود می

به حداکثر فعالیت خـود برسـد، بـه طـور ناکارآمـدي مـورد        آنزیم لیپاز
ها در جیره بـازداري از  اهمیت دیگر چربی). 25(گیرند استفاده قرار می

توانـد  ، کـه مـی  )49 ،13(باشد هاي گوشتی میدر جوجه 4ولیپوژنز دنو
در جیره طیور، روغـن سـویا،   . بازده انرژي جیره غذایی را افزایش دهد

 .)7 ،6( باشندسیتین سویا از جمله منابع چربی میچربی حیوانی و ل
را بـه ایـن   محققان لسیتین سویا را آنـالیز کردنـد و ترکیبـات آن    

درصد مواد غیر محلول در استن، که شامل  97: صورت گزارش کردند
 14درصد فسفاتیدیل اتـانول آمـین،    20درصد فسفاتیدیل کولین،  26

درصـد   13فسـفاتیدیل سـرین،   درصد  4درصد فسفاتیدیل اینوزیتول، 
بـا  ). 33 ،28(باشـد  درصد، دیگر فسفاتیدها می 14فیتوگلیکولیپیدها و 

سویا در فراهم کردن اسیدهاي چـرب و کـولین و    لسیتینوجود تأثیر 
                                                             
4- De novo 

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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بهبود متابولیسم لیپید، توجه کمی به لسیتین سویا به عنوان یک منبع 
قابـل متابولیسـم    مقدار انـرژي . فسفولیپیدي در تغذیه طیور شده است

کیلوگرم جیـره  /مگاژول 2/27لسیتین اضافه شده به جیره در محدوده 
این مقادیر تقریبا مشابه ). 36(باشد کیلوگرم جیره می/مگاژول 7/42تا 

فرمولـه کـردن جیـره     روغنی استفاده شـده در  مقادیر انرژي ترکیبات
ـ پروفهر چند که از نظـر   ؛باشندطیور میغذایی  ب، ل اسـیدهاي چـر  ی

هـا  هـا و روغـن  چربیهایی بین  تفاوت درجه غیر اشباع بودن و خلوص
آیـد و  بنابراین لسیتین یک منبع انرژي به حسـاب مـی   .)4(وجود دارد 

تواند به عنوان یک منبع اسیدهاي چرب غیراشباع در جیره غـذایی  می
لیپیدها نقش مهمـی  فسفو .)37 ،26(شود هاي گوشتی محسوب جوجه

 .کنندمتابولیسم لیپیدها، بازي می ˝یسم حیوانات، مخصوصارا در متابول
به طور نرمال غذاهاي گیاهی، به جز سـویا، حـاوي سـطوح بـاالیی از     

-تواند به طور مسـتقیم در جیـره  لسیتین سویا می. لیپیدها نیستندفسفو
تواند بـه عنـوان یـک امولسـیفایر     لسیتین می. هاي حیوانات وارد شود
). 30، 23(ضـم و جـذب چربـی را بهبـود دهـد      عمل کند و قابلیـت ه 

سندرم کبد چرب را ) 26(شود ها میلسیتین سبب تسهیل جذب چربی
، سـاخت  )16(، وضـعیت سـالمتی را بهبـود داده    )5(کنـد  کنترل مـی 
و به عنوان یک آنتـی  ) 34(دهد هاي کبدي را افزایش میلیپوپروتئین

  ).15(کند اکسیدان طبیعی عمل می
بـه  هاي گیاهی غیر اشـباع،  که روغن یق نشان دادنتایج یک تحق

انـرژي قابـل    شـوند و متعاقبـاً  از طریق مدفوع دفع مـی  يکمترمقدار 
در ). 50(کننـد  نسبت به چربی حیـوانی تولیـد مـی    بیشتريمتابولیسم 

 ،9(برخی از مطالعات استفاده از روغن سـویا منجـر بـه افـزایش وزن     
ـ   )44 ). 26(دیل خـوراك گردیـد   ، خوراك مصرفی و بهبـود ضـریب تب

هـاي  تر چربی حیوانی به مقدار بیشتر اسیدانرژي قابل متابولیسم پایین
وایسمن و همکـاران  . چرب اشباع بلند زنجیر آن نسبت داده شده است

که انرژي قابل متابولیسم بـراي چربـی حیـوانی     گزارش نمودند، )46(
موزتـار و  . اشـد کیلوگرم متفاوت ب/کیلوکالري 6633-9353تواند از می

که انرژي قابل متابولیسم چربی حیوانی  نشان دادندنیز ) 31(همکاران 
 گزارشـات  ایـن  .باشدمی کیلوگرم/کیلوکالري 8460-10640در دامنه 
باالیی انرژي قابل متابولیسم  تواند چربی حیوانی میدهند که نشان می

لیسـم چربـی   نیز انرژي قابل متابو) 21(فیرمن و همکاران . داشته باشد
اگر چـه،  . کیلوگرم محاسبه کردند/کیلوکالري 9000حیوانی را بیش از 

ها به عنوان یک بخش از جیره کامل خورده شدند، بیشـتر  وقتی چربی
آزمایشات تفاوتی در وزن بدن و برخی دیگر از صفات عملکردي را در 

  ).49، 47، 41، 37، 30، 21(منابع مختلف چربی گزارش نکردند 
SREBP ها را به صـورت آبشـار آنزیمـی بـراي      یک سري واکنش 1ها

گلیسرید و فسـفولیپیدها،  ساخت اندوژنوس کلسترول، اسیدچرب، تري
هاي اصـلی   کننده ها به عنوان تنظیم SREBPبنابراین . کنندفعال می

                                                             
1 Sterol regulatory element-binding protein  

تحقیقات نشان داده  ).18(شوند ساخت لیپیدها و کلسترول شناخته می
متصل به عناصر تنظیم  1پروتئین ( SREBP-1هاي  است که ایزوفرم

هـاي بیوسـنتز اسـید چـرب و      در فعـال کـردن ژن  ) هـا  کنندة استرول
SREBP-2 کننـد   تر عمل مـی  در کنترل بیوسنتز کلسترول اختصاصی

در این آزمایش اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیـوانی  ). 22(
در  SREBP-1و بیان ژن فاکتور نسـخه بـرداري    يبر صفات عملکرد

مـورد   هـا  و تعیین سـطوح بهینـه ایـن چربـی     هاي گوشتیکبد جوجه
  .بررسی قرار گرفت

  
  هامواد و روش

قطعه جوجه خروس یک روزه  768براي انجام این آزمایش تعداد 
از روز اول پـرورش  . مورد استفاده قرار گرفت 308سویه تجاري راس 

قـرار  ) قطعه جوجـه  16در هر جایگاه (جایگاه بستري  48ها در جوجه
درجـه   33-31درجه حرارت سالن در هفته اول پـرورش از  . داده شدند

درجه سانتی گراد کاسـته   2-3سانتی گراد شروع و به تدریج هر هفته 
درجـه سـانتی گـراد     19-21شد تا در هفته پایانی آزمایش بـه حـدود   

وات بر  4ساعته و شدت نور  23در مدت این آزمایش، روشنایی . رسید
. هـا قـرار داشـت    متر مربع و آب و دان به صورت آزاد در اختیار جوجه

هـاي  جیـره . کل دوره آزمایشی به دو دوره آغازین و رشد تقسـیم شـد  
درصد، لسیتین سویا، روغـن سـویا و چربـی     3و  2، 1، 0غذایی شامل 

هاي آزمایشی با اسـتفاده از  جیره). 2جدول (بودند ) چربی گاو(حیوانی 
 NRCو بر اساس توصیه انجمن ملـی تحقیقـات    UFFDAنرم افزار 

و  5/1× 5/1هر جایگاه از جنس تور سـیمی در ابعـاد   . تنظیم شد) 36(
در داخل هر جایگاه یک آبخوري اتوماتیک و یک . ارتفاع یک متر بود

هـا   براي محاسبه افزایش وزن جوجـه . اي قرار گرفت دانخوري استوانه
ي هر واحد آزمایشی به طور جداگانه ها در پایان هر هفته تمامی جوجه

ساعت پیش از توزین، ظـروف   3به منظور افزایش دقت، . توزین شدند
هـاي   شد و براي وزن جوجه دانخوري از هر واحد آزمایشی برداشته می

مقدار خوراك مصرفی هر هفته در . شد تلف شده نیز تصحیح انجام می
در داخـل دانخـوري در   هر واحد آزمایشی از کسر مقدار دان باقیمانده 

. پایان هفته از مقدار دان عرضه شده در طـول هفتـه بـه دسـت آمـد     
ضریب تبدیل غذایی براي هر واحد آزمایشی از تقسیم میزان خـوراك  
مصرفی هفتگی بر افـزایش وزن زنـده هفتگـی مربـوط بـه آن واحـد       

به منظور مقایسه قطعـات الشـه در تیمارهـاي    . آزمایشی محاسبه شد
روزگی از هر جایگـاه یـک قطعـه جوجـه بـا وزن       42سن  مختلف، در

پس از تفکیک الشه، الشه . نزدیک به میانگین همان تکرار کشتار شد
ها، سینه، کبد، قلب، تـوده چربـی شـکمی، پشـت و      قابل مصرف، ران

گردن، بال، پیش معده و سنگدان، دئودنـوم، ژژنـوم، ایلئـوم و سـکوم     
  . توزین شدند
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نه بافت کبدگرفته شده، با محلول نمکی بافر نمویک از هر تکرار  
. درصد شستشو داده شد و به تانک ازت مـایع منتقـل شـد    10فسفات 

درجه سانتیگراد  – 80در دماي   RNAها تا زمان استخراجنمونه بافت
 .هـا همـوژن شـدند   ، ابتدا نمونهRNAبراي استخراج . نگهداري شدند

ظر را خرد کرده در هاون قرار مقداري از بافت مورد ن ،منظور براي این
بـه  . داده شد و با کمک نیتروژن مایع پودر یکنواختی از آن تهیـه شـد  

 هـاي بیولوژیـک از کیـت اسـتخراج    از نمونـه  RNAمنظور استخراج 

RNeasy Mini Kit (QIAGEN)    روش کـار طبـق   . اسـتفاده شـد
 SREBP-1   مربوط به ژن و توالی ابتدا ژنوتیپ. فتپروتکل انجام گر

بـا   .آوري شـد  جمـع ) NCBI(طور جداگانه از بانک اطالعات ژنـی  ه ب 
نسبت به طراحی آغازگرهاي  primer premier-5افزار استفاده از نرم

از یکتـا بـودن    Blastسپس با اسـتفاده از ابـزار    .اختصاصی اقدام شد
  . محل اتصال جفت آغازگرها اطمینان حاصل شد

 
  )بتا اکتین(و مرجع  SREBP-1هاي  اصی ژنتوالی آغازگرهاي اختص - 1جدول 

Table 1- Specific primers sequences of SREBP and B-actin genes  
  )جفت باز( سایزتولیدشده

Product size (bp)  
  جهت

direction 
 ('3      '5)توالی پرایمر 
Primer sequence  

 شماره تجاري
Commercial number 

 ژن
gene 

18 Forward 5'-CAACAGCAGCAGTGACTC-3' AY029224 متصل به عناصر  1-پروتئین
 1ها تنظیم کنندة استرول

19 Reverse 5'-AAGAGAGGCAGAGGAAGAC-3'  SREBP-11 
21 Forward 5'-CCCAAAGCCAACAGAGAGAAG-3' L08165 بتا اکتین 
22 Reverse 5'-CACCAGAGTCCATCACAATACC-3'  β- actin 

1Sterol regulatory element-binding protein-1 
  

، نـرم  Real Time PCRدر دستگاه  PCRواکنش با پایان انجام 
تحلیـل و  . کنـد طور اتوماتیک خط آستانه را رسم مـی ه افزار دستگاه ب

 ABI 7300 sequenceتجزیه اطالعـات بـا اسـتفاده از نـرم افـراز      
Detection system   و نـرم افـزارBiosystems) SDS Ver. 1.4  

Applied هاي اولیه توسط نـرم افـزار   داده. انجام شد) آمریکاExcel  
از روش  براي تعیین میزان بیان ژن. تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

در این روش فرض بر این است کـه بـازده نمونـه و    .پفافل استفاده شد
به منظـور   CT 2درصد است و از فرمول  100کنترل داخلی برابر و 

  ).43( ژن استفاده شدتعیین بیان 
Amount of target = 2CT  

R = 2- [Ct sample - Ct control] 
Cttarget = (Ct sample - Ct Ref) 
Ct Control = (Ct Control - Ct Ref) 

= Ct target - Ct control. Ct 

  :هاي فوق در فرمول
Ct  =    تعداد سـیکل مـورد نیـاز درPCR  اینکـه سـیگنال    بـرا ي

  اي فراتر رود سنت از مقدار آستانهفلور
R =نظر و ژن مرجع قبل و بعد از تیمار نسبت ژن مورد  

CT = تفاوتCT پیش از تیمار دو ژن  
CT = حاصل تقسیم تفاوتCT ژن پـس از تیمـار و    هر دو

  قبل از تیمار
 CT هاي تیمار شده و شـاهد توسـط برنامـه    نمونهExcel 

هـا توسـط   نمونـه  CTتفاوت بین  داريمعنی. آنالیز آماري شدند

   .آزمون شد  =01/0α طح معنی داريدر س Student T-testآزمون 
این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی بـه صـورت فاکتوریـل     

فاکتورهـاي مـورد آزمـایش    . تکرار براي هر تیمار انجام شد 4با  3×4
سـطح   4شامل سه نوع چربی، لسیتین، روغن سویا و چربی حیوانی در 

و ) SAS(افـزار  براي تجزیـه آمـاري از نـرم    . درصد بودند 3و 2، 1، 0
اي دانکـن اسـتفاده شـد     ها از آزمون چند دامنـه  مقایسه میانگین براي

)17 ،42.(  
 

  نتایج و بحث
نتایج مربوط به مقادیر میـانگین وزن بـدن، افـزایش وزن روزانـه،     

زین، رشـد و  هاي آغـا خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در دوره
الشه هاي مربوط به درصد اجزاي و داده 3کل دوره پرورش در جدول 

  . ارائه شده است 4در جدول و بیان ژن 
 روغـن سـویا و چربـی حیـوانی،    استفاده از لسیتین سویا نسبت به 

روزگی ایجاد کرد که این  42و  21 سن میانگین وزن بدن بیشتري در
هـایی کـه چربـی حیـوانی     جهافزایش نسبت به میانگین وزن بدن جو

ولی اثر روغن سویا بر میانگین وزن بـدن  . دار بودمصرف کردند، معنی
پرنـدگان تغذیـه   . دار نبـود معنـی  روغن سویا و چربی حیوانینسبت به 

 1در سـطح  چربـی حیـوانی   درصـد لسـیتین و    3شده با جیره حـاوي  
وزگی ر 42و  21 سن ها را دردرصد، کمترین میانگین وزن بدن جوجه

 .داشتند
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  )21روزگی -42(و رشد  )روزگی 1- 21(آغازین  هايجیره مغذي مواد و) درصد( خوراکی اقالم ترکیب - 2جدول 
Table 2- Ingredients (%) and composition of experimental diets in starter (1-21d) and grower (22-42d) periods 

  روزگی 42-22
22-42 d  

  روزگی 21-1 
1-21 d  اقالم خوراکی  

              

    Ingredients 

60.86 63.43 66.10 55.68 
 

55.44 57.97 60.54 63.13 
  ذرت
Corn 

26.40 25.88  25.36 24.84 
 

31.55 31.06 30.56 29.76 
 کنجاله سویا

Soybean meal  )SBM(  
2 2 2 2 

 
3 3 3 3 

  پودر ماهی
Fish meal 

3 2 1 0 
 

3 2 1 0 
 لسیتین سویا/نی چربی حیوا/ روغن سویا

Soy oil/animal fat/soy lecitin 

1.66 1.65 1.65 1.64 
 

1.45 1.45 1.45 1.45 
 دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

1.17 1.17 1.18 1.18 
 

1.49 1.49 1.49 1.5 
 سنگ آهک
Limestone 

0.35 0.35 0.35 0.35 
 

3.0 3.0 3.0 3.0 
 نمک طعام
Salt 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 1پیش مخلوط ویتامینی

Vitamin premix 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 1پیش مخلوط مواد معدنی

Mineral premix 

0.11 0.11 0.11 0.11 
 

0.22 0.22 0.22 0.28 
 متیونین -ال دي

DL-Methionine 

0.04 0.05 0.06 0.08 
  - - - 0.08 

 یدلیزین هیدروکلر-ال
L-lysine HCL 

3.92 2.86 1.8 0.07 
 

 شن - 0.9 2 3
Sand 

    
 

    
 )محاسبه شده( ترکیبات شیمیایی

Calculated chemical 
composition 

2910 2910 2910 2910 
 

2870 2870 2870 2870 
 )کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي قابل متابولیسم 

Metabolizable energy (kcal/kg) 
 

18.18 18.18 18.18 18.18 
 

20.64 20.64 20.64 20.64 
 (%)پروتئین خام 

)%Crude protein ( 

0.9 0.9 0.9 0.9 
 

1 1 1 1 
 (%)کلسیم 

)%Calcium ( 

0.45 0.45 0.45 0.45 
 

0.45 0.45 0.45 0.45 
 (%)قابل دسترس  فسفر

)%Available phosphorous ( 

0.42 0.42 0.42 0.42 
 

0.57 0.57 0.56 0.63 
 %)(متیونین 

Methionine (%) 

1 1 1 1 
 

1.14 1.13 1.13 1.17 
 (%)لیزین 

)%Lysine ( 

0.72 0.72 0.72 0.72 
 

0.9 0.9 0.9 0.96 
 (%)سیستین + متیونین 

Methionine+cystine (%) 
1 
Premixes provided per kg of diet: vitamin A: 8800 IU; vitamin D3: 2500 IU; vitamin E: 11 IU; vitamin K: 2.2 mg; vitamin B6: 2.5 

mg; vitamin B12: 0.01 mg; Niacin: 35 mg; Pantothenic acid: 8 mg; Folic acid: 0.5 mg; Choline: 50 mg. Mn: 75 mg; Fe: 75 mg; Zn: 65 
mg; Cu: 6 mg; Se: 0.2 mg; Cu: 6 mg and Iodine: 0.9 mg.
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ی بدن بوسیله منابع ، وزن نهای)21(فیرمن و همکاران  آزمایش در

در . اي روغن سویا و چربی گاوي تحت تأثیر قـرار نگرفـت  چربی جیره
، با افزایش سطح چربی وزن سـه هفتگـی   )3(آزمایش آته و همکاران 

در اینجا نیز با افزایش سطح مکمل چربی میانگین وزن . افزایش یافت
داري بـا  درصـد تفـاوت معنـی    3و  2، 0بدن بهبود یافت ولی سـطوح  

درصد کمتـرین وزن   1یکدیگر نداشتند و در بین سطوح چربی، سطح 
  . را ایجاد کرد

در دوره آغازین و دوره رشد و کـل دوره لسـیتین، روغـن سـویا و     
چربی حیوانی به ترتیب بیشترین تا کمترین مقدار افزایش وزن روزانـه  

درصد مکمل چربی نیز کمترین افزایش وزن روزانه  1سطح . را داشتند
ها بـا تیمـار   مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که جوجه. یجاد کردرا ا

درصـد   3ها با تیمـار لسـیتین   درصد کمترین و جوجه 1چربی حیوانی 
ها در بقیـه تیمارهـا در   بیشترین افزایش وزن روزانه را نسبت به جوجه

  .کل دوره پرورش داشتند
وزانـه را  ها لسیتین سویا میـانگین افـزایش وزن ر  ي دورهدر همه

درصـد   3نیـز اسـتفاده از   ) 4(در آزمایش آتیـا و همکـاران   . بهبود داد
لسیتین سویا موجب بهبود افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غـذایی  

ها بـر قابلیـت   ها دریافتند که اثرات لیپیدآن. هاي تخمگذار شددر مرغ
اي و ترکیب اسید چربشان تحت هضم مواد مغذي بوسیله سطوح جیره

، کـه از  )11(در آزمـایش کـوکس و همکـاران    ). 4(گیرد ثیر قرار میتأ
لسیتین سویا به عنوان جایگزین چربی اسـتفاده شـد یـک تمایـل بـه      

هاي گوشتی  در جوجههاي باالتر با استفاده از لسیتین سویا سمت وزن
 ونگسـاتاواس ). 11(دار نبـود  ها معنـی مشاهده شد، هرچند تفاوت وزن

ه جایگزینی اسیدهاي چـرب اشـباع بـا اسـیدهاي     گزارش داد ک) 48(
داري روي چرب با چنـد پیونـد دوگانـه اثـرات سیسـتماتیک و معنـی      

در ایـن آزمـایش   . افزایش وزن و نسبت غـذا بـه افـزایش وزن نـدارد    
افزایش وزن بدن در تیمار لسیتین نسبت به چربـی حیـوانی بـه طـور     

تیمارهـاي چربـی    داري باالتر بود ولـی افـزایش وزن روزانـه در   معنی
همـانطور  . داري نبودحیوانی و روغن سویا در کل دوره آزمایشی معنی

که گفته شد، یک مقدار باالي انـرژي قابـل متابولیسـم بـراي چربـی      
همچنـین انـرژي خـالص قابـل دسـترس      . حیوانی غیر معمول نیست

) 21(فیـرمن و همکـاران   ). 27(ها براي پرنـدگان مشـابه اسـت    چربی
هـا در  براي عدم تفاوت در انرژي قابل متابولیسـم چربـی  چندین دلیل 

ها این اسـت کـه بهبـود در    یکی از آن. یک جیره کامل را ارائه کردند
اي بوسیله منابع مختلف بـدون توجـه بـه    مصرف دیگر ترکیبات جیره

یابـد و همچنـین، سـطوح    مقدار انرژي قابل متابولیسـم افـزایش مـی   
اي نسـبتا کـوچکی در مقـدار انـرژي     هها در جیره تفاوتمعمول چربی

مـثال تفـاوت در   . آورنـد قابل متابولیسم یک جیره کامل به وجـود مـی  
 3هاي کامل بـا دو چربـی کـه در سـطح     انرژي قابل متابولیسم جیره

و  7000هـا  شوند و انـرژي قابـل متابولیسـم آن   درصد جیره تغذیه می

لوگرم یا کمتر کی/کیلوکالري 30کیلوگرم است، تنها /کیلوکالري 8000
این تفاوت خیلـی کوچـک اسـت و    . درصد انرژي کل جیره است 1از 
ها پیشنهاد کردند که منبع چربی باید بر پایه قیمتش انتخاب شـود  آن

  ). 21(تا بر پایه انرژي قابل متابولیسم آن 
داري بـر خـوراك   ي تـأثیر معنـی  ادر دوره آغازین نوع چربی جیره

روزگـی و در کـل دوره آزمایشـی     21-42در . مصرفی روزانه نداشـت 
 1سـطح  . تیمار لسیتین سویا بیشترین خوراك مصرفی روزانه را داشت

هـاي  درصد مکمل چربی کمتـرین خـوراك مصـرفی روزانـه در دوره    
مقایسـه میـانگین تیمارهـا    . روزگـی را داشـت   1-42آغازین، رشـد و  

مختلـف  هـاي  داري را در بین برخی از تیمارهـا در دوره اختالف معنی
 1درصـد و چربـی حیـوانی     3و  1در کل دوره روغن سـویا  . نشان داد

درصد کمترین خوراك مصرفی را داشتند و بیشترین خوراك مصـرفی  
رسد کـه قابلیـت   یبه نظر م. درصد بود 3متعلق به تیمار لسیتین سویا 

میـانگین مصـرف    کنندهي یک فاکتور اصلی تعییناهضم چربی جیره
هاي گوشتی کـه دسترسـی آزاد بـه غـذا     سیله جوجهخوراك روزانه بو

زیرا با اینکه لسیتین سویا بهتر از چربی حیـوانی   .)48(باشد دارند، نمی
را مصرف کردند نسبت بـه چربـی    شود ولی پرندگانی که آنهضم می

زولـیش و  . حیوانی میانگین مصرف خوراك روزانـه کمتـري نداشـتند   
غذا بوسیله یک درصد باالتر گزارش کردند که مصرف ) 50(همکاران 

لسـیتین و  . یابداسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه در جیره بهبود نمی
). 23(باشـند  روغن سویا از نظر مقدار اسیدهاي چرب تقریبا مشابه می

تواننـد اسـیدهاي چـرب    اگرچه روغن سبزیجات و لسیتین هر دو مـی 
ن بـه عنـوان یـک    مورد نیاز پرنده را فراهم کنند ولی ارجحیت لسـیتی 

). 4(اي دیگرش باشد عامل لیپیدي ممکن است به سبب عوامل تغذیه
تواند بـه عنـوان یـک امولسـیفایر خـدمت کنـد و       بنابراین لسیتین می

همچنـین لسـیتین    .)23(قابلیت هضم و جذب چربـی را بهبـود دهـد    
باشد و هاي در حال رشد میسویا یک منبع عالی از کولین براي جوجه

هاي خطی هاي بدون کولین افزایشلسیتین یا کولین به جیرهافزودن 
-همچنـین جوجـه   .)19(کنـد  در مصرف غذا و افزایش وزن ایجاد می

کنجاله سـویا کـه کـولین    -هایی بر پایه ذرتهایی تغذیه شده با جیره
کننـد، یـک پاسـخ    فـراهم مـی   NRC) 1994(مورد نیاز را مطابق با 

دهـد قابلیـت   که نشان می) 26(دند رشدي را به مکمل کولین نشان دا
). 19(باشـد  درصد می 100ها کمتر از دسترسی به کولین در این جیره

در این آزمایش نیز مصرف غـذا، میـانگین وزن بـدن و افـزایش وزن     
. هاي دیگر بـود هایی که لسیتین خوردند بیشتر از گروهروزانه در گروه

لسـیتین،  / بی حیوانیمخلوط چر) 2(سون یهمچنین در آزمایش اته و ل
برخـی دیگـر از   ). 2(مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی را افزایش داد 

هـاي غـذایی   کاهش مصرف غذا را با افزودن لسیتین به جیره محققان
  . را، گزارش کردند) 35(و جوندگان ) 11(هاي گوشتی جوجه

در دوره آغازین تیمار چربی حیـوانی بیشـترین ضـریب تبـدیل را     
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  . داشت
  

 1هاي گوشتیدر جیره غذایی بر عملکرد جوجه چربی و سطحاثر نوع  -3دولج
Table 3- The effect of type and level of dietary fat on broiler chickens performance1  

 ضریب تبدیل غذایی
Feed conversion ratio 

 )گرم در روز(میانگین خوراك مصرفی 
Average feed intake (g / day) 

 )گرم(انگین افزایش وزن روزانه می
Average daily weight gain (g) 

 )گرم(میانگین وزن بدن 
Average body weight (g) 

 تیمار
treatment  

 )روز(سن  21  42  1-21  22-42  1-42  1-21 22-42 1-42  1-21 22-42 1-42
Age (d)  

  )Main effects( اثرات اصلی          

1.95ab 2.07 1.68b 95.91a 143.14a 48.67 49.15a 69.36a 28.94a 2113.60a  a 657 لسیتین 
lecithin  

1.90b 2.01 1.65b 90.74b 134.75b 46.73 47.83ab 67.33ab 28.32ab 2059.34ab 645.29 ab روغن سویا 
Soy oil 

a 1.97  2.06  1.76a  92.27b  136.47b  48.07  46.92b  66.41b  27.43b  2014.55b  626.44b  
 یچربی حیوان

Animal 
fat  

 خطاي معیار  8.50  23.01  0.39  0.91  0.60  0.67  1.82  1.15  0.02  0.02  0.02
SEM1  

1.92  2.02  1.69  92.68ab 137.02ab 48.34a 48.24a 67.81a 28.66a 2078.04a 653.88  0 درصد 
0 %  

1.96 2.07 1.71 89.17b 132.65b 45.68b 45.48b 64.11b 26.85b 1955.03b 613.21b 1 درصد 
1 % 

1.93 2.04 1.66 94.05a 139.71a 48.39a 48.77a 68.41a 29.13a 2097.05a  660.34 2 درصد 
2 % 

1.94  2.03  1.73  95.94a  142.93a  48.96a  49.40a  70.39a  28.41a  2121.94a  647.13  3 درصد 
3 %  

 خطاي معیار  9.87  26.71  0.45  1.05  0.62  0.78  2.11  1.33  0.03  0.03  0.02
SEM1  

 سطح چربی× تقابل نوع چربیاثر م
Fat type × fat levels interaction  

1.92ab  2.02ab  1.69ab 92.68bcd 137.02bcd 48.34abc 48.24b 67.81b 28.66  2078.04b  653.88a  No fat  
1.96ab 2.10a 1.65b 91.51bcd 137.68bcd 45.33bc 46.71bc 65.96bc 27.46ab 2011.14bc 626.03ab lecithin× 

1%  
2.11a 1.67 

ab 2.22ab 98.05ab 146.62ab 49.47ab 49.60ab 69.49ab 29.70 2128.98ab 669.54a lecithin× 
2% 

2.03 

ab 
ab72/1 2.10b 100.60a 149.72a 51.48a 51.83a 73.78a 29.87 2227.34a 677.81a lecithin× 

3%  
2.06ab  1.65ab  2.16ab  89.57d  133.11cd  46.02bc  46.31bc  64.61bc  28.00  1992.61bc  635.79ab  Soy oil × 

1 %  
1.95b  1.64b  1.98b  90.97cd  134.16cd  47.79abc  49.00ab  68.87ab  29.14  2109.38ab  663.13a  Soy oil × 

2 % 
2.00ab  1.64b  2.17ab  89.93d  134.86cd  45.00c  47.49b  67.48b  27.48ab  2045.31b  628.13ab  Soy oil × 

3 %  
2.06ab 1.81a 2.38a 86.53d 127.27d 45.78bc 43.63c 61.89c 25.38b 1870.72c 583.44b Animal 

fat × 1 % 
2.08ab  1.68ab  2.19ab  92.82bcd  137.89bcd  47.75abc  47.36b  66.36bc  28.36  2038.04b  644.36a  Animal 

fat × 2 %  
2.06ab  1.81a  2.10b  97.30abc  144.20abc  50.39a  48.89ab  69.91ab  27.87  2093.00ab  635.44ab  Animal 

fat × 3 %  
0.04 0.05 0.08 2.17 3.44 1.28 1.02 1.71 0.73 43.53 16.09 SEM 

  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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. دار نبـود در دوره رشد اثر نوع چربی بر ضریب تبدیل غذایی معنی

ضریب تبدیل غذایی در کل دوره به ترتیب از بیشـترین بـه کمتـرین    
 1-42در . مربوط به تیمار چربی حیوانی، لسـیتین و روغـن سـویا بـود    

درصـد ایجـاد    3و  1روزگی بیشترین ضریب تبدیل را چربی حیـوانی  
درصـد   2رین ضریب تبدیل متعلق به تیمار روغـن سـویا   کردند و کمت

ضریب تبدیل غذایی باال با استفاده از چربی حیوانی در آزمایشـات  . بود
ري و طهولی اال). 44، 41، 33، 20، 13، 12(شده است  تأییددیگر نیز 
هاي گوشتی هیچ تفاوتی را در ضریب تبدیل غذایی جوجه) 1(واتکینز 

یا چربـی حیـوانی مصـرف کردنـد، مشـاهده      درصد روغن سویا  5که 
برخی از پژوهشگران بهبود یافتـه در ضـریب تبـدیل غـذایی     . نکردند
هایی که اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه را مصـرف کردنـد،   جوجه

وجود یک افزایش خطی ) 38(اسو و نیر نچپی). 50 ،38(گزارش کردند 
اي گوشـتی کـه   هـ دار در نسبت افزایش وزن به غـذا در جوجـه  معنی
 هاي با سطح انرژي یکسان مصرف کردند را به سـطوح افـزایش  جیره
ایـن  . ي اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه در جیره نسبت دادندیافته

متابولیسـم در   قابـل  تواند تفاوت حقیقی موجود در مقدار انرژياثر می
هاي آزمایشی، بـه سـبب تفـاوت در قابلیـت هضـم چربـی       میان جیره

). 45(اي را بیشتر از آنچه در فرموالسیون جیره است نشان دهـد   رهجی
هـاي  تبدیل غذایی با افـزودن چربـی بـه جیـره جوجـه     بهبود ضریب 

پوررضـا و مصـلحی   ). 40(ن گزارش شده اسـت  امحقق توسطگوشتی 
دریافتند که با افـزایش سـطح چربـی حیـوانی در جیـره غـذایی       ) 39(

غـذا و ضـریب تبـدیل غـذایی      هاي گوشتی، وزن بدن، مصرفجوجه
کـه چربـی حیـوانی تـا      گزارش کردنـد همچنین آنها . یابدافزایش می

درصد در جیره غذایی قابل استفاده است و بـیش از آن تـأثیر    3سطح 
). 39(هاي گوشتی نـدارد  اي بر بهبود بازده غذایی جوجهقابل مالحظه

ـ   زایش وزن در این آزمایش با افزودن چربی در جیره، مصرف غـذا و اف
در دوره رشد و کل دوره ضریب تبـدیل غـذایی نیـز بـا     . افزایش یافت

دار افزودن چربی به جیره افزایش یافت هر چنـد ایـن افـزایش معنـی    
 .نبود

داري بـر وزن الشـه قابـل    اي تأثیر معنـی نوع مکمل چربی جیره
اثـر   امـا  ؛)<05/0P( نداشـت مصرف بر اساس درصـدي از وزن زنـده   

 3و  2، 1دار بـود و سـطوح   شه قابل مصـرف معنـی  سطح چربی بر ال
درصد چربی نسبت به سطح صفر درصد موجب افـزایش الشـه قابـل    

داري را در بین میانگین ها، تفاوت معنیمقایسه میانگین. مصرف شدند
مشــاهده  4برخــی از تیمارهــا نشــان داد و همانگونــه کــه در جــدول 

 2لق به تیمار لسـیتین  باالترین درصد الشه قابل مصرف متع ،شود می
نـوع و  . درصد بـود  3درصد و کمترین متعلق به تیمار روغن سویا  3و 

و ران  داري بر وزن عضله سینهاي تأثیر معنیدرصد مکمل چربی جیره
درصـد،   3د که لسـیتین سـویا   دهنشان می 4هاي جدول داده. اشتند

مـار روغـن   ها افـزایش داد و تی وزن عضله سینه را بیشتر از بقیه گروه

هـا در  جوجـه . درصد کمترین وزن عضله سینه را ایجـاد کـرد   2سویا 
درصد نسبت به بقیه تیمارها، بیشترین وزن ران  1تیمار چربی حیوانی 

درصـد و   3و  1را داشتند و کمترین وزن ران در تیمارهاي روغن سویا 
  .درصد بود 3چربی حیوانی 

کمترین وزن بال را  تیمارهاي لسیتین سویا بیشترین و روغن سویا
و وزن بـال بـا چربـی حیـوانی تفـاوت      ) >05/0P(به ترتیـب داشـتند   

هـا بـا   جوجه. چربی مورد آزمایش دیگر نداشت داري با دو مکمل معنی
 1درصد روغن سـویا کمتـرین وزن بـال و بـا لسـیتین سـویا        1تیمار 

  .درصد، بیشترین وزن بال را داشتند
دار نبود ولـی اثـر سـطح    ب معنیاي بر وزن قلاثر نوع چربی جیره

درصد چربی بیشـترین وزن   3دار بود و سطح چربی بر وزن قلب معنی
ــب را داشــت ــاران  . قل ــگ و همک ــایش هان ــاوت ) 23(در آزم ــز تف نی

داري در وزن قلب بین تیمارهاي لسـیتین و روغـن سـویا وجـود      معنی
غـن  ها در تیمار رودهند که جوجهنشان می 4هاي جدول داده. نداشت
  . درصد، بیشترین وزن قلب را داشتند 3سویا 

هـاي  اثـر نـوع و سـطح مکمـل    نتایج آنالیز واریانس نشان داد که 
مورد آزمایش بر وزن پشت و گردن، کبد، چربی شکمی و پـیش   چربی

دار نبـود و اثـرات   هـاي آزمایشـی معنـی   معده و سنگدان در بین گروه
به طور مداوم گزارش شده است . )4جدول ( دار نشدندمتقابل نیز معنی

که افزودن اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه نسـبت بـه اسـیدهاي    
دهـد  هاي گوشتی کـاهش مـی  چرب اشباع، چربی شکمی را در جوجه

ــکان  ). 47 ،41، 20، 13، 12( ــالوي و کاسـ ــی بـ ــر ) 9(در آزمایشـ اثـ
هاي گوشتی را بررسـی کردنـد و   هاي مختلف بر عملکرد جوجه چربی
ده کردند که درصـد چربـی شـکمی بوسـیله تیمارهـاي چربـی       مشاه

همچنین گزارش شده کـه  . داري قرار نگرفتمختلف تحت تأثیر معنی
ذخیره چربی شکمی در عضله سینه و احشا بوسـیله گنجانـدن روغـن    

در آزمـایش هانـگ و   ). 8(گیـرد  سویا در جیره تحت تـأثیر قـرار نمـی   
استفاده از سـطوح لسـیتین    ، نیز درصد چربی شکمی با)24(همکاران 

داري نداشت که ایـن  سویا در جیره با تیمار بدون لسیتین تفاوت معنی
برخـی از محققـان گـزارش    . باشـد در توافق با نتایج این آزمایش مـی 

کردند که در نرها چربی شکمی بـا افـزایش غلظـت چربـی در جیـره      
ده نشد در این آزمایش چنین اثري مشاه). 12(یابد غذایی افزایش می

باشد که وقتـی نسـبت انـرژي بـه     ها میکه در توافق با دیگر پژوهش
پروتئین را ثابت نگه داشتند هیچ اثري از غلظت چربی جیره غذایی بر 

  ).14(ذخیره چربی شکمی نیافتند 
دار اي بر وزن دئودنوم و سـکوم معنـی  اثر نوع و سطح چربی جیره

ثر سطح چربی بر وزن ژژنـوم  نبود ولی اثر نوع چربی بر وزن ایلئوم و ا
کمترین وزن ژژنوم در اثر سطح صفر درصد چربی، ایجاد . دار بودمعنی

مطـابق بـا   . بیشترین وزن ایلئوم را تیمـار چربـی حیـوانی داشـت    . شد
هـا بـا آزمـون دانکـن اخـتالف      مقایسـه میـانگین   4هاي جـدول   داده



  301      ...اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن

  . دار نبودولی وزن سکوم با تیمارهاي مختلف معنیژژنوم نشـان داد  داري را در بین تیمارها بر وزن دئودنوم، ایلئوم و  معنی

  
 



  1394 پاییز 3، شماره 7جلد  ایران علوم دامیپژوهشهاي نشریه      302

 
ــدها در   ــوم مکــان اصــلی جــذب لیپی ــه ژژن نشــان داده اســت ک

لینولئیـک،  هاي اسیدمکان براي جذب  ترین مهمهاست و ایلئوم  جوجه
  ).49(باشد پالمیتیک و استئاریک می

بیـان ژن   چربی بـر هاي در آزمایش حاضر، اثر سطح و نوع مکمل
SREBP-1 گزارش کردنـد کـه   ) 24(هانگ و همکاران . دار نبودمعنی
درصـد   1و  5/0در تیمارهاي کنترل، سـطوح   SREBP-1سطح بیان 

داري درصد لسیتین به طور معنی 2دار نبود ولی در سطح لسیتین معنی
داري بـا  ها بیان کردند که بیان این فاکتور نسخه بـر  آن. افزایش یافت

در این آزمایش، اثر تیمارهـاي  . گلیسیرید خون همانگ بودسطح تري
دار گلیسیریدهاي خون و چربی شکمی و وزن کبد معنیغذایی بر تري

دار نبوده و دهد اثر تیمارها بر ساخت چربی نیز معنینبود که نشان می
دار نشدن بیان این فاکتور نسخه برداري در کبد این در تطابق با معنی

زیرا همانطور که گفته شد این فاکتور نسخه برداري  .شدباها میجوجه
 .ثر استؤهاي دخیل در ساخت چربی مبر بیان آنزیم

 
  گیرينتیجه

که ضریب تبدیل غذایی  دادبه طور کلی نتایج این آزمایش نشان 
هاي دیگر بهتـر  سویا در مقایسه با گروه لسیتیندر گروه روغن سویا و 

روغن سویا و لسیتین سویا تغذیـه شـدند    همچنین پرندگانی که با. بود
. میانگین وزن بدن و میـانگین افـزایش وزن روزانـه بـاالتري داشـتند     

اثر نوع و  .باالترین خوراك مصرفی در تیمار لسیتین سویا مشاهده شد
نسـخه بـرداري   مـوثر بـر   بیان ژن فاکتور  سطح چربی جیره غذایی بر

SREBP-1 ن سـویا در ایـن آزمـایش    از آنجا که لسیتی. دار نبودمعنی
ن آتوان در نتیجه می ،هاي گوشتی شدموجب بهبود در عملکرد جوجه

هـاي گوشـتی   جوجـه  غذایی ن یکی از منابع انرژي در جیرهرا به عنوا
  .مورد استفاده قرار داد
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هاي حاوي توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره-αاکسیدانی اثرات آنتی

  هاي گوشتیروغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه
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  کیدهچ

هاي حاوي روغن ماهی بر درصد چربـی،  توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره-αاکسیدانی این مطالعه به منظور بررسی اثرات آنتی
کـروزه  قطعه جوجه گوشتی نـر ی  384تعداد . هاي گوشتی، انجام شدهاي ران، سینه جوجهالگوي اسید چرب، اکسیداسیون و میزان ترکیبات فنلی گوشت

جهـت  . روز تغذیـه شـدند   42اي در هـر واحـد آزمایشـی، بـه مـدت      جوجه 12تکرار  4تیمار غذایی و  8در قالب طرح کامال تصادفی، با  308سویه راس 
 200 اکسـیدان، جیـره شـاهد حـاوي    جیره شاهد فاقد آنتی: هشت تیمار غذایی شامل. ها افزوده شددرصد روغن ماهی به همه جیره 2سازي گوشت،  غنی
 30و  20، 10هـاي حـاوي   گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیـره میلی 300و  100،200هاي حاوي توکوفرول استات، جیره-αگرم در کیلوگرم میلی

 308راس  ها داراي غلظت انرژي قابل متابولیسم و درصد مواد مغذي یکسان و براسـاس راهنمـاي پـرورش   همه جیره. گرم در کیلوگرم پوست انار بودند
 بـار چـرخ و بـه دو زیـر نمونـه      2روزگی از هر تکرار یک قطعه جوجه انتخاب و پس از ذبح، گوشت ران و سینه به طور جداگانه  42سن در . تنظیم شدند

از کرومـاتوگرافی از  آنالیز ترکیب اسید چرب، با استفاده از دستگاه گ. جداگانه نگهداري شدند -C20⁰و دیگري در دماي + C4⁰تقسیم که یکی در دماي 
و فعالیـت   (MDA)آلدهایـد  ديجهت بررسی پایداري اکسیداتیو هر نمونه گوشت، میـزان مـالون  . انجام شد -C20⁰ هاي نگهداري شده در دماينمونه
. گیـري شـد  ، انـدازه +C4⁰ هاي نگهداري شـده در دمـاي  بعد از آزمایش با استفاده از نمونه 11و  7، 0هاي در طی روز DPPHسازي رادیکال آزاد خنثی
 پنتانوئیکایکوزااسید : نتایج نشان داد که، میزان ذخیره اسیدهاي چرب. سیکالتو انجام گردید-گیري ترکیبات فنلی عضالت با استفاده از روش فولیناندازه

(EPA)،  دوکوزا پنتانوئیک اسید)DPA( دوکوزا هگزانوئیک ، اسید(DHA) هـاي تغذیـه شـده بـا     ونه گوشـت در جوجـه  و ترکیبات فنلی، در هر دو نم
در  DPPHسـازي رادیکـال آزاد   و درصـد خنثـی   MDAمیـزان  ). >05/0p(توکوفرول استات و عصاره پوست انار، افزایش نشان داد-αهاي حاوي  جیره

ي بـر  دارهـا اثـر معنـی   سیدانی به جیرهاکافزودن انواع مکمل آنتی). >05/0p(هاي تغذیه شده قرار گرفت گوشت سینه و ران تحت تاثیر نوع مکمل جیره
اکسـیدانی  گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار قدرت آنتـی میلی 300و  200اکسیدانی سطوح اثرات آنتی). <05/0p(هاي گوشت نداشتدرصد چربی نمونه

  .ي نشان دادهاي غنی شده تولیدتوکوفرول استات به جیره در گوشت-αگرم در کیلو گرم میلی 200مشابه با افزودن 
 

  .گوشت مرغ ،ترکیبات فنلی، پوست انار اکسیدان،آنتیاسیدهاي چرب،  :کلیدي هاي واژه
 

  4 3 2 1مقدمه
هـایی   ایش میزان تولید گوشت طیور، شاخصدر حال حاضر با افز

. مانند ترکیب الشه و الگوي اسید چرب مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  
اسیدهاي چرب غیر  ،انسان تغذیهدر  3-امگا چرب هايترین اسیدممه

                                                             
  م دامی، مجتمع آموزش عالی سراوان،استادیار گروه علو -1
  استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی، -2
  دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی، -3
  .مربی گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی -4

 ) saleh_tmu@yahoo.com                       :         نویسنده مسئول(* 
 
 
 

 6پنتانوئیـک ایکـوزا ، اسـید  )(LC-PUFA: n-3 5با زنجیره بلنـد اشباع 
(EPA)،  7پنتانوئیک دوکوزااسید )DPA (8دوکوزا هگزانوئیکاسید  و 
(DHA)   اســیدهاي چــرب). 24و  23(هسـتندEPA ،DPA  وDHA 

عروقی به وسیله کنترل سـطح لیپیـد   -هاي قلبیباعث کاهش بیماري
اسـیدهاي  با تغییـر  ). 23و 22( شودها میو کاهش تجمع پالکتخون 
ـ تغییـر قا  بـدون تواننـد  مـی اي حیوانـات تـک معـده    جیـره، چرب  ل ب

                                                             
5- Long Chain Polyunsaturated Fatty Acid n-3 
6- Eicosa pantadocanoic acid 
7- Docosa  pantadocanoic acid 
8- Docosa hexaenoic acid 
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تجمـع  . نمایندجذب و ذخیره  خوراکی هايدر بافتآنها را  ،اي مالحظه
مـرغ بوسـیله تغذیـه    در داخل گوشـت و تخـم   3-اسیدهاي چرب امگا

 24، 18،  8(باشدطیور امکان پذیر می در تغذیه n-3هاي غنی از جیره
و  EPA ،DPAروغن ماهی منبع سرشـار از اسـیدهاي چـرب    ). 26و 

DHA گرم در  40گزارش کردند، افزودن ) 23(ریمر و گیون . باشدمی
 1500و  1000کیلوگرم روغن ماهی بـه جیـره سـبب ذخیـره حـدود      

در گوشــت ســینه و ران  LC-PUFA: n-3گــرم در کیلــوگرم میلــی
  . شودمیهاي گوشتیوجهج

سازي گوشت یکی از مهمترین مشکالت جهت محقق شدن غنی
طیور، کننرل اکسیداسیون چربی ذخیره شـده طـی زمـان مصـرف یـا      

با افزایش درجه غیر اشباع بودن اسیدهاي چرب . باشدسازي میذخیره
هاي حاوي روغن ماهی، آنهـا را بـه   هاي غنی شده در جیره در گوشت

هـاي   چربـی . کنـد  قابلیت باالي اکسیداسیون تبـدیل مـی   محصولی با
ــد    ــه ســرعت دســتخوش فســاد اکســیداتیو شــده و تولی غیراشــباع ب

کننـد کـه ایـن     هـاي آزاد از جملـه پراکسـیداز و آلدئیـد مـی      رادیکال
هـا   سـازي چربـی   محصوالت از یک طرف باعث کاهش زمان ذخیـره 

انـایی تخریـب   هـاي آزاد تو شوند و از طرفی دیگـر ایـن رادیکـال    می
، چربی، کربوهیدرات را دارند DNAمحتویات سلولی از قبیل پروتئین، 

همچنین، اکسیداسـیون گوشـت سـبب طعـم و مـزه نـامطلوب       ). 32(
هـاي کـاهش اکسیداسـیون چربـی،     از روش. گردد گوشت مصرفی می
ــی ــتفاده از آنت ــی  اس ــیدان م ــداکس ــتفاده از  . باش ــه اس ــدي ب عالقمن

هـایی  اکسـیدان  نتـی منشاء طبیعی در مقایسه با آهایی با اکسیدان آنتی
سنتیک به دلیل امنیت و سـالمت غـذایی، خوشـمزگی و پایـداري در     

فعالیت ). 21و  14(داخل گوشت، طی سالیان اخیر افزایش یافته است 
اکسیدانی گیاهان به دلیل ترکیبات فنلی موجـود در آنهـا کـه بـه     آنتی

مطالعـات قبلـی نشـان داده    . شدباصورت ترکیبات فرار وجود دارد، می
است که اثرات منفی حاصل از اکسیداسیون چربی در گوشـت و تخـم   

هاي حاوي مخلوط گیاهان دارویی، تفاله انگـور  مرغ با استفاده از جیره
فنلـی غنـی   هایی طبیعی حـاوي پلـی  اکسیدان و گیاهان بومی که آنتی

، )16(همکـاران  بتو و-لوپز). 33و  10، 4(باشند، کاهش یافته است می
اکسیدانی در گوشـت خـوك   ثرات آنتیاولئورزین انشان داد، رزماري و 

با توجه به نتایج متناقض گزارش شده، استفاده از منـابع جدیـد   . ندارند
 .نیاز به بررسی دارد

ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده و صادرکننده انار در 
میزان تولیـد میـوه   1385سال  جهان شناخته شده است به طوریکه در

یکـی از   پوسته انـار  .)34( هزار تن بوده است 670انار در ایران تقریباً 
سـالیانه  . باشد می آبمیوه و رب انارهاي فرعی کارخانجات تهیه  فرآورده

ایـن میـوه در کارخانجـات    ) پوست و دانه(هزاران تن محصول جانبی 
انـار در   وست به همراه دانهپ .شود فرآوري بدون استفاده دور ریخته می

  ).11( باشـد  ها داراي ترکیبات فنولیکی باالتر مـی  مقایسه با سایر میوه
. باشـد  فنلـی مـی  هـاي پلـی  اکسیدان پوست انار حاوي منابع غنی آنتی

اسـید گالیـک،   : مهمترین ترکیبات فنلی موجود در پوست انـار شـامل  
نیدین و فالوانـول  کـاالجین، آنتوسـا   کـالین، پـونی  االجیک اسید، پونی

هـاي مختلفـی   اکسـیدانی پوسـت از روش   فعالیت آنتی). 25(باشند  می
ــا اســتفاده روشخنثــی و محاســبه  DPPH 1هــايســازي رادیکــال ب

). 6(، به اثبات رسیده است 2TBARSاکسیداسیون چربی با استفاده از 
تواند به صـورت خـام یـا    هاي گیاهی، میاکسیدان استفاده از آنتی). 6(

تـرین مرحلـه بـراي    گیـري مهـم  عصـاره . ستخراجی آنها باشدعصاره ا
گیري عصاره. باشداکسیدان به میزان قابل قبول میبدست آوردن آنتی

اي براي جداسازي ترکیبات فعال مورد مالحظهبا حالل به میزان قابل
اسـتخراج بـا حـالل متـانول بیشـترین مقـدار       . گیـرد استفاده قرار می

اکسـیدانی را  ن باالترین مقـدار قـدرت آنتـی   استخراج عصاره و همچنی
  ).28 و 6(دهد نشان می

توکـوفرول  -αاکسـیدانی  بررسی اثرات آنتیهدف از این آزمایش، 
هاي حاوي روغن ماهی بـر روي  انار، در جیره استات، پوست و عصاره

الگوي اسید چرب عضالت ران و سینه و پراکسیداسیون گوشت ذخیره 
  .باشدمیهاي گوشتی شده، جوجه

  
  هامواد و روش

  استخراج عصاره
خشـک و بـا   آوري در دماي محـیط  بعد از جمعدر ابتدا پوست انار 

خرد و به دلیل محافظت ترکیبـات فنلـی   ) 40مش (استفاده از آسیاب 
. تا زمان انجـام آزمـایش نگهـداري شـد     -20موجود در آن، در دماي 

 4. استفاده شد) 40/60(آب/گیري پوست، از حالل متانولجهت عصاره
ساعت در  6لیتر از حالل به یک کیلوگرم پوست انار افزوده و به مدت 

دقیقـه، در   30سـپس محلـول بـه مـدت     . دماي اتاق نگهداري گردید
 42محلول با کاغذ واتمـن شـماره   . دستگاه اولتراسونیک قرار داده شد

ات گیري مجددا بـا ذر عصاره. فیلتر تا ذرات درشت به خوبی جدا گردند
گیري، محلول با استفاده از روتـاري  بعد از عصاره. درشت تکرار گردید

تغلیظ و در شـرایط  ) گراددرجه سانتی 30تحت شرایط خالء و (اواپریتور
  ). 9(انجماد نگهداري شد 

  
  هاي آزمایشیحیوانات و جیره 

در  308قطعه جوجه گوشـتی نـر یکـروزه سـویه راس      384تعداد 
اي بـه  جوجه 12تکرار  4 تیمار غذایی و 8با  قالب طرح کامال تصادفی

درصـد روغـن    2سازي گوشـت،  جهت غنی. روز تغذیه شدند 42مدت 
  . افزوده شدها ماهی به همه جیره

 
 

                                                             
1-  .1, 1-Diphenyl-2-picryl hydrazyl, Fluka 
2 - Trichloroacetic acid, 91232, >98%, Fluka 
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 1(%)ترکیب جیره هاي آزمایشی    - 1جدول 
Table1- Composition of experimental diets (%) 1 

 اجزاي جیره
Ingredient of diet 

  )0-7( زینآغا دوره
Starter (0-7)  

 )8- 24(دوره رشد 
Grower (8-24)  

)42-25(دوره پایانی   
Finisher (25-42) 

 ذرت
Corn 50.50 50.40 52.92 
 سویا
Soybean 35.50 56.31 86.33 
 گلوتن
Gluten 5.00 4.00 2.40 
 چربی حیوانی
Animal Fat 2.00 3.50 5.00 
 روغن ماهی
Fish Oil 2.00 2.00 2.00 

نتی اکسیدانآ  

Antioxidant 0.00 0.00 0.00 
 خاك اره
Sawdust 0.30 0.30 0.30 

کلیسم فسفاتدي  
Dicalcium phosphate 1.77 1.60 1.40 
 سنگ آهک
Lemeston 0.38 1.07 1.05 
 نمک
Salt 0.35 0.47 0.41 
 دي ال ترئونین
DL-Tereonin 0.08 0.06 0.00 
 دي ال متیونین
DL-Met 0.32 0.26 0.18 
 ال الیزین
L-Lys 0.38 0.28 0.00 

ویتامیتی –مکمل مواد معدنی   

Vitamin-mineral premix2 0.50 0.50 0.50 
)کیلوگرم/کیلو کالري(انرزي قابل متابولیسمی ظاهري   

AME(kcal/kg) 3025.00 3150.00 3200.00 
(%)پروتئین خام   

Crude Portion (%) 23.50 21.43 21.00 
(%)چربی خام   

Ether Extract (%) 4.32 5.90 5.90 
)درث(فیبر خام   

Crude Fibre (%) 5.72 5.51 5.59 
 کلسیم
Ca 1.05 0.90 0.85 
 فسفر قابل دسترس
Available P 0.50 0.45 0.63 
 الیزین
L-Lys 1.43 1.24 1.060. 
 متیونین
DL-Met 0.70 1.24 1.06 

سیستئین+متیونین  
Met-Sys 0.52 0.55 0.70 

 300و  200، 100هاي حاوي توکوفرول استات، جیره- αگرم در کیلوگرم میلی 200اکسیدان، جیره شاهد حاوي جیره شاهد فاقد آنتی: تیمار غذایی شامل هشت1
  .گرم در کیلوگرم پوست انار بودند 30و  20، 10هاي حاوي گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیرهمیلی

1Eight dietary treatments including control diet without feed additives, control diet mixed with 200 mg/kg α-Toc, 
control diet mixed with PPE (100, 200 and 300 mg/kg), and control diet mixed with PP (1, 2 and 3 g/kg). 
2Vitamin-mineral mix supplied the following per kilogram of diet: 30 mg α-tocopherol, 4·82 mg all trans retinol acetate, 
62.5 mg cholecalciferol,3 mg menadione sodium  bisulphite, vitamin 1 mg thiamine hydrochloride, 5 mg riboflavin,  3 
mg pyridoxine hydrochloride, 0·02 mg cyanocobalamin, 30 mg niacin, 10 mg pantothenic acid, 0·8 mg folic acid, 0·05 
mg biotin, 10 mg ascorbicacid, and 480 mg choline chloride. Mn, 55 mg; Zn, 50 mg; Fe, 85 mg; Cu, 5 mg; Se, 0.1 mg; 
I, 0.18 mg. 
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اکسـیدان، جیـره   جیره شاهد فاقد آنتـی : تیمار غذایی شامل هشت

ــی 200شــاهد حــاوي  ــوگرم میل ــوفرول اســتات، ت-αگــرم در کیل وک
گـرم در کیلـوگرم عصـاره    میلـی  300و  200، 100هـاي حـاوي    جیره

گـرم در کیلـوگرم پوسـت     30و  20، 10هاي حاوي پوست انار و جیره
ها به جـزء،  گرم در کیلوگرم خاك اره در همه جیره 3مفدار . انار بودند

هـا  همـه جیـره  . هاي حاوي پوست انار مورد استفاده قرار گرفـت جیره
اراي غلظت انرژي قابل متابولیسم و درصد مواد مغذي یکسـان و بـر   د

هـا  جوجـه  ).1جدول (تنظیم شدند  308اساس راهنماي پرورش راس 
 .در کل دوره پرورش به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند

 
  بردارينمونه

روزگی از هر تکرار یـک جوجـه    42در پایان دوره پرورش در سن 
عد از جداکردن پوست و استخوان، برداشـته  کشتار و یک ران و سینه ب
 2، به صورت جداگانه )چرخ گوشت خانگی(و با استفاده از چرخ گوشت

+ C4⁰دو زیر نمونه از هر نمونه تهیه که یکی در دماي . بار چرخ شدند
براي تعیین محتوي کـل فنـل،   . نگهداري شدند  -C20⁰و دیگري در 
اسیون گوشـت از نمونـه   و اکسید DPPH سازي رادیکالفعالیت خنثی

و جهت ترکیب اسیدهاي چرب گوشـت از  + C4⁰ذخیره شده در دماي 
 .بعداَ استفاده گردید -C20⁰نمونه ذخیره شده در دماي 

  
  ترکیب اسیدهاي چرب گوشت و جیره هاي آزمایشی

هاي چرخ شده بـا اسـتفاده از کلروفـرم و    استخراج چربی از نمونه
متیل استر . انجام گردید) 1957(فولچ به وسیله روش ) 1به  2(متانول 

) BF3( 1بـر تـري فلوریـد    -کردن اسیدهاي چرب، با استفاده متـالول 
انجام گردید جداسازي اسیدهاي چرب با دسـتگاه گـاز کرومـاتوگرافی    

)UNICAMدستگاه مجهـز بـه آشـکار سـاز     . صورت گرفت) ، آمریکا
 22/0و قطـر  متـر   30با طول  3و ستون مویین 2ايیونیزه کننده شعله

دمـاي  . میلی متر بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل اسـتفاده شـد  
آون و ستون دستگاه نیز مطابق برنامه دمایی داده شده به این صورت 

 5درجه سانتی گراد بود و با افزایش  70تنظیم شده بود که زمان اولیه 
از سـید و  درجه سانتی گراد می ر 150گراد در هر دقیقه به سانتیدرجه
گراد در هر دقیقه افـزایش یافـت و از    درجه سانتی 5/2با  160تا  150
گـراد در هـر دقیقـه    سـانتی درجـه  6درجه سانتی گراد با  220به  160

 4دمـاي آشـکار سـاز   . دقیقه بود 30کل زمان شناسایی . افزایش یافت

                                                             
1 - Boron trifluride methanol complex (20% Solution in 
methanol), Merck 
2 - Flame Ionization Detector (FID) 
3 - Capillary column 
4 - Detector 

درجه سانتی گـراد و   240 5درجه سانتی گراد، دماي محل تزریق 280
تا  2/0مقدار نمونه تزریق شده نیز حدود .  بود psi 20ر ستون فشار س

هاي منحنـی رسـم شـده توسـط     هر یک از پیک.  میکرولیتر بود 3/0
دستگاه مربوط به یکی از اسیدهاي چرب است که بر اساس زمان ابقاء 
و مقایسه آنها با استاندارد به هر یک از اسیدهاي چرب، نوع آن اسـید  

 . چرب مشخص شد
  

  اکسیدانیگیري قدرت آنتیدازهان
لیتـر آب  میلی 15گرم از نمونه همگن عضالت ران و یا سینه با  3

دقیقــه  1بــه مــدت  g 1130*مقطــر بوســیله همــوژن برقــی بــا دور 
لیتر کلروفرم به آن افزوده و با قـدرت  میلی 10سپس. یکنواخت گردید

 g*وژ با دور چربی و مایع رویی با استفاده سانتریفی. تکان داد شد 3-2
گیري محتوي رویی جهت اندازهمایع. جداسازي شد 15به مدت  2090

مـورد اسـتفاده قـرار     DPPH سازي رادیکال کل فنل  و فعالیت خنثی
  ).13(گرفت 
 

  محتوي کل فنل
 1/0. سـیکالتو بـرآورد شـد   -محتوي کـل فنـل بـه روش فـولین    

ـ  2/0( سیکالتو-رویی به معرف فولینلیتر از ماده میلی افـزوده و  ) والرم
در . گردیـد مخلـوط  %) 5( لیتر محلول کربنات سـدیم میلی 3سپس با 

مخلوط به مدت یک ساعت  .ثانیه ورتکس انجام شد 30ادامه به مدت 
ــد و جــذب در   ــاقی مان ــاق ب ــا اســتفاده از  765در دمــاي ات ــانومتر ب ن

ــا . هــاي اســپکتوفتومتري قرائــت گردیــد دســتگاه از اســید گالیــک ب
لیتـر بـراي رسـم منحنـی      میکروگرم در میلـی  200تا  10هاي  غلظت

معـادل  صـورت  استاندارد و محاسبه نتـایج اسـتفاده شـد و نتـایج بـه      
  ).31(لیتر بیان گردید  میلی 100اسیدگالیک در 

  
  DPPH سازي رادیکالفعالیت خنثی

هاي گوشت ذخیـره  در نمونهDPPH سازي رادیکال فعالیت خنثی
ــر اســاس روش  11و  7، 0هــاي روزدر +) C⁰ 4( شــده در یخچــال ب

 200. مورد آزمـایش قـرار گرفـت   ) 13(با کمی تغییرات ) 1958(بلوس
میکرولیتر آب  800رویی جدا شده از مرحله قبلی، به میکرولیتر از مایع

 DPPH )2/0لیتـر محلـول متــانولی   میلـی  1مقطـر افـزوده و سـپس    
جام ثانیه ورتکس ان 30در ادامه به مدت . به آن افزوده شد) موالر میلی

بـراي شـاهد   . دقیقه در دماي اتاق باقی مانـد  30مخلوط به مدت . شد
لیتـر محلـول متـانولی    میلی 1میکرولیتر آب مقطر بعالوه  1000نیز از 

DPPH )2/0 جذب محلول بـا اسـتفاده از   . استفاده گردید) موالرمیلی
نتایج به . نانومتر قرائت شد 517دستگاه اسپکتوفتوکتري در طول موج 

                                                             
5 - Injector 
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توسط نمونـه مـورد    DPPHصورت درصد مهار خنثی سازي رادیکال 
  :نظر، با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید

  
  %سازي رادیکال آزادخنثی= } 1- ) جذب نمونه/ جذب در کنترل({ ×100

 
  اکسیداسیون گوشت
به عنوان محصول ثانویـه  ) MDA(آلدهائد ديدر این روش مالون

کـه بـه    TBARSسط شاخص اسـید تیوباربیتوریـک   تو ،اکسیداسیون
نمونـه  . شرح داده شـده، انـدازه گیـري شـد    ) 1(وسیله آن و همکاران 

مـورد آزمـایش    11و  7، 0هاي در روز+) C4⁰(ذخیره شده در یخچال 
 15گـرم از نمونـه همگـن، عضـالت ران و سـینه بـا        5. قرار گرفـت 

 1بـه مـدت    g1130*لیتر آب مقطر بوسیله هموژن برقی بـا دور   میلی
به داخـل   هموژن لیتر از نمونهسپس یک میلی. دقیقه یکنواخت گردید

به طور خالصه، . دار منتقل گردیدمیلی لیتري درپوش 25لوله آزمایش 
لیتـر  میلی 2و % 1BHA( 5/7(میکرولیتر هیدروکسی زانویل بوتیله  50

 2TCA( )20( اسـتیک کلـرو اسـتو  تـري -اسید تیوباربیتوریـک  محلول
مخلـوط  . به نمونه افزوده شد%) TCA 15در داخل  TBAموالر میلی

درجه سانتی گراد انکوبه  90دقیقه در حمام آب گرم  30فوق به مدت 
شد و سپس خنک شد و در ادامه جذب نوري مخلوط توسـط دسـتگاه   

تتـرا  -1،3،3،1از . نانومتر خوانده شد 532اسپکتروفتومتر در طوال موج 
در تنظـیم منحنـی    MDAبه عنوان پیش ساز ) TEP(اتوکسی پروپان

ــد   ــتفاده ش ــتاندارد اس ــزان . اس ــی   TBAمی ــورت میل ــه ص ــرم ب گ
  .آلدهاید در کیلوگرم گوشت گزارش گردید دي مالون
  

  آنالیز آماري
در قالـب  ) SAS )27افزار آماري هاي حاصله با استفاده از نرمداده

بـراي  . گرفـت طرح کامال تصادفی مورد تجزیه و تحلیـل آمـاري قرار  
داري اي دانکـن در سـطح معنـی   مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه

مدل ریاضی این طرح در حالت کلی به صـورت  . استفاده گردید 05/0
  :زیر می باشد

Xij = μ + ti + εij 
Xij=مقدار هر مشاهده ،μ  = ،میانگین جمعیتti =   اثـر تیمـارi ،ام

εij  =خطا اثر  
  

  نتایج و بحث
  د چربترکیب اسی

بـر ترکیـب اسـید چـرب      هاي مختلف در جیرهاکسیدانآنتیثیر تا
. نشان داده شـده اسـت   3و  2گوشت سینه و ران به ترتیب در جدول 

                                                             
1 - Butylated Hydroxytoluene, ICN Biomedical Inc. 
2 - Trichloroacetic acid, 91232, >98%, Fluka 

اکسـیدان در مقایسـه بـا جیـره فاقـد      هاي حاوي آنتیاستفاده از جیره
داري در میزان ذخیـره شـدن اغلـب    اکسیدان باعث تاثیرات معنی آنتی

اسـیدهاي چـرب   . هر دو نمونه گوشت شده اسـت اسیدهاي چرب، در 
در گوشت ران و سـینه تحـت   ) 18:0Cو  SFA )14 C ،16:0 Cاشباع 

اسـیدهاي  ). P<05/0(هـاي مختلـف قـرار نگرفـت    اکسیدانثیر آنتیتا
. چرب در طیور به میزان آنها در جیره و تولیدشان در کبد بسـتگی دارد 

اشباع بیشتر تحت  اسیدهاي چرب اشباع نسبت به اسیدهاي چرب غیر
طیور توانایی بسیار کمـی بـراي   . گیرندثیر تولید آنها در کبد، قرار میتا

تغییر در میزان ذخیره این اسیدهاي چرب به خصوص در عضله سینه، 
  ). 29(بر اساس تغییر اسید چرب جیره را دارند 

در ) MUFA(میزان اسیدهاي چرب غیر اشباع با یک باند دوگانـه 
هاي شاهد و سطوح پوست انار وشت تغذیه شده با جیرههر دو نمونه گ

توکوفرول استات و سـطوح مختلـف   -αهاي حاوي در مقایسه با جیره
). P>05/0(داري را نشـان دادنـد  عصاره، از نظر آماري اختالف معنـی 

) PUFA(افزایش ذخیره اسیدهاي چرب غیر اشباع با چند باند دوگانـه 
سچوراز دارند، سبب دي –9آنزیم  کنندگی که بر رويبه دلیل ممانعت

ایـن آنـزیم نقـش مهمـی در تبـدیل      . گرددمی MUFAکاهش تولید 
SFA  بهMUFA 7(کند ایفا می.(  

) C 20:4و  n )18:2 C ،20:3 C-6اســیدهاي چــرب غیــر اشــباع 
موجود در گوشت سـینه و ران نگهـداري شـده در دمـاي یخچـال در      

هـاي مختلـف،   اکسیداننتیهاي حاوي آهاي تغذیه شده با جیرهجوجه
هاي تغذیه گوشت جوجه). P>05/0(داري را نشان دادند تغییرات معنی

اکسیدان، کمترین میزان این اسیدهاي چـرب را  جیره فاقد آنتیشده با 
اکسیدان تغذیـه شـده   هاي حاوي آنتیدر مقایسه با آنهایی که با جیره

در مهـار اکسـیده   همچنین، پوست انار توانایی کمتـري  . بودند، داشت
-αدر یخچـال در مقایسـه بـا     شدن این اسید چرب طـی نگهـداري  

توکوفرول استات و سطوح عصاره از خود نشان داد و میزان اسـیدهاي  
رغـم کـم بـودن    علـی . گوشت ران و سینه آن کمتـر بـود   n-6چرب 

در روغن ماهی، امـا میـزان ایـن اسـیدهاي      n-6غیر اشباع اسیدهاي 
باشد و به همـین  ذرت و سویا باال می: جیره مانند چرب در سایر اقالم

  .باشددلیل ذخیره این اسیدهاي چرب در گوشت ران و سینه زیاد می
اکسیدان به جیره، سـبب افـزایش ذخیـره اسـیدهاي     افزودن آنتی

در گوشـت ران و  ) PUFA n-3 )18:3 C ،EPA ،DPA ،DHAچرب 
هاي تغذیـه  وجهسینه گردید و میزان این اسیدهاي چرب در گوشت ج

اي نسبت به آنهایی کـه بـا   ها، افزایش قابل مالحظهشده با این جیره
اگرچـه ایـن   ). P>05/0(جیره شاهد تغذیه شـده بودنـد، نشـان دادنـد    

هاي حاوي پوست و هاي تغذیه شده با جیرهافزایش، در گوشت جوجه
با توجه به غنی بودن اسـیدهاي چـرب   . سطح پائین عصاره، کمتر بود

EPA، DPA  وDHA  روغن مـاهی، اسـتفاده از روغـن مـاهی در     در
، 18(گرددگوشت طیور می 3-جیره سبب افزایش اسیدهاي چرب امگا
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ــگ و همکــاران  ــره )13(جان ــزان ذخی بیشــتري را در  DHA، می

ــره تجــاري حــاوي  گوشــت ســینه جوجــه ــه شــده بــا جی هــاي تغذی
با توجه به حساسـیت بـاالي   . کردنداکسیدان اسیدگالیک گزارش  آنتی

به اکسیداسیون، جلوگیري از اکسیده شدن آنهـایی   3-اسیدچرب امگا
که نقش فیزیولوژیکی در تغذیه انسان دارند، امري ضروري محسـوب  

و  200توکـوفرول اسـتات و سـطوح    -αرسد کـه  به نظر می. گرددمی
کسیداسـیون  ث کـاهش ا گرم عصاره در کیلوگرم جیره، باعـ میلی 300

  . اندشده 3-اسیدچرب امگا
-مجموع ذخیره اسیدهاي چرب غیر اشباع بـا زنجیـره بلنـد امگـا    

3)PUFA Lc n-3(   ــواع ــاثیر ان ــت ت ــینه تح ــت ران و س ، در گوش
هـاي مختلـف قـرار گرفـت     هاي افزودن شده بـه جیـره  اکسیدان آنتی

)05/0<P .(   میزان این اسیدهاي چرب در گوشت سینه در مقایسـه بـا
درصد روغن ماهی مـورد   8و  4که سطوح ) 24(ارش ریمر و گیونز گز

افـزایش میـزان اسـیدهاي چـرب     . استفاده قرار داده بودند، کمتر بـود 
در جیره باعث افزایش دخیره آن در گوشت ران و  3-زنجیره بلند امگا

گردد که این سبب افزایش آنها نسـبت بـه اسـیدهاي چـرب     سینه می
شود که در نتیجـه منجـر بـه کـاهش     بافت میدر  6-زنجیره بلند امگا

و ) 19(نتایج مشابه توسط عبید و همکـاران  . گرددمی n-6/n-3نسبت 
 .گزارش شده است) 7(کورتیناس و همکاران 

 
  اکسیدانیاندازه گیري قدرت آنتی

  میزان ترکیبات فنلی
و  4میزان ترکیبات فنلی گوشت سینه و ران به ترتیب در جـدول  

داري در میزان ترکیبات فنلی گوشـت  تفاوت معنی. ستآورده شده ا 5
اکسـیدان  هاي حاوي منابع مختلف آنتیهاي تغذیه شده با جیرهجوجه

-αهاي تغذیـه شـده بـا جیـره حـاوي      جوجه). P>05/0(وجود داشت
گرم عصـاره در کیلـوگرم   میلی 300و  200توکوفرول استات و سطوح 

ران و سینه را در مقایسه با جیره، ترکیبات فنلی بیشتري را در گوشت 
اکسـیدان و پوسـت انـار     هاي فاقد آنتـی تغذیه شده با جیرههاي جوجه
اکسیدان به جیره سـبب ذخیـره بیشـتر ترکیبـات     افزودن آنتی. داشتند

هـاي آزاد از قبیـل   گردد کـه ایـن ترکیبـات بـا رادیکـال     فنلی میپلی
آنها را غیـر   هیدروکسی، سوپراکساید و پروکسیل واکنش نشان داده و

کنند که ممکن است باعث کاهش غلظت رادیکال آزاد سلول فعال می
نگیندرا پراسـاد و  ).  22و  12(و در نتیجه پایداري بیشتر محصول گردد

تنی همبسـتگی بـاالیی بـین ترکیبـات     در شرایط برون) 20(همکاران 
. گـزارش کردنـد  ) R2=977/0(اکسـیدانی کـل   فنلی و ظرفیـت آنتـی  

کوهی، رزماري و تفاله انگور که حاوي ترکیبـات  حاوي پونههاي  جیره
اکسیدانی را در گوشت بره و طیور افزایش باشند، فعالیت آنتیفنلی می

مکمل کردن جیره بوقلمون با عصاره پونـه کـوهی   ). 30و 10( دهدمی
باشد، باعث افزایش پایـداري اکسـداتیو و   که حاوي ترکیبات فنلی می

هاي نگهداري شده براي فرول استات در گوشتتوکو-αدخیره بیشتر 
میزان ترکیبـات فنلـی در گوشـت سـینه در     ). 3(مدت طوالنی، گردید 

اکسـیدان اسـید   هاي گوشتی تغذیه شده بـا جیـره حـاوي آنتـی     جوجه
اکسیدان نشان داري در مقایسه با جیره فاقد آنتیگالیک افزایش معنی

ش کردند که احتماال اسـید  گزار) 15(کیم و همکاران ). 13( داده است
گالیک به طور مستقیم با رادیکال آزاد واکنش داده و آن را به صـورت  

   .آوردغیر فعال در می
  

  DPPH سازي رادیکالفعالیت خنثی
توسـط گوشـت ران و    DPPHرادیکـال  سازي ثیمیزان درصد خن

درصـد خنثـی سـازي    . نشـان داده شـده اسـت    5و  4سینه در جدول 
هاي حـاوي  هاي تغذیه شده با جیرهجوجهدر گوشت  DPPHرادیکال 

اکسـیدان، افـزایش   هـاي فاقـد آنتـی   اکسیدان در مقایسه با جوجهآنتی
هـاي حـاوي    هاي تغذیه شده با جیرهن در جوجهکه درصد آ نشان داد

با افزایش زمـان نگهـداري گوشـت،    . )P>05/0( پوست انار کمتر بود
ت ران و سـینه کـاهش   در گوشـ  DPPHرادیکال خنثی سازي درصد 

گوشت سینه در مقایسه بـا گوشـت ران درصـد بـاالتري از     . نشان داد
نـوان  اي بـه ع به طور گسترده DPPH. سازي را نشان داددرصد خنثی

. گیـرد اکسیدانی مورد استفاده قرار می روشی جهت بررسی فعالیت آنتی
 اکسـیدان به عنوان یک رادیکال آزاد پایـدار بـا آنتـی    DPPHمحلول 

 DPPH-Hترکیب و اتم هیدروژن از آن گرفته و بـه شـکل مولکـول    
ترکیبات فنلی عصاره پوست انار ممکن است بـا  . شودپایدار تبدیل می

دادن یک الکترون و واکنش با رادیکال آزاد منجر به محصول پایدار و 
سـازي  ثـی میـزان درصـد خن  ). 31(پایان زنجیره رادیکـال آزاد گـردد   

سازي گوشت کـاهش سـریعتري را در   ی ذخیرهدر ط DPPHرادیکال 
مـین و  (دارد بیشتر PUFAعضله ران نسبت به سینه به دلیل چربی و 

و  1لیپولئیـک -αگـرم  میلـی  200و  150استفاده از ). 2008همکاران، 
α-رادیکال سازي ثیخنث بهبود درصد توکوفرول به جیره باعDPPH 

دند کـه اسـتفاده از   گزارش کر) 5(چیریان و همکارن ). 19( شده اشت
تـانن متـراکم و قابـل    (سورگوم  در جیره کـه حـاوي ترکیبـات فنلـی    

ث بهبـود رونـد اکسیداسـیون در عضـله سـینه      باشد باعمی) هیدرولیز
هـاي  گیـاهی در بافـت  گزارش شده است که ذخیره اسـانس  .گردد می

نتـایج  ). 3(مختلف به میزان و مدت استفاده آنها در جیره بستگی دارد 
دهد که افزودن سطوح بـاال عصـاره   از آزمایش ما نیز نشان می حاصل

دارد  DPPHرادیکـال  سـازي  ثیخنتوکوفرول در -αتوانایی مشابه با 
که احتماال به دلیل ذخیره بیشتر ترکیبات فنلی در گوشت نسـبت بـه   

    .سطوح پائین و پوست انار، باشد
  

                                                             
1 alpha lipoic acid 
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  اکسیداسیون گوشت

گوشـت سـینه و ران    TBARS میـزان شـاخص   5و  4در جدول 
اکسـیدان، نشـان داده شـده    هاي تغذیه شده با جیره حاوي آنتیجوجه
ــد ديمــالون TBARSدر شــاخص . اســت ــوان  MDAآلدهائ ــه عن ب

دهـد   نتایج نشان می. شودگیري میانویه اکسیداسیون اندازهثمحصول 
هـاي  هاي تغذیه شده با جیرهدر گوشت سینه جوجه MDAکه میزان 

اکسیدان به جزء در روز اول نگهداري در یخچال، اخـتالف  آنتیحاوي 
 300هاي تغذیه شده با جیره حاوي جوجه. )P>05/0(داري دارندمعنی
توکوفرول اسـتات کمتـرین   -αگرم عصاره پوست انار در جیره و میلی

افزودن روغن ماهی به جیره، منجر  .میزان اکسیداسیون را نشان دادند
در گوشت ران و سینه در در طی زمـان   TBARSبه افزایش شاخص 

نگهداري شده که این افـزایش در گوشـت ران مقـدار بیشـتري را در     
، کـه در توافـق بـا    )26و  12(مقایسه با گوشت سینه نشان داده است 

 .نتایج پژوهش حاضر است
میـزان  ذخیـره  رغـم افـزایش   اکسیدان به جیره، علیافزودن آنتی
پیشـرفت  در گوشـت ران و سـینه،     PUFA LC n-3 اسیدهاي چرب

و  پرواکسیداســیونتعــادل  .بــا کنــدي مواجــه کــرد اکسیداســیون را
ها موجود در گوشت بعد از کشتار، در شروع اکسیده شدن اکسیدان آنتی

 اولیه گوشت وابسته عوامـل  اکسیداسیونمیزان . باشدگوشت موثر می
مل میـزان  زادي شـا عوامـل درون . باشـد زادي مـی زادي و درونبرون

کارنوزین (اکسیدان موجود چربی، ترکیب اسید چرب، میزان آهن، آنتی
کاتـاالز، سوپراکسـید   (اکسـیدانی  هـاي آنتـی  و آنزیم) توکوفرول-αو 

زادي شامل اکسـیژن، گرمـا،   عوامل برون. باشندمی) دیسموتاز و غیره
بیشـتر بـودن مجمـوع    ). 17(باشند افزودن نمک و مدت نگهداري می

PUFA ر گوشت ران نسبت به سینه و همچنین میزان بیشتر عوامل د
هاي حاوي آهن، سبب پرواکسیداسیون از قبیل مایوگولوبین و پروتئین

کورتینـاس و همکـاران   ). 10(باشـد  در عضله ران می MDAافزایش 
توکـوفرول در  -αرغـم افـزایش ذخیـره    ، گزارش کردند کـه علـی  )7(

و  PUFAشـتر بـودن مجمـوع    گوشت ران نسبت به سینه به دلیـل بی 
ایـن گزارشـات بـا نتـایج     . باشدآن بیشتر می MDAچربی ران میزان 

  .باشندبدست آمده در این تحقیق مشابه می
نشـان دادنـد   ) 13(و جانگ و همکـارن  ) 7(کورتیناس و همکاران 

شـاخص   توکوفرول استات به جیره سبب کاهش میزان-αکه افزودن 
TBARS ـ   می  200ا نتـایج حاصـل از افـزودن    گردد کـه در توافـق ب

توکوفرول استات به جیـره در ایـن آزمـایش    -αگرم در کیلوگرم  میلی

ترکیبات فنلی موجود در عصـاره  پوسـت انـار ممکـن اسـت      . باشدمی
توکوفرول استات را در گوشت سینه و -αاکسیدانی مشابه فعالیت آنتی

رچـه  اگ. ران ایفا کننـد و سـبب کـاهش میـزان اکسیداسـیون گردنـد      
در ایـن آزمـایش   . مکانسیم عمل در آنها ممکن اسـت متفـاوت باشـد   

گرم در کیلوگرم عصاره انار به میلی 300و  200ترکیبات فنلی  افزودن
توکوفرول در جلـوگیري از اکسیداسـیون   -α جیره عملکردي مشابه با

که نشان دادنـد ترکیبـات   ) 10(نشان داد که با نتایج گونی و همکارن 
 مـوثر توکوفرول اسـتات  -α نگور به میزان تقریبا مشابه بافنلی تفاله ا

هاي داخلـی  افزودن عصاره حاصل از قسمت. باشند، مطابقت دارند می
 ثبه گوشت پخته شده در طی نگهداري، باع BHTدر مقایسه با  1انار

بــه دلیــل شکســتن زنجیــره  TBARSعملکــرد بهتــري در کــاهش 
بوسیله دادن هیدروژن توسط هاي آزاد حاصل از اکسیداسیون رادیکال

کـاهش  ).  19( گـردد  ترکیبات فنلی و تشکیل محصـول پایـدار، مـی   
کـوهی بـه دلیـل    هـاي حـاوي عصـاره پونـه    در جیره MDAتشکیل 

باشد که ممکن است جذب و اکسیدانی موجود در آن میترکیبات آنتی
با وجـود ایـن،   ). 30و 3(ها ذخیره گردد در داخل ماهیچه و دیگر بافت

تواننـد وارد  اکسیدان مصرفی مینوز مشخص نشده است که آیا آنتیه
سیستم بافت چربی گردند یا نـه؟ همچنـین روشـی مشخصـی بـراي      
شناسایی قابلیت دسترسی ترکیبات فنلی در بدن هنوز گـزارش نشـده   

  .است
  

  گیرينتیجه 
درصد روغن مـاهی   2دهد که افزودن نتایج این تحقیق نشان می

 3-سازي گوشت مرغ از نظر اسیدهاي چرب امگاغنی ث به جیره، باع
 300و  200توکوفرول و سـطوح  -αاکسیدان استفاده از آنتی .گرددمی

گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار منجـر بـه افـزایش ترکیبـات     میلی
ــت از   فنلــی در گوشــت ران و ســینه شــد کــه احتمــاال ســبب ممانع

 3-سیدهاي چرب امگـا اکسیداسیون گوشت ران و سینه غنی شده با ا
همچنـین ایـن نتـایج نشـان     . شـود در طی نگهداري در یخچـال مـی  

گرم در کیلـوگرم عصـاره پوسـت    میلی 300و  200دهد که سطوح  می
-αگـرم در کیلـوگرم    میلـی 200اکسیدانی مشـابه بـا   انار قدرت آنتی

 .هاي غنی شده را دارندتوکوفرول استات در گوشت
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  هاي داخلی  هاي معدنی و آلی بر عملکرد و وزن اندام تأثیر استفاده از جاذب
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  چکیده

هار تکرار و با در نظر گرفتن دوازده قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی جمعاً بـر روي  این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی با نه تیمار آزمایشی و چ
آلـوده بـه آفالتوکسـین بـه میـزان        عاري از آفالتوکسین، جیره  تیمارهاي آزمایشی شامل جیره. انجام گرفت 308 -راس  گوشتی سویه  قطعه جوجه 432

)ppb254(شده با   آلوده به آفالتوکسین مکمل  درصد اسید هومیک، جیره 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0ه با سطوح شد  آلوده به آفالتوکسین مکمل  ، پنج جیره
هـا از آزمـون    تفاوت بین گـروه   براي مقایسه. سلولی مخمر بودند  درصد دیواره 1/0شده با   آلوده به آفالتوکسین مکمل  درصد بنتونیت سدیم و جیره 5/0

هـا بـه   آلـوده نمـودن جیـره   . اتمام رسید  روزگی به 35روزگی پرندگان تحت آزمایش شروع و در  سن   7آزمایش از سن . داي دانکن استفاده ش  چند دامنه
اسـتفاده از جیـره    ).P>05/0(هاي گوشـتی داشـت    هاي داخلی جوجه داري بر عملکرد و وزن نسبی اندام هاي آن اثرات معنی آفالتوکسین و افزودن جاذب

کمترین مقدار افزایش وزن در . بدون آفالتوکسین شد  دار میزان مصرف خوراك نسبت به جیره هاي آن، سبب افزایش معنی و جاذب آلوده به آفالتوکسین
دار افـزایش وزن و   درصد اسید هومیک موجب بهبود معنـی  2/0استفاده از . پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي آفالتوکسین بدون مواد جاذب مشاهده شد

تواند موجب  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اسید هومیک می. آلوده به آفالتوکسین گردید  خوراك در پرندگان تغذیه شده به جیره ضریب تبدیل
 .هاي گوشتی شودهاي آلوده به آفالتوکسین بر عملکرد جوجه  کاهش اثر منفی جیره

  
  .سلولی مخمر  هاي گوشتی، دیواره یم، جوجهبنتونیت سد اسید هیومیک،، آفالتوکسیکوزیس :کلیدي هاي واژه

  
    1 مقدمه

دست آمده   به تمام سموم به) سم قارچی(اصطالح مایکوتوکسین 
اساس نـام قـارچ مولـد     ها بر شود که نام بیشتر آن ها اطالق می از قارچ

طـور    ، ترکیبـاتی هسـتند کـه بـه     این مواد بسیار سمی .باشد ها می آن
 هـاي  قـارچ  .شـوند  مـی  هـا حاصـل   و یـا کپـک  ها  طبیعی از رشد قارچ

هـاي   ترین قـارچ  مهمسیلیوم و فوزاریوم  آسپرژیلوس، کالویسپس، پنی
ــه). 5(باشــند  مــی  مایکوتوکســین  تولیــد کننــده ،  هــاي فوزاریــوم گون

سـیلیوم قـارچی معمـوالً مـواد خـوراکی را قبـل از        کالویسپس و پنی
ـ  برداشت گیاه آلوده نمـوده و بـدین جهـت تحـت     هـاي   وان قـارچ عن

در حــالی کــه آســپرژیلوس و همچنــین . اي معــروف هســتند مزرعــه
ها  سیلیوم اغلب در مواد خوراکی ذخیره شده از جمله دانه هاي پنی گونه

                                                             
التحصیل کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکاه آزاد اسالمی واحد   فارغ -  1

  ،مراغه
  .دانشیار گروه علوم دامی دانشکاه آزاد اسالمی واحد مراغه - 2

  )anobakht20@yahoo.com                    :    نویسنده مسئول(* 

هـاي   قـارچ   وسـیله   هـاي تولیـد شـده بـه     شوند و از توکسین یافت می
مخصوصـاً اکراتوکسـین   (توان به اکراتوکسـین   اي یا انباري می ذخیره

A(ها اشاره کرد  یترینین و آفالتوکسین، س)گزارش شده است که ). 16
 ي گـرم جیـره   گرم آفالتوکسین در هر کیلـو  ازاي افزایش یک میلی به 

یابـد   ، مقدار رشد به میزان پنج درصـد کـاهش مـی    هاي گوشتی جوجه
 50-100هـاي حـاوي    شده است که با مصـرف جیـره   مشخص). 31(

داري در وزن بدن و  وگرم تغییر معنیمیکروگرم آفالتوکسین در هر کیل
آنها همچنـین  ). 13(آید  هاي گوشتی بوجود نمی مصرف خوراك جوجه

گرم آفالتوکسـین در هـر کیلـوگرم     میلی 5/2این آزمایش را  با میزان 
جیره انجام دادند که کاهش وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل خوراك 

حالی که در آزمـایش   در). 28(را نسبت به گروه شاهد مشاهده نکردند 
ي  گرم در کیلوگرم آفالتوکسین در جیـره  میلی 2و  1مشابهی با میزان 

، کـاهش مصـرف غـذا و     ، کاهش وزن بـدن  هاي گوشتی غذایی جوجه
حیوانـات جـوان   ). 2(افت ضریب تبدیل خوراك مشاهده گردیده است 

و ) 23(در مقابل مسمومیت آفالتوکسین بیشترین حساسـیت را دارنـد   
طوري که تومورهاي  یت حیوانات نر و ماده نیز متفاوت است به حساس

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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هاي ماده نسـبت بـه    در موش B1ي آفالتوکسین  وسیله ایجاد شده به 
افزایش وزن ). 37(کنند  هاي نر با سرعت کمتري توسعه پیدا می موش

و  3(، کلیه و سنگدان در اکثر تحقیقات گزارش شـده اسـت    نسبی کبد
هاي  کبد جوجه.  باشد ها می اندام هدف آفالتوکسین، نخستین  کبد). 29

). 29(شود  تر می و شکننده  ، زردتر تر ، بزرگ مسموم شده با آفالتوکسین
، بـه   آلـوده بـه آفالتوکسـین    ي جیـره  ي گزارش شده است که تغذیـه 

منجـر  ) درصد 52/9(و سنگدان )  درصد 9/24(افزایش وزن نسبی کبد 
، ممکن است به دلیـل تـورم    سبی سنگدانافزایش وزن ن.  )3(شود  می

افزایش انـدازه کلیـه   .  )3(مخاطی باشد   شدید و افزایش ضخامت الیه
دهد که ایـن سـموم باعـث اسـترس      ، نشان می ها توسط آفالتوکسین

افـزایش وزن نسـبی   .  )26(شـوند   فیزیولوژیکی شدید در پرندگان مـی 
شــدید و تــورم   معــده نیــز ممکــن اســت رخ دهــد کــه نتیجــه پــیش
زدایـی   هـاي سـم   برخی از روش.  )29(شدن مخاط معدي است  ضخیم

از جملـه  .  )15(کار گرفته شدند  هاي محدود به آفالتوکسین با موفقیت
ها، آلی ماننـد   توان به تعدادي از مواد معدنی مانند بنتونیت زداها می سم

  .اسید هیومیک اشاره کرد
ان مـورد اسـتفاده قـرار    چسـب  عنـوان پلـت    ها در ابتداء به بنتونیت

، توانـایی زیـادي در    بعدها نشان داده شد که این ترکیبـات .  گرفتند می
سـدیم و   بنتونیـت  .  هـا دارنـد   ویژه آفالتوکسین جذب سموم قارچی به 

هـاي   ها هستند که در جیـره  ، دو نوع طبیعی از بنتونیت کلسیم بنتونیت 
راي ساختمانی با توانـایی  این ترکیبات دا.  شوند دام و طیور استفاده می

.  باشـند  ها مـی  ها براي خنثی نمودن آن جذب و اتصال به آفالتوکسین
شده و قادرند ساختمان اتمـی   سطح مولکولی این ترکیبات با آب اشباع

گروهی از   مواد هیومیکی.  ها را به خود جذب نمایند قطبی آفالتوکسین
اسـید فولیـک و    ، آلی، که شـامل اسـید هیومیـک    ي ترکیبات پیچیده

شکل به نـام هیـومین    مواد اسفنجی  ها و همچنین هاي این اسید نمک
بیشترین قسمت مواد هیومیکی را مواد آلی موجود در خـاك  .  باشند می

دهند که در یک فرآیند هیومیفیکاسیون به مواد هیـومیکی   تشکیل می
ـ  این فرآیند بـا میکروارگانیسـم  .  )12و 5(شوند  تبدیل می ههـاي تجزی

، سلولز و دیگر ترکیبات کربنـی موجـود    ها ، پروتئین ، نشاسته قند کننده
کـه اسـتفاده از    ه شده اسـت  گزارش ).18(  شود در مواد آلی شروع می

فلورمیکروبی مفیـد دسـتگاه    منجر به توسعه سرویسیهساکارومایسس 
تحت تأثیر قرار خواهـد  ها عملکرد جوجه به این طریقگوارش شده و 

ـ  ).36(گرفت  اسـتفاده از  ی دسـت آمـده از آزمایشـ   ه بر اساس نتایج ب
تواند باعث بهبود عملکرد شـده چـرا کـه    می سرویسیهساکارومایسس 

هـا، سـنتز   افـزایش جـذب ویتـامین    ،این ماده باعث کـاهش اسـترس  
ـ   ).8( شودها میها و متابولیسم پروتئین آنزیم آمـده از   ه دسـت نتـایج ب

  گـزارش  .)24( باشـد له مـی ئاین مسـ  دهئید کننأهم ت دیگري  آزمایش
باعث بهبود  یهسساکارومایسس سرویگر این است که نیز بیان دیگري

عملکرد سیستم ایمنی، بهبود سالمت دستگاه گوارش و افزایش هضم 
  ).20( شودي میو جذب مواد مغذَ

این آزمایش به منظور بررسی اثـرات افالتوکسـین بـر عملکـرد و     
هـاي   هاي گوشـتی و نیـز نقـش جـاذب      یی جوجههاي احشاوزن اندام

سلولی مخمر در کاهش اثرات سوء آفالتوکسـین    معدنی، آلی و دیواره
 . انجام شد

  
  ها مواد و روش

این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی با نـه تیمـار آزمایشـی و    
چهار تکرار و دوازده قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی جمعـاً بـر روي   

 308 -ي راس سویه) نر و ماده= مخلوط (ي گوشتی  جهقطعه جو 432
عـاري از آفالتوکسـین،     تیمارهاي آزمایشی شامل جیـره . انجام گرفت

آلـوده بـه     ، پنج جیره)ppb254 (آلوده به آفالتوکسین به میزان   جیره
 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0(آفالتوکسین مکمل شده با سـطوح مختلـف   

 5/0شـده بـا     وده به آفالتوکسین مکملآل  اسید هومیک، جیره) درصد
 1/0شده بـا    آلوده به آفالتوکسین مکمل  درصد بنتونیت سدیم و جیره

هـا از   تفاوت بین گـروه   براي مقایسه. سلولی مخمر بودند  درصد دیواره
روزگـی    7آزمـایش از سـن   . اي دانکن اسـتفاده شـد    آزمون چند دامنه
  ي حـاوي  جیره ي براي تهیه. سیداتمام ر  روزگی به 35شروع شد و در 

، از مراکـز   ، ابتداء ذرت به میـزان مـورد نیـاز در آزمـایش     آفالتوکسین
آسـپرژیلوس  و  فـالووس  آسپرژیلوسفروش محلی تهیه و سپس قارچ 

ذرت مورد نظـر در دمـاي   . به ذرت تهیه شده افزوده شدپارازیتیکوس  
دو ماه نگهـداري  درصد به مدت  25گراد و در رطوبت  سانتی  درجه 25

پس از این عمـل،  . میزان کافی آلوده به کپک گردید   که به   شد تا این
هـاي   ذرت مورد نظر جهت توقف رشد قارچی، خشک گردیـد و جیـره  

آزمایشی حاوي آفالتوکسین با جایگزین نمودن ذرت آلـوده بـه جـاي    
ي آزمایشی جهت تعیـین   ها نهایت جیره  ذرت سالم، تهیه گردیدند و در

آورد میزان آفالتوکسین به آزمایشگاه ارسال و در آنجا طبق روش  و بر
سـپس بـا اسـتفاده از روش    . آفالتوکسین استخراج شـد ) 1975(رومر 

، میزان آفالتوکسـین در   ),1995AOAC(نازك   کروماتوگرافی با الیه
قسـمت در بیلیـون بـرآورد     254هاي آزمایش حاوي ذرت آلـوده   جیره

ــد ــل آفال. گردی ــره  از ک ــود در جی ــین موج ــد آن  6/78توکس را  درص
درصـد آفالتوکسـین    B2، 11درصد آفالتوکسـین   B1 ،8آفالتوکسین 

G1  درصد را آفالتوکسین  4/2وAFG2 در طی دوره. دادند تشکیل می  
آلوده جهـت تعیـین میـزان آفالتوکسـین       شاهد و جیره  آزمایش جیره

شاهد کمتـر از حـد     جیره دوباره آنالیز شدند که میزان آفالتوکسین در
ــخیص  ــل تش ــره  1(قاب ــوگرم جی ــر کیل ــرم در ه ــزان ) میکروگ و می

. قسمت در بیلیون برآورد گردید 278-285آلوده   آفالتوکسین در جیره
ترکیبـات شـیمیایی     هاي آزمایشی و بـراي محاسـبه  براي تنظیم جیره

 NRCمواد خوراکی از پیشنهادات جداول استاندارد احتیاجـات غـذایی   
 . هاي گوشتی استفاده گردید براي جوجه 1394سال 
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  )روزگی 7ـ21(آغازین   ي آزمایشی در دوره هامواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره - 1جدول 

Table 1- Feed ingredient and experimental diets chemical composition in starter period (7-21 days) 
  1هاي آزمایشی  جیره

Diets1  
  

  (%)اجزاء خوراك 
Feed ingredients (%) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  
  ذرت 53.64 53.64 53.26 52.89 52.41 52.14 51.65 52.71 53.54

Corn  
  ودر ماهیپ 4.68 4.68 4.65 4.62 4.60 4.57 4.54 4.62 4.68

Fish meal  
  کنجاله سویا 33.49 33.49 33.57 33.65 33.73 33.81 33.99 33.74 33.49

Soybean meal 

  نمک طعام 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
Salt  

  کلسیم فسفات  دي 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.11 1.11 1.10 1.09
Dicalcium phosphate  

  وسته صدفپ 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Oyster shell  

  روغن ذرت 4.94 4.94 5.06 5.18 5.30 5.42 5.54 5.18 4.94
Corn oil 

  مکمل مواد معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mineral premix2  

  مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin premix3 

  لیزین هیدروکلراید -ال 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
L-lysine HCL  

  متیونین -دي ال 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25
DL-Methionine  

0 0 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0 0 
  اسید هومیک
Humic acid 

  بنتونیت سدیم 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0
Sodium bentonite 

  دیواره سلولی مخمر 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
Yeast cell wall  

  مغذي محاسبه شدهمواد 
Calculated nutrients 

3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  
  انرژي قابل منابولیسم
Metabolizable 
energy (kcal/kg) 

22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 
  (%)پروتئین خام 

Crude protein 
(%) 

  (%)لیزین  1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Lysine (%) 

  (%)متیونین  0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Methionine (%)  

  (%)کلسیم  0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Calcium (%) 

0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

ر قابل دسترس فسف
(%)  
Available 
phosphorous (%) 

  ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 4درصد اسید هومیک،  2/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 11
درصد اسیدهومیک،  8/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   وکسین مکملي آلوده به آفالت جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0شده با 
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ن ي آلوده به آفالتوکسی جیره) 9درصد بنتونیت سدیم،  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 8درصد اسید هومیک،  1ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 7
 .ي سلولی مخمر درصد دیواره 1/0مکمل شده با 

1Diet without aflatoxin,  2: Diet contaminated with aflatoxin,  3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.20 
Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 6: Diet 
contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid,  7: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 
1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 sodium bentonite, 9: Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 
2Minerals premix provided (per kilogram of diet): Mg: 247mg; Fe: 125mg; Zn; 211 mg; Cu: 25mg; Iodine: 25mg; Se: 0.50 mg; 
Choline: 625mg; antioxidant: 2.5 mg. 
3Vitamin premix provided (per kilogram of diet): Vitamin A: 22500 IU; Vitamin D3: 5000 IU; Vitamin E: 45 IU; Vitamin K: 5 mg; 
Vitamin B1: 4.3 mg; Vitamin B2: 16.50 mg; Vitamin B12: 0.04 mg; Pantothenic acid: 24.50 mg; Folic acid: 2.50 mg; Niacin: 74 mg; 
Pyridoxine:  7.30 mg; Biotin: 0.04 mg. 

  
  )روزگی 21ـ35(رشد   ي آزمایشی در دوره هامواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره - 2جدول 

Table 2- Feed ingredient and experimental diets chemical composition in grower period (21-35 days) 
  1هاي آزمایشی جیره

Diets1  اجزاء خوراك(%)  
Feed ingredients (%)  9 8 7 6 5 4 3 2 1*  

  ذرت 56.51 56.51 56.16 53.81 55.46 55.11 54.76 55.61 56.51
Corn  

  کنجاله سویا 34.43 34.43 34.47 34.50 34.54 34.57 34.61 35.60 56.51
Soybean meal 

0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 
  نمک طعام 0.34 0.34

Salt  
  کلسیم فسفات  دي 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

Dicalcium phosphate  
  وسته صدفپ 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

Oyster shell  
  روغن ذرت 5.58 5.58 5.69 5.81 5.92 6.04 6.15 5.81 5.58

Corn oil 

  مکمل مواد معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mineral premix2  

  مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin premix3 

  متیونین -دي ال 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
DL-Methionine  

  اسید هومیک 0 0 0.20 0.40 0.60 0.8 1.00 0 0
Humic acid 

  بنتونیت سدیم 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0
Sodium bentonite 

  دیواره سلولی مخمر 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Yeast cell wall  

  مواد مغذي محاسبه شده
Calculated nutrients 

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

انرژي قابل 
  منابولیسم
Metabolizable 
energy 
(kcal/kg) 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
  (%)پروتئین خام 

Crude protein 
(%) 

  (%)لیزین  1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
Lysine (%) 
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  2ادامه جدول 
Continuation Table 2  

0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
  (%)متیونین 

Methionine 
(%)  

  (%)کلسیم  0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Calcium (%) 

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

فسفر قابل 
  (%)دسترس 

Available 
phosphorous 
(%) 

  ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 4ک، درصد اسید هومی 2/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 11
درصد اسیدهومیک،  8/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0شده با 

ي آلوده به آفالتوکسین  جیره) 9درصد بنتونیت سدیم،  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 8درصد اسید هومیک،  1ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 7
 .ي سلولی مخمر درصد دیواره 1/0مکمل شده با 

1Diet without aflatoxin,  2: Diet contaminated with aflatoxin,  3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.20 
Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 6: Diet 
contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid,  7: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 
1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 سodium bentonite, 9: Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 
2Minerals premix provided (per kilogram of diet): Mg: 247mg; Fe: 125mg; Zn; 211 mg; Cu: 25mg; Iodine: 25mg; Se: 0.50 mg; 
Choline: 625mg; antioxidant: 2.5 mg. 
3Vitamin premix provided (per kilogram of diet): Vitamin A: 22500 IU; Vitamin D3: 5000 IU; Vitamin E: 45 IU; Vitamin K: 5 mg; 
Vitamin B1: 4.3 mg; Vitamin B2: 16.50 mg; Vitamin B12: 0.04 mg; Pantothenic acid: 24.50 mg; Folic acid: 2.50 mg; Niacin: 74 mg; 
Pyridoxine:  7.30 mg; Biotin: 0.04 mg. 

  
و ) روزگـی  21صفر الی (آغازین   ي آزمایشی براي دو دوره ها جیره

 UFFDAافـزاري    نـرم   بـا اسـتفاده از برنامـه   ) روزگی 35تا  22(رشد 
 ).2و 1جداول (تنظیم شدند 

عنـوان    ر تحقیـق حاضـر، تحـت    هیومیک مـورد اسـتفاده د    اسید 
هـر   .اي تهیه گردیـد  تجاري فارماگالتورهیومات از یک شرکت ترکیه

ــاوي    ــوق ح ــات ف ــوگرم از هیوم ــی  160کیل ــی  میل ــرم پل ــک  گ مری
، )، اولمیک و هیوماتومالنیـک  ، فولویک هیومیک (اسید   هیدروکسی پلی

 50منگنـز (اکسید سیلیس و مـواد معـدنی دیگـر     گرم دي میلی 3/663
،  گـرم  میلـی  5، مـس   گرم میلی 60، آهن  گرم میلی 60گرم، روي  میلی

گـرم و   میلـی  5/0گـرم و سـلنیوم    میلـی  1، یـد   گـرم  میلی 2/0کبالت 
. باشـد  مـی ) ، منیزیم و فسفر در حد بسیار کم ، پتاسیم ، سدیم آلومینیوم

  بـا نـام تجـاري     عنـوان مـایکوزورب   سـلولی مخمـر تحـت      دیواره
TOXIban از شرکت IQF هـاي توزیـع داروي    از داروخانه اسپانیا بود

تحقیقات علوم دامـی کشـور    ي ز موسسه سدیم ا دامپزشکی و بنتونیت 
بعد از اینکه مواد پرمصرف آسیاب شدند، مواد کم مصرف . تهیه گردید

ابتداء به مقدار محدودي از آرد ذرت اضافه شده و بعد از اینکـه کـامالً   
  در طـول دوره . ي اقالم جیـره اضـافه شـدند    مخلوط گردیدند، به بقیه

آب آشـامیدنی و   هـا بـه صـورت آزاد بـه     جوجـه   اجراي آزمایش همـه 
مصرف خوراك و افـزایش وزن بـه   . خوراك مصرفی دسترسی داشتند

گیري شده و با در نظر گرفتن تلفات و تعیین روز  صورت هفتگی اندازه

روشنایی شامل   برنامه. گردید مرغ، ضریب تبدیل خوراك مشخص می
سـاعت روشـنایی و یــک    23سـاعت روشـنایی در سـه روز اول و     24

روزگـی از هـر    35سـن  در . آزمایش بـود   دوره  ر بقیهساعت تاریکی د
صـورت تصـادفی انتخـاب و بعـد از      واحد آزمایش سه قطعه جوجه به 

ساعت به آنها گرسنگی داده شد، توزین و پس از کشـتار وزن   9اینکه 
  . گیري قرار گرفت هاي داخلی آنها مورد اندازه ارگان

بـا   تصـادفی  در قالب طـرح کـامالً   هاي حاصله در پایان داده
 تجزیه و تحلیل شـده و ) SAS، 2003( افزار آماري نرماستفاده از 

با هم مقایسـه   اي دانکن با استفاده از آزمون چند دامنه ها نیز میانگین
 .شدند

  
  نتایج و بحث

  عملکرد
رشـد و کـل    ن،هاي آغازی دوره طیدر هاي گوشتی عملکرد جوجه

کـه در جـدول    چنـان  هـم . نشان داده شـده اسـت    )3(دوره در جدول 
داري از نظـر مصـرف خـوراك در بـین      مشخص است، اختالف معنـی 

اسـتفاده از  . شـود  سالم دیده مـی   تیمارهاي حاوي آفالتوکسین و جیره
دار مقدار خوراك مصرفی نسبت بـه   آفالتوکسین موجب افزایش معنی

لیکن ). >P 05/0(ت فاقد آفالتوکسین در تمامی تیمارها شده اس  جیره
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داري از این نظر، بین تیمارهاي حاوي آفالتوکسین دیـده   ت معنیتفاو
عبارتی استفاده از مواد جـاذب تـأثیري در کـاهش و یـا       شود و به نمی

در . شـاهد نداشـته اسـت     افزایش مصرف خوراك در مقایسه با جیـره 
تـرین   نتـایج حاصـله در کـل دوره، کـم       رابطه با افزایش وزن توجه به

  هـاي تغذیـه شـده از جیـره     بدن مربوط به جوجـه  میزان افزایش وزن
ترین میزان افـزایش وزن بـدن مربـوط بـه      حاوي آفالتوکسین و بیش

درصد  2/0حاوي آفالتوکسین مکمل شده با   گروه تغذیه شده از جیره
داري از نظر افـزایش   حال، تفاوت معنی با این . باشد اسید هیومیک می
فاقد آفالتوکسین وجود   ن و جیرهحاوي آفالتوکسی  وزن بدن بین جیره

هاي حاوي آفالتوکسین مکمل شده بـا مـواد    نداشت و از طرفی، جیره
داري از نظر افزایش وزن بدن نسبت به یکدیگر  جاذب نیز تفاوت معنی

 .نداشتند
 

  1)روز( هاي گوشتی درمراحل مختلف سنی جوجه) ضریب تبدیل غذایی و خوراك مصرفی، رشد روزانه(هاي عملکردي بر شاخص آزمایشی  هاي اثر جیره - 3جدول 
Table 3- The effect of diets on performance indexes (feed intake, daily gain and feed conversion) of laying hens in different ages (days)1 

 ضریب تبدیل
Feed conversion 

)گرم(افزایش وزن   
Weight gain (g) 

  )مگر(مصرف خوراك 
Feed intake (g)  

 
2ها جیره  

Diets2 35-7 روزگی  
7-35d 

  روزگی 35-21
21-35d 

  روزگی 21-7
7-21d 

  روزگی 35-7
7-35d 

  روزگی 35-21
21-35d 

  روزگی 21-7
7-21d 

  روزگی 35-7
7-35d 

  روزگی 35-21
21-35d 

  روزگی 21-7
7-21d 

          

1.58c 1.72b 1.35b 1558.63ab 985.95ab 602.68b  2513.28b  1698.25b 890.03b 
1 
 

1.78a 2.01a 1.45a 1537.95b 908.30b 629.65ab 2737.48a 1825.25a 912.23a 2 
 

1.69b 1.90a 1.38ab 1655.28a 1007.93a 647.35a 2801.98a 1911.75a 890.23a 3 
 

1.72ab 1.95a 1.39ab 1595.18ab 945.85ab 649.33a 2744.75a 1842.25a 902.50a 4 
 

1.76ab 2.00a 1.42ab 1597.88ab 950.55ab 645.83a 2816.60a 1898.75a 917.85a 5 
 

1.78a 2.04a 1.42ab 1595.50ab 944.78ab 650.73a 2840.83a 1919.75a 921.08a 6 
 

1.80a 2.05a 1.44ab 1584.35ab 939.78ab 644.58a 2845.73a 1919.75a 925.98a 
7 
 

1.75ab 2.00a 1.45a 1607.18ab 952.18ab 655.00a 2808.98a 1855.75a 953.22a 8 
 

1.77ab 2.01a 1.42ab 1537.50ab 1537.50ab 637.25ab 2808.93a 1905.35a 903.23a 9 
 

0.06 0.09 0.03 1.71 3.31 0.68 1.84 3.34 0.87 SEM 
 

0.01  0.01 0.06 0.03 0.03 0.04 0.01 0.03 0.04 P-Value 
 

  ).P<0.05( باشند میداري  معنیغیر مشابه داراي اختالف  حروفهر ستون با  هاي میانگین1
1Means within same column with different superscript are differ (P<0.05). 

شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره )4درصد اسید هومیک،  2/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 12
ي آلوده  جیره) 7درصد اسیدهومیک،  8/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0

درصد  1/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 9درصد بنتونیت سدیم،  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  هجیر) 8درصد اسید هومیک،  1به آفالتوکسین مکمل شده با 
  .ي سلولی مخمر دیواره

2Diet without aflatoxin, 2: Diet contaminated with aflatoxin, 3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.20 
Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic 
acid, 6: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 7: Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 sodium bentonite, 9: 
Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 

  
آلـوده بـه     درصد در جیـره  2/0میزان   استفاده از اسید هیومیک به
داري در افزایش وزن بدن در مقایسه با  آفالتوکسین سبب بهبود معنی

داري از نظـر   اخـتالف معنـی  ). >P 05/0(گروه ناسالم شـاهد گردیـد   
شـاهد    هاي آلوده ه با جیرهضریب تبدیل خوراك مابین گروه تغذیه شد
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با توجه به نتایج کـل دوره  ). >01/0P(شد   سالم شاهد مشاهده  و جیره
درصـد در   2/0میـزان   ، استفاده از اسید هیومیـک بـه   )روزگی 35-7(

آلوده به قارچ، سبب بهبود ضریب تبدیل خـوراك در مقایسـه بـا      جیره
  ).>P 01/0(گروه ناسالم شاهد گردید 

داري    آلوده به آفالتوکسین سـبب افـزایش معنـی     یرهاستفاده از ج
مصرف خوراك در مقایسه با جیره سالم شد که بـر خـالف نتـایج بـه     
دست آمده در مطالعات سایر محققین با استفاده از آفالتوکسـین بـوده   

که در این مطالعه ذرت مورد استفاده در  با توجه به این). 31و  2(است 
طبیعی به آفالتوکسین آلوده شده بود، بنابراین، طور  هاي آلوده، به جیره

افـزایش  . باشـند  تفاوت در نتیجه تحقیق کامالً مربوط به این امـر مـی  
آلوده به آفالتوکسین ناشـی از کـاهش     میزان مصرف خوراك در جیره

با توجه به . )15( ها خواهد بود میزان و کیفیت مواد مغذّي در این جیره
باشـد و   ها بهترین محل براي رشد آسـپرژیلوس مـی   دانه  که جوانه این

هـا تجمـع یافتـه اسـت، بنـابراین،       آن  ها در جوانه بیشترین چربی دانه
تـرین   توانـد مهـم   کاهش میزان انرژي مواد خوراکی از جمله ذرت می

ها باشد و در صورت هرگونه کـاهش میـزان انـرژي     آمد رشد کپک پی
از . صرف خوراك افزایش خواهـد یافـت  مواد خوراکی یا جیره، مقدار م

هاي غذایی در این تحقیق بر اساس جداول اسـتاندارد   که جیره  آنجایی
ذرت   شدن دانـه   مواد خوراکی تنظیم شده بودند و اثر رشد قارچ و تهی

از مواد مغذي مد نظر قرار نگرفت، بنابراین، پایین بودن میزان انـرژي  
داري بـین   همبسـتگی معنـی  . اشدب و مواد مغذي دیگر غیرمنتظره نمی

زده  هاي حاوي ذرت کپک و محتواي چربی جیرهطول مدت انبارداري 
لذا افزایش مصرف خـوراك در  ). 6(و در نتیجه انرژي جیره وجود دارد 

هاي آلوده، بیشتر متأثر از عمل کپک زدن ذرت مورد اسـتفاده در   جیره
عبـارتی   ن ندارد و به باشد و ارتباطی به خود آفالتوکسی ها می این جیره

آفالتوکسین با توجه به نتایج مطالعـات انجـام گرفتـه سـبب کـاهش      
کـاهش میـزان مصـرف    ). 31و  15(گـردد   میزان مصرف خوراك مـی 

هاي غـذایی طیـور کـه در     خوراك در اثر افزودن آفالتوکسین به جیره
،  اشـتهایی  اکثر مطالعات نیز گزارش شده است ممکن است ناشی از بی

،  هاي گوارشی لوزالمعـده  ، سستی، استرس، کاهش تولید آنزیم الیح بی
هاي بیوشیمیایی خون باشد  مسمومیت کبدي و کلیوي و تغییر شاخص

استفاده از هر سه نوع جاذب سموم قارچی در این مطالعه مقـدار  ). 21(
با توجه به جـدول نتـایج بـاالخص در     .مصرف خوراك را کاهش نداد

هاي تغذیه شده  مقدار افزایش رشد مربوط به جوجهترین  ، کم کل دوره
بیشتر مطالعات در مورد آفالتوکسـین  . ناسالم شاهد بوده است  با جیره

ها مسـمومیت   ، مطالعاتی بوده که در طراحی آن هاي گوشتی در جوجه
قسمت در  6/0-10(حاد ایجاد شده است و مقادیر متوسط تا زیاد  تحت

در ایـن  . سه هفتگی خورانده شده اسـت سم در سنین صفر تا ) میلیون
آفالتوکسـین   ppm 5/2ها نشان داده شـده اسـت کـه مقـدار      بررسی

حتـی در  . باشـد  ، مورد نیاز مـی  دار وزن بدن معموالً براي کاهش معنی
باشـند،   هـاي گوشـتی مـی    تر از جوجه هاي بوقلمون که حساس جوجه

جهـت    قسمت در میلیون سـم آفالتوکسـین در جیـره    ppm 2میزان 
ــی ــاهش معن ــت  ک ــدن الزم اس ــر  . دار در وزن ب ــد در اث ــاهش رش ک

آفالتوکسیکوزیس ناشی از کاهش مصرف خـوراك، تغییـر متابولیسـم    
باشـد   پروتئین، تغییر فعالیت آنزیمی و کاهش هضم و جذب غـذا مـی  

ــد و همکــاران ).  34و  28، 18( ــه) 1(در آزمایشــی عبدالحمی   در تغذی
، 100هـاي حـاوي صـفر،     فته با جیرهه 7هاي گوشتی به مدت  جوجه
داري وزن  قسمت در بیلیون آفالتوکسین کـاهش معنـی   675و   250

قسمت در بیلیون آفالتوکسین را گـزارش   100زنده با مصرف بیش از 
مصـرف آفالتوکسـین بـه      کاهش وزن بدن در نتیجـه ). 1(شده است 

ر تولید ، اختالل در جذب مواد مغذي و اختالل د کاهش تولید پروتئین
بـر اسـاس   ). 10(شـود   هـاي گوارشـی نسـبت داده مـی     و ترشح آنزیم

هاي پـانکراس از   گزارش محققین، آفالتوکسین فعالیت برخی از آنزیم
جمله آمیالز و تریپسین را که براي فرآیند گـوارش ضـروري هسـتند،    

  ، مـاده  بنابراین، کاهش قابلیـت هضـم پـروتئین   ). 27(دهد  کاهش می
تواند به افـت افـزایش وزن    وري مواد مغذي می رهخشک و کاهش به

استفاده از مواد . آلوده به آفالتوکسین منجر شود  ناشی از مصرف جیره
سـلولی مخمـر، بـاالخص اسـید       جاذب شامل بنتونیت سدیم، دیـواره 

درصـد سـبب بهبـود افـزایش وزن بـدن در       2/0هیومیـک در سـطح   
این اثـر ناشـی از   . گردید آلوده به کپک  هاي تغذیه شده با جیره جوجه

دلیـل کـاهش جـذب آن از دسـتگاه      کاهش اثر سم آفالتوکسین بـه  
گوارش از یک طرف و تحریک رشد ناشی از مصـرف مـواد جـاذب از    

باشـد چـرا کـه نقـش اسـید       جمله اسید هیومیک از طرف دیگـر مـی  
هـاي گوشـتی در مطالعـات     عنوان محرك رشد در جوجه هیومیک به 

 مشخص گردیده است که دیواره ).38و  5(است مختلف گزارش شده 
ها و پـروتئین خـام و     ، آنزیم ها سلولی مخمر با تأمین منبعی از ویتامین

همچنین با جلوگیري از جذب آفالتوکسین از دستگاه گـوارش سـبب   
که ضریب  نظر به این). 30(گردد  هاي گوشتی می بهبود رشد در جوجه

میـزان مصـرف خـوراك و میـزان      تبدیل خوراك متـأثر از دو فـاکتور  
دسـت آمـده از ضـریب     باشد، بنابراین، نتایج بـه   افزایش وزن بدن می

دست آمده از میزان مصرف خوراك و میزان  تبدیل خوراك با نتایج به 
داري از نظر  تفاوت معنی که طوري  به. خوانی دارد افزایش وزن بدن هم

هـاي   سالم و جوجـه   ههاي تغذیه شده با جیر  بین جوجه ضریب تبدیل 
کاهش ضریب ). >01/0P(تغذیه شده با جیره ناسالم شاهد وجود دارد 

ناسالم آلوده بیشتر مربوط بـه    هاي تغذیه شده با جیره تبدیل در جوجه
باال بودن مصرف خوراك در این گروه و تـا حـدودي ناشـی از پـایین     

به جـدول   با توجه. باشد بودن میزان افزایش وزن بدن در این گروه می
هاي تغذیه شـده   نتایج، بهترین ضریب تبدیل خوراك مربوط به جوجه

سالم شاهد بود که این امر نیز متـأثر از پـایین بـودن مصـرف       با جیره
خوراك و باال بودن میزان افـزایش وزن در ایـن گـروه در مقایسـه بـا      

سـلولی    اسـتفاده از بنتونیـت سـدیم، دیـواره    . باشد هاي بعدي می گروه
  ر و اسید هومیک موجب بهبود ضریب تبـدیل خـوراك بـا جیـره    مخم
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لیکن  استفاده از اسید هیومیک به میزان . آلوده به آفالتوکسین گردید
داري بر ضریب تبدیل غذایی در مقایسه  درصد در جیره، اثر معنی 2/0

لذا استفاده از اسید هیومیک ). > 01/0P(هاي سم گردید  با سایر جاذب
آلوده از نظر بهبـود ضـریب تبـدیل     هاي درصد در جیره 2/0میزان  به 

باشد که در شرایط تجاري نیز از اسید هیومیک  غذایی قابل توصیه می
  . شود عنوان محرك رشد افزوده می ها به  همین میزان به جیره به 

  
  ها وزن نسبی اندام

نشان داده شده  4ها در جدول   اثر افالتوکسین بر وزن نسبی اندام
 .است

افزایش وزن نسبی کبد و کاهش وزن نسبی بـورس فابریسـیوس   
هاي حاوي آفالتوکسین در مقایسه با  هاي تغذیه شده با جیره در جوجه

 4اي سالم در جدول  هاي تغذیه شده از جیره ها در جوجه وزن این اندام
هاي آفالتوکسین با تغییـر وزن   جاذب). >P 05/0(کامالً مشهود است 

ا سبب تخفیف اثرات مربوط به آفالتوکسین بـر روي  ه نسبی این اندام
  ).>05/0P(وزن نسبی کبد و بورس فابریسیوس گردید 

  
  1به درصد) روزگی 35(هاي گوشتی  ها در جوجه هاي آزمایشی بر روي وزن نسبی بعضی از اندام اثر جیره - 4جدول        

Table 4- The effect of experimental diets on relative weight of some organs in broilers at 35th (%)1 

Bursa fabricius  Spleen Gizzard Proventriculus Heart Liver 
2ها جیره  

Diets2 

0.21a 0.13 2.16 0.50 0.59 2.35b 1 
 

0.13b 0.12 2.47 0.53  0.60 2.77a 2 
 

0.18ab 0.14 2.21 0.49 0.60 2.40ab 3 
 

0.16ab 0.13 2.35 0.51 0.61 2.38ab 4 
 

0.20a 0.14 2.36 0.53 0.63 2.59ab 5 
 

0.18ab 0.14 2.32 0.50 0.60 2.58ab 6 
 

0.16ab 0.15 2.38 0.54 0.61 2.72ab 7 
 

0.17ab 0.13 2.34 0.51 0.51 2.52ab 8 
 

0.16ab 0.13 2.27 0.49 .49 2.63ab 9 
 

0.08 0.07 0.11 0.80 0.80 0.09 SEM 
 

0.03 0.13 0.17 0.11 0.11 0.04 P-value 
 

  ).P>05/0( باشند میداري  معنیغیر مشابه داراي اختالف  هایی که در هر ستون با حروف میانگین1
1Means within same column with different superscript are differ (P<0.05). 

ي آلوده به  جیره) 4درصد اسید هومیک،  2/0شده با   ده به آفالتوکسین مکملي آلو جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 12 
ي آلوده به آفالتوکسین مکمل  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0شده با   آفالتوکسین مکمل

درصد  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 8درصد اسید هومیک،  1ه به آفالتوکسین مکمل شده با ي آلود جیره) 7درصد اسیدهومیک،  8/0شده با 
  .ي سلولی مخمر درصد دیواره 1/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 9بنتونیت سدیم، 

2Diet without aflatoxin, 2: Diet contaminated with aflatoxin, 3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 
0.20 Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic 
acid, 6: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 7: Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 sodium bentonite, 9: 
Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 

  
دان و  ، سـنگ  معـده  ، پیش آفالتوکسین تأثیري بر وزن نسبی قلب

گر این است که آفالتوکسین در سطوح پـایین   که بیان. طحال نداشت
ــا اســتفاده . هــاي مــذکور نــدارد  تـأثیري بــر انــدام  حــاوي    از جیــرهام

آفالتوکسین سبب افزایش در وزن نسبی کبـد و کـاهش وزن نسـبی    
بورس فابریسیوس شده است که این مشاهدات با نتایج دیگـران نیـز   

تـرین   با توجه به این که کبد نخستین و حسـاس ). 26(خوانی دارد  هم
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باشد، لذا افزایش وزن نسبی کبـد قابـل    ها می اندام هدف آفالتوکسین
حاوي آفالتوکسـین    هاي تغذیه شده از جیره کبد جوجه. ینی بودب پیش

،  ، زردتـر  تـر  سالم؛ بـزرگ   هاي تغذیه شده از جیره  نسبت به کبد جوجه
یکی از دالیـل افـزایش وزن نسـبی کبـد در     . تر بود تر و شکننده چرب
حـاوي آفالتوکسـین افـزایش رسـوب       هاي تغذیه شده از جیره جوجه

. شـود  علت اختالل در متابولیسم چربی ایجاد می باشد که به چربی می
هـاي گوشـتی در    دیگر نشان داده شد در مواردي که جوجه  در مطالعه

تـر سـم    طول زمان تولـد تـا عرضـه بـه بـازار بـا مقـادیر خیلـی کـم         
، عوارض مشابه  تغذیه شوند) قسمت در میلیون 2/0-6/0(آفالتوکسین 

). 9(تـر مشـاهده خواهـد شـد      مسمومیت در مقدار باالتر و مدت کوتاه
بنابراین، کاهش رشد، نقـص در پیگمانتاسـیون و کبـدهاي چـرب در     

مقادیر کم ولی مزمن مسمومیت با آفالتوکسـین ایجـاد خواهـد      نتیجه
تجمع چربی در کبـد، سـیروزي شـدن آن از جملـه عوامـل      ). 11(شد 

آفالتوکسـیکوزیس ذکـر شـده      کبد در عارضه  دخیل در افزایش اندازه
تأثیر سطوح مختلف آفالتوکسـین بـر   ) 1984(هاف و همکاران . ستا

هـا بررسـی    ، طحـال و کلیـه   دان ، سنگ معده ، پیش هاي کبد روي اندام
هـاي دیگـر بـه     ها، کبد نسبت بـه ارگـان   که از میان این اندام. کردند

ــزایش    ــا اف ــیت نشــان داده و ب ــامی ســطوح آفالتوکســین حساس تم
). 30و  14(یافـت   نسبی کبد نیـز افـزایش   ، وزن  آفالتوکسین در جیره

ــه    ــه تغذی ــت ک ــده اس ــزارش ش ــون   25/0-5/0  گ ــمت در میلی قس
داري بر وزن نسبی  ي گوشتی تأثیر معنیها جوجه  آفالتوکسین در جیره

یسیوس داشـته و تـأثیري بـر وزن نسـبی طحـال و       کبد و بورس فابر
ی در ایـن  استفاده از مواد جاذب سموم قارچ). 6(تیموس نداشته است 

مطالعه سبب تخفیف اثر آفالتوکسـین بـر وزن نسـبی کبـد و بـورس      

داري از این نظر مـا بـین    طوري که تفاوت معنی فابریسیوس گردید به
تیمارهاي حاوي مواد جاذب سموم قارچی با تیمار سالم شاهد مشاهده 

ها با استفاده از  با این حال، باز اثر آفالتوکسین بر روي ارگان. شود نمی
تـوان بـه    مواد جاذب سموم قارچی کامالً از بین نرفته است که باز می

گزارش شده . حساس بودن این دو ارگان در برابر آفالتوکسین پی برد
 حـاوي    درصد بنتونیت سدیم به جیره 3/0است که که اضافه کردن 

ppm5/2 آفالتوکسین B1  هـا و طحـال را در    ، کلیـه   ، نسبت وزن کبـد
افـزایش وزن  ). 17(سویه راس کاهش داده اسـت   هاي گوشتی جوجه

هاي حـاوي   هاي تغذیه شده با جیره جوجهدان را در  نسبی کبد و چینه
صورت طبیعی آلـوده شـده و    حاضر به  ي آفالتوکسین که مثل مطالعه

آفالتوکسین بودند گزارش شده است و با اسـتفاده از   ppb 168حاوي 
بـر افـزایش وزن نسـبی کبـد و     سلولی مخمر اثر آفالتوکسـین    دیواره
طور کـه در   همان). 35و  3(در تحقیق مذکور از بین رفته بود  دان چینه

جدول نتایج مشخص است استفاده از اسید هیومیک در ایـن تحقیـق   
نیز از تأثیر آفالتوکسین بـر افـزایش وزن نسـبی کبـد و کـاهش وزن      

اند ناشـی  تو نسبی بورس فابریسیوس جلوگیري نموده که این تأثیر می
  . از اثر اسید هیومیک در کاهش جذب آفالتوکسین از روده باشد

هـاي   جوجـه   شود آفالتوکسـین موجـود در جیـره    گیري می نتیجه
هاي داخلی آنها در مقایسه  گوشتی اثرات سوئی بر عملکرد و وزن اندام

هـاي سـم معـدنی و     استفاده از جاذب. بدون آفالتوکسین دارد  با جیره
سلولی مخمر و اسـیدهیومیک در جیـره موجـب از طریـق       آلی، دیواره

  ها، ي داخلی و کارکرد جوجهاه کاهش اثرات سوء آفالتوکسین بر اندام
 . دنگرد موجب بهبود عملکرد آنها می
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هاي خونی و بیان بر عملکرد، فراسنجه انیزن و شنیآو مو،یل ،عنعنا اسانس مختلف سطوحاثر 

 هاي گوشتیوژنیک کبدي در جوجهپهاي لی ژن

 
  – 5نژادفهیمه محمد  - 4واثقیحسین  -  3پیراسراییزربخت انصاري  -2ترشیزيمحمد امیر کریمی   -*1فرهاد صمدیان

      6وحید واحدي

   09/10/1392 :تاریخ دریافت
   07/07/1394 :تاریخ پذیرش

 
  چکیده

هاي گوشتی هاي خونی جوجهاین آزمایش براي ارزیابی اثرات سطوح مختلف چهار اسانس گیاهی نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد و فراسنجه
. تکـرار اختصـاص یافـت   گـروه مختلـف بـا شـش      13به ي آرین در قالب طرح کامالً تصادفی قطعه جوجه گوشتی نر سویه 312بدین منظور . انجام شد

ها در سه سـطح   با جیره پایه،  هر یک از اسانس بعد از دو روز عادت پذیري. هیه شدندهاي آزمایشی بر پایه ذرت و سویا و اسیدهاي آمینه سنتتیک ت جیره
در . ت و ضریب تبدیل غذایی و مصرف خـوراك محاسـبه شـد   کشی به صورت هفتگی انجام گرفوزن. ام مکمل خوراك پایه شدندپیپی 150و  100، 50

توسـط   LDL-cو  HDL-cگلیسرید،  ز قبیل پروتئین کل، کلسترول، تريهاي خونی اگیري به عمل آمد و برخی از فراسنجه قبل از کشتار خون 42روز 
نتـایج  . صورت گرفـت   RT-PCRکبدي نیز با استفاده از  نتاز و مالیک آنزیماسید سهاي فتیبیان نسبی ژن. هاي تجاري مورد سنجش قرار گرفتکیت

هـاي گیـاهی در مقایسـه بـا     مکمل نمـودن اسـانس  . ها در دوره رشد گردید دوز باالي اسانس نعناع موجب کاهش افزایش وزن روزانه پرندهکه نشان داد 
آنـزیم  رد سنجش نداشته است، در حالی کـه بیـان نسـبی ژن مالیـک    هاي خونی موسینتاز کبدي، و متابولیت اسید داري بر بیان ژن فتیشاهد، تأثیر معنی

ام تغذیه کـرده بودنـد در مقایسـه بـا گـروه شـاهد افـزایش        پیپی 150نعناع در سطح  کبدي در گروهی از پرندگان که از یک جیره مکمل شده با اسانس
هـا تـأثیر    و همچنین بر عملکرد پرنـده  گذاشته ریثأت مالیک آنزیم ژن بیان بر اندتویمام پیپی 150 نعناع  در سطح  اسانس نیبنابرا. داري نشان دادمعنی

 . سویی داشته باشد
  

   .شیمیایی خون هايمتابولیت هاي گوشتی، عملکرد،جوجه ،بیان ژن هاي گیاهی،اسانس: هاي کلیديواژه
 

    1 مقدمه
امروزه گیاهان دارویی مختلف به دلیل داشتن اثرات سـودمند بـر   

و ) 29(، اثـرات ضـد میکروبـی    )15(هـاي روده  طعمی و کـنش وشخ
ي بـه جیـره  ) 39(اکسـیدانی   ي آنتـی هـاي گسـترده  همچنین فعالیـت 

ي عمـل  دانش کنونی ما در مورد شیوه. شوندهاي اهلی افزوده می دام
. هاي کاربرد مواد فیتوژنیک در دامپروري کمابیش محدود استو جنبه

                                                             
 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج، -1
 ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، طیور یریتو مد گروه پرورشدانشیار   -2
  دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -3
  دانشجوي دکتري فیزیولوژي دام، دانشگاه تبریز، -4 
آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی  دانش -5

  ساري،
دیارگروه علوم دامی، دانشکده کشـاورزي و منـابع طبیعـی مغـان، دانشـگاه محقـق       استا -6

  .اردبیلی، اردبیل
 )fsamadian@yu.ac.ir                                                   :نویسنده مسئول(* 

هاي مختلفی گیـاهی بـر عملکـرد یـا      اسانس براي مثال در مورد تأثیر
هاي ضد و نقیضی وجـود   هاي گوشتی گزارش افزایش وزن بدن جوجه

) 21(تـا منفـی   ) 4(تأثیر  ، بی)1(دارد و نتایج مطالعات مختلف از مثبت 
هـاي  هاي مختلف بر فراسـنجه در مورد بررسی اثر اسانس. متغیر است

تنهـا مطالعـات معـدودي    هاي گوشتی نیـز  بیوشیمیایی سرم در جوجه
ـ زن). 33(وجود دارد   منبـع ( شـن یآو ،)ننیگامـاترپ  و مـول یت منبـع ( انی

 منبـع ( مـو یل و) و منتـول  کـاروون  منبـع ( عنعنـا  ،)منیسایپ و مولیت
 ثرهمـؤ  مـواد  لیدل به که باشندیم یاهانیگ جمله از) و ژرانیول  موننیل

 کلسـترول  دهکاهنخواص . اندگرفته قرارصنعت طیور  توجه مورد خود
ـ زن يبرا کبدي ییکارا افزایش و خون ـ ترک و سـایر ) 11( انی  يهـا بی

هـاي   در گونه. گزارش شده است)5(ی اهیگ فرار يهااسانس از خالص
درصد از سـاخت   95دهد و کبد طیور تولید چربی عمدتاً در کبد رخ می

اسـید   آنـزیم فتـی  .  )24، 6(گیـرد  هاي چرب را در بر مـی دنوآیی اسید
یک آنزیم محدود کننده در بیوسـنتز اسـیدهاي چـرب    ) FAS(از سینت
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 در هـا آنزیمترین  یکی از مهمو آنزیم مالیک نیز ) 18(باشد  کبدي می
 چـرب،  اسـیدهاي  سـنتز  میـزان  .باشـد  می چرب اسیدهاي سنتز مسیر
ـ مال میآنز تیفعال با یشکم حفره یچرب درصد و بدن یچرب درصد  کی

ها حاوي مخلـوطی   اسانس ).24( دارد یمیمستق ارتباط وریط در يکبد
گـزارش شـده اسـت کـه     . باشـند  از فالونوئیدهاي مختلف گیاهی می

هاي بتااکسیداسـیون  فالونوئیدهاي گیاهی با اثر بر تنظیم افزایشی ژن
، )17(هاي دخیل در سـنتز چربـی   و تنظیم کاهشی ژن) 17، 2(کبدي 

. شـوند ب مـی هاي گوشـتی را سـب  اثرات کاهنده چربی در خون جوجه
هاي گیاهی مذکور بـر  اي در مورد بررسی اثرات اسانستاکنون مطالعه
بنابراین هدف از مطالعه  .استهاي کبدي گزارش نشده روي بیان ژن

حاضر بررسی اثر چهار اسانس گیاهی نعناع، آویشن، لیمو و زنیـان بـر   
هـاي  عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سرم و بیان نسـبی ژن 

  .باشددر لیپوژنز کبدي در جوجه گوشتی میدخیل 
 

  هامواد و روش
ي آریـن  ي سـویه روزهي نر یـک جوجه 312در این طرح از تعداد 

در کـل  (گروه تیماري و یک گروه شاهد  12ها به جوجه. استفاده  شد
هاي گیاهی زنیان، آویشـن،  هر کدام از اسانس. تقسیم شدند) گروه 13

ام به صورت مخلـوط   پی پی 150و  100، 50در سه سطح لیمو نعناع و 
هـاي   بنـابراین گـروه  . هـا شـدند   در روغن جیره مکمل خوراك جوجـه 

افـزودن  ( 50-آویشن) 2) جیره پایه(شاهد ) 1آزمایشی عبارت بودند از 
افـزودن  ( 100-آویشـن ) 3) ام اسانس آویشن به جیـره پایـه   پی پی 50

افـزودن  ( 150-آویشـن  )4) ام اسانس آویشن به جیره پایه پی پی 100
 50افـزودن  ( 50-لیمـو ) 5) ام اسانس آویشن به جیره پایـه  پی پی 150
 100افـزودن  ( 100-لیمـو ) 6) ام اسـانس لیمـو بـه جیـره پایـه      پی پی
ام  پی پی 150افزودن ( 150-لیمو) 7) ام سانس لیمو به جیره پایه پی پی

ام  پـی  پـی  ppm 50افـزودن  ( 50-نعناع) 8) اسانس لیمو به جیره پایه
ام  پـی  پـی  100افـزودن  ( 100-نعنـاع ) 9) اسانس نعناع به جیـره پایـه  

ام  پـی  پـی  150افزودن ( 150-نعناع)  10)   اسانس نعناع به جیره پایه
ام اسانس  پی پی 50افزودن ( 50-زنیان) 11) اسانس نعناع به جیره پایه

نس ام اسـا  پـی  پـی  100افـزودن  ( 100-زنیان) 12) زنیان به جیره پایه
ام اسـانس   پـی  پـی  150افـزودن  ( 150-زنیان) 13) زنیان به جیره پایه
تعداد شش تکرار براي هر تیمار و چهار جوجه در ). زنیان به جیره پایه
ها به طور تصـادفی  جوجه. در نظر گرفته شد) قفس(هر واحد آزمایشی 

ي هاي غـذایی بـر پایـه   جیره. شدندهاي تیماري وارد به یکی از گروه
ي سـنتتیک مطـابق   و سویا و روغن گیـاهی و اسـیدهاي آمینـه    ذرت

 مـواد  و ترکیب. راهنماي جوجه گوشتی براي سویه آرین تنظیم شدند
 1هاي گوشـتی در جـدول   پایه در سنین مختلف جوجه يجیره مغذّي

ساعت روشنایی  24سیستم نور دهی به صورت . نشان داده شده است
گـی صـورت گرفـت و ضـریب     وزن کشی به طـور هفت . اعمال گردید

  .تبدیل غذایی و مصرف خوراك محاسبه شد
یـک پرنـده کـه وزن آن نزدیـک بـه      ) روز کشتار(روزگی  42در  

گیـري از   میانگین وزنی قفس مربوطه بود از هر قفـس خـارج و خـون   
ــه عمــل آمــد  ــال آن ب ــد ب ،  HDL-کلســترول کــل، کلســترول. وری

پالسـمایی بـا    گلیسـریدهاي  ، پـروتئین کـل و تـري   LDL-کلسترول
هاي آزمایشی خریداري شده از شرکت پارس آزمون در  استفاده از کیت

  .گیري شدند هاي مختلف پالسما اندازهنمونه
هـاي سـر بسـته    هاي کبـد در روز کشـتار در داخـل تیـوب     نمونه

. آوري شـدند و بالفاصـله در داخـل ازت مـایع قـرار داده شــدند      جمـع 
 AccuZolTMتفاده از کیـت  هاي جگر بـا اسـ  نمونه RNAاستخراج 

و با توجه بـه دسـتور کـار کیـت انجـام       BIONEER Koreaشرکت 
ــت ــاي اســتخراج شــده در  RNAســپس . گرف ــر آب  50ه میکرولیت

RNase-free  حل شده، با سمپلر تیپ زرد چند بار مخلوط گشته و به
هـاي  نگه داشته شدند و سپس نمونه ᵒC 60دقیقه در دماي  10مدت 
RNA  در سرمايᵒC 80- جهـت سـاخت   . داري شدندنگهcDNA  از
شــرکت  Accupower® RocketScriptTM RT PreMixکیــت 

BIONEER Korea      استفاده شد  که همه اجـزاء مـورد نیـاز جهـت
 . باشد اي را دارا می تک رشته cDNAسنتز 

اجـزاي  . گشـایی شـدند  از فریزر خارج و یخ RNAهاي ابتدا نمونه
. قـرار گرفتنـد  ) درجه سلسیوس 20-25( کیت هم در دماي آزمایشگاه

افزوده شده تا بـه   RNAهاي ویژه کیت، اجزاء کیت و سپس در تیوب
 oC30ذوب پرایمر ( PCRپس از آن برنامه . میکرولیتر برسد 20حجم 

به مدت یک سـاعت،   oC60در دماي  cDNAدقیقه، سنتز  5به مدت 
پـس از اتمـام    .اجرا شد) دقیقه 5به مدت  oC95سازي  فعال دماي غیر

قرار گرفـت تـا در    -oC80سنتز شده در فریزر  PCR ،cDNAمرحله 
مورد اسـتفاده قـرار    Real-Time PCRهاي  ادامه براي انجام واکنش

 Master Mixاز کیـت   Real-Time PCRبـراي واکـنش    .گیـرد 
QuantiFast SYBER Green PCR    شـرکت کیــاژن بـا شــماره

بـه عنـوان ژن کنتـرل     β-actinژن . اسـتفاده شـد   204052کاتالوگ 
ــد  ــاب ش ــااکتین و ژن  . انتخ ــژه ژن بت  FASهــاي  آغازگرهــاي وی

)EC 2.3.1.85( و آنزیم مالیک ،)EC 1.1.1.40 (  از شرکت متـابیون
آورده  2اطالعات آغازگرهاي استفاده شده در جدول  .آلمان تهیه شدند

، هـا  به منظور کشیدن منحنی استاندارد براي هر یک از ژن. شده است
سازي بـر اسـاس   رقیق. نمونه تهیه شد cDNAشش رقت مختلف از 

اي کـه غلظـت نهـایی در اسـتاندارد      انجام شد، بـه شـیوه   1/0ضریب 
بـراي هـر نمونـه    . یک میلیونیم استاندارد شـماره یـک بـود    6شماره 

دسـتگاه مـورد    .مجهول، یک نمونه با بتا اکتـین در نظـر گرفتـه شـد    
بود که داراي روتـور   Corbettشرکت از  RotorGene 3000استفاده، 

ــود 72و  36 ــه ب ــی در . خان ــه حرارت داراي  Real-Time PCRچرخ
، جداسازي رشته هـا  )دقیقه 5به مدت  C°95(سازي اولیه  مراحل فعال

)C°95  (و تکثیر ) ثانیه 10به مدتC°60 در . بـود ) ثانیـه  30به مدت
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ــول   ــان محص ــارز  Real-Time PCRپای ــد  3/1روي ژل آگ   ارگذاري شدبدرص
  

 پایه  يجیره مغذّي مواد و ترکیب  -1 جدول
Table 1- Composition and ingredients of the basal diet  

 
  اجزاي جیره
Diet ingredients (g/Kg) 

 روزگی 37-49 روزگی 27-36 روزگی 18-26 روزگی 9-17 روزگی 1- 8

1-8 days 9-17 days 18-26 days 27-36 days 37-49 days 

  ذرت 
 Corn 

538 529 635 652 680 

  کنجاله سویا
Soybean meal 

400 355 306 288 260 

  روغن سویا
Soybean oil 

17.50 13.00 18.50 22.00 22.00 

  متیونین -ال -دي 
DL-Methionine 

2.90 2.80 2.45 2.30 2.05 

 هیدروکلراید - لیزین -ال
L-Lysine hydrochloride 

1.00 1.15 1.30 1.05 1.10 

 ترئونین
Threonine 

0.55 0.65 0.60 0.50 0.45 

 دي کلسیم فسفات
Dicalcium posphate 

18.40 16.00 16.80 15.50 15.80 

 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

11.60 10.00 10.00 9.60 9.60 

 نمک
NaCl 

3.20 3.00 2.80 2.80 2.80 

 جوش شیرین
Sodium bicarbonate 

1.50 1.40 1.00 1.00 1.00 

 مکمل ویتامینی
Vitamin Premix 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 مکمل معدنی
Mineral Premix 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 ترکیب محاسباتی  
Calculated composition 

 

 انرژي قابل متابولیسم 
 )kcal/kg(Metabolisabe energy  

2910 2950 3025 3070 3100 

 پروتئین
 Protein (%) 

22.00 20.70 18.90 18.20 17.10 

  کلسیم
Calcium (%)  

1.03 0.90 0.90 0.85 0.85 

  فسفر قابل دسترس
Available phosphorous (%) 

0.50 0.45 0.45 0.42 0.42 

 لیزین
Lysine (%)  

1.31 1.21 1.10 1.03 0.97 

 متیونین
Methoinine (%) 

0.61 0.58 0.52 0.50 0.46 

 سیستئین+متیونین
Methionin+cysteine (%) 

0.97 0.92 0.84 0.81 0.75 

 Threonone (%)0.69 0.73 0.77 0.85 0.90 ترئونین 
  Sodium (%)0.16 0.16 0.16 0.18 0.19  سدیم 

 Potassium (%)0.72 0.76 0.79 0.88 0.95 پتاسیم 
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  ااکتینهاي مرتبط با سوخت و ساز لیپیدي و بت آنزیممختص ژن  هاي آغازگر - 2جدول 
Table 2- Gene specific primers of lipid metabolism related enzymes and β–actin 

ها  توالی آغازگر  
Primers sequences (5′ -3′) 

 جهت
Orientation 

 اندازه ملکول
Product size (bp)  

 شماره بانک ژن
GeneBank accession no. 

 ژن
Gene 

TGCGTGACATCAAGGAGAAG 
TGCCAGGGTACATTGTGGTA 

Forward 
Reverse 300 L08165 

 بتااکتین
β-Actin 

GGAGTCAAACTAGTTATCCATGGCC 
AAAGGAGATTCCAGCATCGTGCAGC 

Forward 
Reverse 423 J04485 اسیدسینتاز فتی  

FAS1 
ATGAAGAGGGGCTACGAGGT 
CCCATTCCATAACAGCCAAG 

Forward 
Reverse 470 AF408407 آنزیم مالیک  

ME2 
1 Fatty acid synthase 
2 Malic enzyme 

  
Ct  هاي)Cycle Thereshold (    به دسـت آمـده از آنـالیزreal-

time PCR هاي هدف و ژن بتا اکتین، در روش محاسـباتی   براي ژن
هـا بـر    است قرار داده شد و بیان نسبی ژن CT∆∆-2که به صورت ) 27(

   .طبق آن محاسبه گردید
مالً تصـادفی و بـا مـدل    ها در قالب طرح کـا تجزیه و تحلیل داده

Y=µ+Ai+eij    صورت  گرفـت کـهµ   میـانگین وAi    اثـر تیمـار وeij 
 .باشدمانده میاثرات باقی

 

  نتایج
هاي گیاهی بـر  نتایج مربوط به اثر افزودن سطوح مختلف اسانس

روي افـزایش وزن بـدن، مصــرف خـوراك و ضــریب تبـدیل غــذایی     
نشان داده شـده   3ل هاي پرورشی در جدو هاي گوشتی در دوره جوجه
، افزودن دوز باالتر اسانس نعناع )روزگی 42تا  22(در دوره رشد . است

موجب کاهش اضافه وزن روزانه هر پرنـده  ) 150-گروه نعناع(به جیره 
شود  مشاهده میهمچنین ). P>05/0(نسبت به گروه شاهد شده است 

اسانس  باال بردن سطح افزودن) روزگی 21تا  1(رشد  که در دوره پیش
غـذایی   بـر ضـریب تبـدیل   ) ام پـی  پـی  150به  100از ( نعناع به جیره

  ). P>05/0(پرندگان تأثیر منفی داشته است
هاي آویشن، لیمو و زنیان به جیره  در این مطالعه با افزودن اسانس

داري مشـاهده   هـا تـأثیر معنـی    هاي گوشتی، بر عملکـرد پرنـده   جوجه
سازگار اسـت کـه   ) 12، 4(عات دیگر نگردید که با نتایج برخی از مطال

هـاي گوشـتی    ها بر روي عملکرد جوجـه  تأثیر بودن این افزودنیبر بی
افزودن اسانس نعناع در سـطح بـاالتر خـود بـه جیـره      . اند اشاره نموده

هـا در دوره رشـد تـأثیرات     هاي گوشتی، بر افـزایش وزن پرنـده   جوجه
دادنـد کـه افـزودن    نشـان  ) 21(لی و همکاران . منفی دربرداشته است

دو مــاده مـؤثره غالــب در  (کـارواکرول بـه جیــره بـر خــالف تیمـول     
گیري و مصرف دان  ام، وزن پی پی 200در غلظت ) هاي مختلف اسانس

همچنین کیرکپینار و همکاران ). 21(را در دوره رشد کاهش داده است 
بـه  ) mg/kg 300(کوهی  گزارش کردند که افزودن اسانس پونه) 19(

ها را کاسـته ولـی   روزگی جوجه 42داري وزن بدن به طور معنیجیره 
در مـورد  . کاهـد روزگی مـی  42-32ي مصرف خوراك را تنها در دوره

نشـان داده شـده اسـت کـه افـزودن      ) 16(اي  اسانس نعناع در مطالعه
و نـه در سـطح   (ام  پی پی 200ها در سطح  اسانس نعناع به جیره جوجه

ضریب تبدیل غذایی شـده اسـت کـه بـا      موجب بهبود) ام پی پی 400
با افـزودن  ) 38(اي دیگر  در مطالعه. است نتایج مطالعه حاضر متناقض

گرم بـر کیلـوگرم جیـره پـودر خشـک شـده نعنـاع بـه جیـره           5یا  4
هاي گوشتی، بهبودي در عملکرد  پرنده ها در کل دوره پرورشی  جوجه

سـازي   ح مکمـل مشاهده نگردید، در حالی که در همان مطالعه در سط
g/kg4 داري نسـبت بـه گـروه     روزگی به طور معنـی  28، وزن بدن در

هـاي   نتـایج مطالعـه حاضـر در تضـاد بـا یافتـه      ). 38(شاهد باالتر بود 
هـا،  انـد کـه مکمـل نمـودن اسـانس      مطالعاتی است که گزارش نموده

توانـد بـر روي   هاي خشک شده گیاهان دارویی میها یا قسمتعصاره
هـاي  رف خوراك یـا ضـریب تبـدیل غـذایی در جوجـه     وزن بدن، مص

ایـن نـاهمخوانی ممکـن    ). 40، 1(گوشتی اثرات مثبتی داشـته باشـند   
هاي گیاهی به جیـره و یـا   است به اختالفات در سطح افزودن اسانس
و ترکیـب ترپنــی  اسـانس   تفـاوت در اجـزاي اصـلی تشــکیل دهنـده    

و شـکل  ) نعنـاع  کاروون در مقابل منتول در مـورد اسـانس  ( ها اسانس
در مطالعـات  ) به شکل پودر خشک، عصاره و یا اسـانس (سازي  مکمل

عوامل مختلف دیگـري از جملـه قـدرت    ). 7(مختلف نسبت داده شود 
و روش اســتفاده شــده بــراي ) 7(کشــی، ترکیــب شــیمیایی  میکـروب 

، ممکن است نتیجه یک آزمـایش را  )12،20(استخراج اسانس از گیاه 
ند، از این رو مقایسه نتایج با کارهاي قبلی مشـکل  تحت تأثیر قرار ده

اثـر مفیـد مـورد انتظـار از      عدم مشـاهده . تواند دقیق باشد بوده و نمی
هاي اسانسی، ممکن است به دوز مورد استفاده، شرایط پرورشی مکمل

گفتـه شـده اسـت کـه     . ي پایـه بسـتگی داشـته باشـد    و ترکیب جیره
وبی، هنگامی ممکن اسـت تـأثیر   ها به عنوان عوامل ضد میکر اسانس

بیشتري داشته باشند که جیره مورد استفاده قابلیت هضم پایینی داشته 
  ).  21(باشد 

سینتاز اسیدهاي مالیک آنزیم و فتینتایج مربوط به بیان نسبی ژن
هاي مربوط بـه  متأسفانه داده. نشان داده شده است 4کبدي در جدول 

داري تفاوت معنـی . زارش نگردیداسانس زنیان، قابل گ ppm50سطح 
هایی که اسـانس گیـاهی را دریافـت    در بین گروه FASبین بیان ژن 
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 150اسانس نعناع در سـطح   .هاي تیماري باالتر بود برخی از گروه

آنـزیم کبـدي در   دار بیـان ژن مالیـک  ایش معنـی ام موجب افـز پی پی
  ). P>05/0(مقایسه با شاهد گردید 

هـاي نعنـاع و زنیـان در     نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اسـانس 
بـه  (هاي دخیـل در سـنتز چربـی     سطوح باالتر خود، بر روي بیان ژن

بـر جـاي گذاشـته      اي تأثیرات افزاینـده  )FASو  MEهاي  ترتیب ژن
فرضیه اول این اسـت  . این افزایش براي ما ناشناخته استدلیل . است

زاي و سـمیتی دوز بـاالتر    ممکن است به اثرات تـنش که این تأثیرات 
، تحریـک چــالش ایمنـی و یــا   )امپــی پـی  150دوز (هــا  ایـن اسـانس  

در پرنده ) آدرنال-هیپوفیز-محور هیپوتاالموس(برانگیختن محور تنش 
مطالعات قبلی گزارش بر ایـن شـده    نسبت داده شود، به طوري که در

است که تحریک محور تنش یا تحریک چالش ایمنی، موجب افزایش 
، 31، 30(کبدي شده است  MEو  FASهاي  بیان ژنی و فعالیت آنزیم

هـا بـا اثـر     همچنین ممکن است چنین تفسیر شـود کـه اسـانس    ).42
یتین هماننـد لسـ  (ها  ها بر قابلیت هضم چربی کنندگی احتمالی تحریک

و افزایش بخشیدن به سوخت و ساز چربی در چرخه ) 14سویا در منبع 
هاي لیپوژنیک کبدي ها، موجب تنظیم افزایشی بیان ژنزندگی جوجه

در صورتی که چنین تصـور  . شده باشند) سینتازاسیدآنزیم، فتیمالیک(
ام بـا افـزایش هضـم و     پـی  پـی  150نماییم که اسانس نعناع در سطح 

 FASها موجب افزایش بیـان   دن به سوخت و ساز چربیسرعت بخشی
ها تأثیر سـویی بـر    شده باشد، در این حالت نباید بر افزایش وزن پرنده

گذاشت، بنـابراین در مـورد ایـن گـروه تیمـاري فرضـیه اول        جاي می
ممکن اسـت ترکیبـات موجـود در اسـانس     . رسد تر به نظر می محتمل

سازي بر روي کبد پرنـده   الي مکملدر دوز با) کاروون و منتول(نعناع 
هایی تبدیل شود کـه موجـب ایجـاد     اثر سویی داشته و یا به متابولیت

اختالل متابولیکی در حیوان شوند، به عبارتی یک تنش متـابولیکی در  
شود براي روشن شدن بیشـتر اثـر    پیشنهاد می. بدن پرنده ایجاد نمایند

در مـورد تـأثیر   . گیـرد این ترکیبات اسانسی مطالعات بیشتري صورت 
هاي مرتبط با سامانه  ها و گیاهان دارویی بر روي بیان ژن فیتونوترینت

و ) 25(وسـاز چربـی    و سوخت) 23، 22، 5(، سامانه ردوکس )8(ایمنی 
، مطالعات معدودي وجود دارد، ولی در مورد تـأثیر  )43(کیفیت گوشت 

. نـدك اسـت  هاي گیاهی بر روي بیان ژن مطالعات به مراتب ا اسانس
روز از  26 ام بـراي  پـی  پی 100 تا 25ها در سطوح هنگامی که خروس

کبدي ) FAS(اسیدسینتاز  کردند، فعالیت فتیلیمونن خوراکی تغذیه می
منبع (گزارش شده است که عصاره آبی شاه توت  ).34(متأثر نشده بود 

هاي دخیل در بیوسـنتز چربـی    با تنظیم کاهشی بین ژن) ها آنتوسیانین
)SREBP-1c ،FAS  ــرول و ــفراز  -3گلیس ــیل ترانس ــفات آس و ) فس

گلیسـرید و کلسـترول    سطوح تـري ) HMG-CoA(بیوسنتز کلسترول 
هـا در   در مطالعه حاضـر اسـانس  ). 26(کاهد  پالسمایی و کبدي را می

نشان ندادنـد کـه ممکـن      FASمقایسه با گروه شاهد تأثیري بر بیان 

هاي مورد استفاده بـا   است به تفاوت در نوع ترکیبات موجود در اسانس
اي اثر سـه   در مطالعه. توت مربوط باشد مواد موجود در عصاره آبی شاه

کارواکرول، سـینامالدئید و  (فیتونوترینت مشتق شده از گیاهان دارویی 
ي مـرتبط بـا ایمنـی،    ها بر روي تنظیم بیان ژن) کپسایسین اولئورزین

اي بـا تـوان    فیزیولوژي و سوخت و ساز، با اسـتفاده از آنـالیز ریزآرایـه   
تنی بیماري کوکسیدیوز مرغی مـورد   عملیاتی باال و مدل چالش درون

اي نشـان داد کـه تغییـرات     آنـالیز ریزآرایـه  ). 25(مطالعه قرار گرفـت  
خت و سـاز و  ها، با سـو گري شده با فیتونوترینتبرداري میانجینسخه

نماي وسیع ژنومی بیان متمایزي را به . ایمنی سلولی مرتبط بوده است
وسیله سه تیمار خوراکی نشان داد و آنـالیز بیوانفورماتیـک، مسـیرها و    

هـا را مشـخص نمـود کـه بـه وسـیله کـارواکرول،        هـایی از ژن شبکه
در کل چنین گفته . شدندسینامالدئید و کپسیکوم الئورزین تحریک می

هـا از طریـق تنظـیم بیـان ژن در روده     ده اسـت کـه فیتونوترینـت   ش
ها بر روي سامانه ایمنی و شرایط متابولیکی حیوان میزبان اثرات  جوجه

ها به ترکیبات فیتوژنیک پاسخ سلول). 25(شوند سودمندي را سبب می
هـاي اسانسـی بـا    مسـتقیم متابولیـت   ممکن است از طریـق واکـنش  

هاي دخیل در انتقـال پیـام و یـا از طریـق     آنزیمهاي سلولی یا گیرنده
شـواهد روز افزونـی وجـود دارنـد کـه      ). 41(تغییر در بیان ژنی باشـد  

فالونوئیدهاي گیاهی ممکن است نقش مهمی در فرایندهاي مولکولی 
رسانی درون سـلولی  هاي آبشارهاي پیامکننده به ویژه به عنوان تعدیل

در ). 41(ل حیـاتی هسـتند   هـاي سـلو  داشته باشند کـه بـراي کـنش   
) مـاده مـؤثره در زردچوبـه   (اي مشخص گردید که کورکـومین   مطالعه

شود و منجـر  می NF-ƘBرسانی از قبیل  موجب حذف آبشارهاي پیام
هـاي دخیـل در تکثیـر سـلولی و آپوپتـوزیس      به کاهش بیان پروتئین

هاي گیاهی بر به منظور بررسی ساز و کار اسانسدرکل ). 28(شود  می
ها و یـا سـایر مسـیرهاي سـلولی در طیـور،       روي سوخت و ساز چربی

هاي مختلف سلولی صورت  تري باید بر روي بیان ژن مطالعات گسترده
  . گیرد

نشـان داده شـده    5هاي خونی در جدول نتایج مربوط به فراسنجه
داري بـین  شـود هـیچ تفـاوت معنـی    همان طور که مشاهده می. است

وشیمیایی سرم در بین تیمارهاي مختلـف  سطوح مختلف متغیرهاي بی
ترین مقـدار کلسـترول خـونی بـه اسـانس      پایین. آزمایشی وجود ندارد

نتایج مطالعه حاضر در . شودام آن مربوط می پی پی 100زنیان و سطح 
ي ترپنوئیـدها و  انـد تغذیـه   تضاد با مطالعاتی است کـه گـزارش کـرده   

، 32، 10(ح کلسـترول  هاي گیاهان دارویی توانسته است سـطو عصاره
لیپیــدهاي کــل و یــا ) 36، 33(گلیســریدهاي پالســمایی  و تــري) 34

نشان داده ) 21(اي در مطالعه .را در طیور کاهش دهند) 35(ی پالسمای
تیمــول خــوراکی اســت کــه  شـده اســت کــه ایــن کــارواکرول و نــه 

از . دهـد  گلیسـریدهاي پالسـمایی را کـاهش مـی     فسفولیپیدها و تري
شده است که اسانس آویشن به صورت خوراکی، سطح  سویی گزارش
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سـرمی   HDL-و کلسترول LDL-گلیسرید، کلسترول پالسمایی تري
نتایج مطالعه حاضر بـا نتـایج   ). 3(برد هاي گوشتی باال می را در جوجه

اسـت خورانـدن ترکیبـات      اي منطبق است که گـزارش کـرده   مطالعه
ج هفته، هیچ گونـه اثـر   مختلف اسانسی به صورت روزانه و به مدت پن

ایـن محققـین   ). 13(هایپوکلسترولمیکی در پرندگان نشان نداده است 
ها در کبد و دار ترکیبات اسانسی را به تجزیه سریع آناین اثر غیرمعنی

یـک  (ردوکتـاز   HMG-CoAیا ممانعت غیر مـؤثر از فعالیـت آنـزیم     
شـده  مشـخص  . نسبت دادنـد ) آنزیم محدود کننده در سنتز کلسترول

هـا در یـک   است که وجود یا عدم وجود اثرات کلسـترولمیک اسـانس  
). 20(حیوان به جنسیت، نـژاد، سـن و ترکیـب خـوراك بسـتگی دارد      

اثرات هایپولیپیدیمیکی گیاهان دارویی ممکن اسـت بـه جلـوگیري از    
کننـده بـر روي    اثـر ممانعـت   و) 37(ها از دستگاه گوارشی جذب چربی

) HMG-CoA( »ردوکتـاز Aکوآنزیم  گلوتاریل متیل هیدروکسی«آنزیم 
همچنین چنین پنداشته شده است که افـزایش   ).20(شود نسبت داده 

دکنژوگه شدن و دفع اسیدهاي صفراوي شده و بـه تبـع آن تحریـک    
جایگزینی این اسیدها از کلسـترول پالسـمایی ممکـن اسـت موجـب      

ــی  ــین ). 9(شــود  کــاهش ســطوح کلســترول خــونی م ــاهمخوانی ب ن
هاي مختلف بیوشیمیایی سرم هاي مختلف در تعیین فراسنجه مایشآز

اختالفـات در اثربخشـی   : تواند ناشی از یک تعداد از عوامل شـامل  می

ي اسـانس  ها، غلظـت، ترکیـب اصـلی سـازنده    ها در بین گونهاسانس
ــژاد و )کیفیــت و مشخصــات شــیمیایی( ــوانی، جــنس، ن ، ژنتیــک حی

عوامـل در مجمـوع اثربخشـی    همچنین ترکیب خـوراك باشـد، ایـن    
بنابراین بـراي  . نماینداسانس در کاهش کلسترول سرم را مشخص می

هـاي گیـاهی    روشن شدن ساز و کار اثـرات هایپولیپیـدمیک اسـانس   
 .مطالعات بیشتري مورد نیاز است

 
  گیري کلی  نتیجه

هاي لیمو، آویشن و زنیان و نعناع  افزودن سطوح مختلفی ازاسانس
هـاي بیوشـیمیایی    هاي گوشتی آرین بر روي فراسـنجه  به جیره جوجه

ــون و عملکــرد پرنــده   ــر نداشــته اســت      خ ــا اثــر مثبتــی درب . ه
ام اسانس نعناع به جیره موجب کـاهش اضـافه وزن    پی پی150افزودن

هاي گوشتی در دوره رشد گردید، همچنـین بیـان نسـبی     روزانه جوجه
داري  معنـی آنزیم مالیک کبدي را نسـبت بـه گـروه شـاهد، بـه طـور       

ممکن است بتوان چنین تفسـیر نمـود کـه افـزودن ایـن      . افزایش داد
ها  سطح از اسانس نعناع به جیره موجب تنش متابولیکی در بدن جوجه

هـاي لیپوژنیـک    شده باشد و در اثر این تنش، بر عملکـرد و بیـان ژن  
 .کبدي اعمال اثر نموده باشد
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 چکیده

، ماکوئی و زندي براي برآورد ضـریب همخـونی و   بلک ایراننژادهاي بلوچی، از بره رأس  6140و  3588، 6215، 14030هاي  داده حاضر در پژوهش
و  3588 ،4826، 10793بـه ترتیـب   در نژادهاي فـوق   مانی زنده صفتتعداد رکوردهاي مورد استفاده براي آنالیز . مانی استفاده شد آن بر صفت زنده اتاثر

. دادند درصد از جمعیت کل را تشکیل  32/36و  88/4، 25/58، 63/17، ماکوئی و زندي به ترتیب کبل ایرانجمعیت همخون در نژاد بلوچی، . ندبود 6140
درصـد،   90/7و  59/4به ترتیب  بلک ایراندرصد، در نژاد  73/3و  66/0میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون در نژاد بلوچی به ترتیب 

، بلـک  ایـران مـانی در نژادهـاي بلـوچی،     میانگین زنده. نددرصد بود 61/3و  22/1و در نژاد زندي به ترتیب  درصد 86/4و  25/0در نژاد ماکوئی به ترتیب 
هاي مورد مطالعه بـراي هـر چهـار نـژاد      میانگین ضریب همخونی در سال. برآورد شددرصد  37/87و  40/90، 44/84، 11/89ماکوئی و زندي به ترتیب 

. گرفـت مدل حیوانی انجـام   12استفاده از  ه بامانی با روش حداکثر درستنمایی محدود شد اثر همخونی بر صفت زند تجزیه و تحلیل. روند افزایشی داشت
، -35/0±11/0، -26/0±11/0بـه ترتیـب    بـا بهتـرین مـدل    ، مـاکوئی و زنـدي  بلـک  ایـران مانی از همخـونی در نژادهـاي بلـوچی،     ضریب تابعیت زنده

دار بوده ولی براي نژادهاي زنـدي   از نظر آماري معنی بلک ایرانکه این ضرایب براي نژادهاي بلوچی و  ،ورد شددرصد برآ -04/0±20/0و  -82/1±25/0
هاي خویشـاوندي بسـیار نزدیـک و     آور ناشی از همخونی باید با حذف آمیزش اثرات زیان در نتیجه به منظور جلوگیري از افزایش. دار نبود و ماکوئی معنی
  .ها مدیریت کرد ر، همخونی را در این گلههاي دو افزایش آمیزش

  
 .نژاد بلوچی ،بلک ایراننژاد مانی،  ، زندهپسروي ناشی از همخونی: هاي کلیدي واژه

  
   1 مقدمه

آمیزش افراد خویشاوند یا آمیزش افرادي که جد مشـترك دارنـد،   
افـزایش همخـونی در یـک جمعیـت     . گـردد  باعث ایجاد همخونی می

نس ژنتیکی داخل یک فامیل، افـزایش واریـانس   منجر به کاهش واریا
هـا، کـاهش هتروزیگـوتی و بـه تبـع آن افـزایش        ژنتیکی بین فامیـل 

افزایش همخونی باعـث بـروز اثـر     ،همچنین. )4( شود هموزیگوتی می
هاي مغلوب مضـر و کـاهش پاسـخ بـه انتخـاب در صـفات مهـم         آلل

زیـرا   .)8 ،7، 3، 2( گـردد  مـی ) صفات تولیدي و تولید مثلی(اقتصادي 
هـاي بـا عملکـرد غیـر افزایشـی بـر روي تنـوع صـفات بـا           نقش ژن

                                                             
بـوعلی سـینا   دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   گروه علوم دامی  جوي دکتريدانش -1

  ،همدان
کده کشـاورزي دانشـگاه   دانشـ گروه علوم دامی و استادیار  استادبه ترتیب  -3و  2 

  ،کردستان
دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    گروه علوم دامـی  کارشناسی ارشد  هآموخت دانش -4

  .کردستان
  )malmasi04@gmail.com                               : نویسنده مسئول* (

کاهش در میـانگین   ،بنابراین. پذیري پایین و متوسط مهم است وراثت
 .شود ها در جمعیت ایجاد می زیگوتصفات در اثر کاهش فراوانی هترو

اي بسـته و کوچـک در   ه به صورت گلهاي  در پرورش حیوانات مزرعه
تحقیقاتی احتمال ایجاد همخونی و مشکالت ناشی از آن اي ه ایستگاه

از  مـانی یکـی از صـفات مهـم اقتصـادي اسـت کـه        زنـده  .وجود دارد
 .آیـد  هـا بـه شـمار مـی     مهمترین فاکتورهاي مؤثر بر درآمـدزایی گلـه  

ژنتیکی بره، توانـایی   مانی صفتی مرکب بوده و تحت تاثیر ظرفیت زنده
صـفت   ).13( اي قـرار دارد  تغذیه عوامل مدیریتی، محیطی و مادري و

میانگین ضریب است که با افزایش  اقتصاديمانی از جمله صفات  زنده
 ).12، 9، 8( شـود  مشاهده می آن ، کاهش در عملکردگلههمخونی در 

 پسـروي ناشـی از همخـونی    اي در مطالعه )7( المبرسون و همکاران
درصد گـزارش   -3/1گوسفندان نژاد همپشایر هاي  را در بره مانی زنده

مـانی از   ضـریب تابعیـت زنـده    )3( بجنـون و چـامی  همچنـین  . کردند
و  -096/0گوئیـل بـه ترتیـب     در دو نـژاد سـاردي و بنـی    را همخونی

 روي یک گلهبر اي  در مطالعه )2( الشیخ. کردنددرصد گزارش  014/0
درصد افـزایش در   1بارکی مصري گزارش کرد که به ازاي  انگوسفند

سـلواگی و  . درصد افـزایش یافـت   06/0، مرگ و میر ضریب همخونی

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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هاي لکسز گزارش کردند کـه   اي بر روي بره در مطالعه  )12( همکاران
هاي  درصد بیشتر از بره 10هاي با همخونی بیش از  مرگ و میر در بره

در مطالعه  )8(رشیدي و همکاران  .درصد  بود 10با همخونی کمتر از 
مـانی از   مرخـز ضـریب تابعیـت زنـده     مـانی بزهـاي   اي بر روي زنـده 

مـانی داراي   هرچنـد زنـده   .نـد درصد گـزارش کرد  -17/0همخونی را 
اهمیت اقتصادي فراوانی است، اما در مطالعات انجـام گرفتـه بـر روي    

هـدف از  لـذا   ).13( ایران کمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   هاي دام
بلـوچی،  ضـریب همخـونی در گوسـفندان نـژاد      برآوردپژوهش حاضر 

 مـانی  اثـرات آن بـر صـفت زنـده     ارزیابی، زندي و ماکویی و بلک ایران
  .باشد شیرگیري میتا ها از تولد  بره

  
 ها مواد و روش

از حاصل (رأس بره  14030 شجرهاطالعات از حاضر،  در پژوهش
بـره  رأس  6215 و نـژاد بلـوچی   )رأس مـیش  4371رأس قوچ و  444

ایستگاه  بلک ایراننژاد  )س میشرأ 1552رأس قوچ و  114حاصل از (
 1154رأس قـوچ و   135حاصـل از  ( رأس بره 3588آباد مشهد،  عباس

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسـفند نـژاد    نژاد ماکوئی )رأس میش
رأس  2100رأس قـوچ و   258حاصـل از  (رأس بـره   6140ماکویی و 

سـتان  نژاد زندي ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند زندي ا )میش
 63، 90تـا   63که به ترتیب در طی سال هاي ) ایستگاه خجیر(تهران 

براي برآورد ضریب  ند،آوري شده بود جمع 90تا  70و  90 تا 73، 90تا 
اطالعات الزم . گردیداستفاده  مانی آن بر صفت زنده اتهمخونی و اثر

شامل شماره بره، شماره پدر و مادر، شماره گله، سال تولد، جنس، تیپ 
رکوردهـاي  . براي هر دام بـود مانی  سن مادر و رکورد صفت زنده تولد،

هاي داراي رکـورد وزن   به ترتیب براي بره 0و  1این صفت به صورت 
اطالعـات مـورد   . بدون رکورد وزن شیرگیري بودهاي  شیرگیري و بره

بـراي  . ها ذخیره گردید تحت عنوان فایل داده Excelافزار  نظر در نرم
 Microsoft Visual Fox Pro(9.0)هـا از نـرم افـزار     ویـرایش داده 

ضرایب همخونی ابتدا فایل شـجره حیوانـات    برآوردبراي . استفاده شد
، ضـرایب  )CFC )10افـزار   سپس بـا اسـتفاده از نـرم    .گله تشکیل شد

براي تجزیه و تحلیل اثر همخـونی بـر   . همخونی هر حیوان برآورد شد
و روش حـداکثر  ) ASReml 3.0 )6افـزار   از نـرم  صـفت مـورد نظـر   

حیوانی زیـر    مدل 12با استفاده از  (REML)درستنمایی محدود شده 
ضریب همخونی در مـدل بـه عنـوان متغیـر کمکـی       با در نظر گرفتن

  .استفاده شد

  
 y=Xb+Zaa+e    1مدل 
 y=Xb+Zaa+Zcc+e   2مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+e  3مدل 
 Cov(a,m)=Aσam  y=Xb+Zaa+Zmm+e  4مدل 
 Cov(a,m)=0  y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e  5مدل 
 Cov(a,m)=Aσam  y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e  6مدل 
 y=Xb+Zaa+Zll+e   7مدل 
 y=Xb+Zaa+Zcc+Zll+e   8مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e  9مدل 
 Cov(a,m)=Aσam y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e  10مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e  11مدل 

 Cov(a,m)=Aσam y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e  12دل م
  

شامل (بردار اثرات عوامل ثابت  bبردار مشاهدات،  yدر این مدل ها 
سال به ترتیب براي نژادهاي بلوچی،  20و  17، 27، 27(سال تولد 

قلو،  یک(، تیپ تولد )نر و ماده(، جنس )، ماکوئی و زنديبلک ایران
براي کلیه نژادها و اثر گله ) سال 7تا  2(و سن مادر ) قلو دوقلو و سه

، بردار اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم a، )براي نژاد بلوچی) 2و  1گله (
m  ،بردار اثرات ژنتیک افزایشی مادريc  بردار اثرات محیطی دائمی

. بردار اثرات باقیمانده است eبردار اثرات محیطی مشترك و  lمادري، 
A ستا ماتریس روابط خویشاوندي ،X  ،Za  ،Zc  ،Zm  وZl 

هاي طرح هستند که ارتباط اثرات عوامل ثابت، اثرات ژنتیکی  ماتریس

افزایشی مستقیم، اثرات محیطی دائمی مادري، اثرات ژنتیک افزایشی 
. کنند مادري و اثرات محیط مشترك را با بردار مشاهدات برقرار می

ستقیم و اثرات کواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی م σamهمچنین 
جهت تعیین مناسب ترین  .دهد ژنتیکی افزایشی مادري را نشان می

 :به صورت زیر استفاده شد) 1(مدل از معیار آکایک 
AICi =−2 log Li +2pi 

نسبت لگاریتم درستنمائی و  log Liمعیار آکایک،  AICi: در رابطه باال
Pi که کمترین  در نهایت مدلی. تعداد پارامترهاي موجود در مدل است

  .مدل در نظر گرفته شد ترین را داشت به عنوان مناسب AICمقدار 
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 در کل جمعیت و جمعیت همخون) درصد(مانی و همخونی  تعداد رکورد، میانگین زنده -1جدول

Table 1- No. of records, mean of survival and inbreeding (%) in Whole population and inbred population 
 جمعیت همخون

 Inbred population  کل جمعیت  
Whole population 

 نژاد
breed 

)درصد(میانگین   
Mean (%)   تعداد افراد

 همخون
No. inbred 

)درصد(میانگین    
Mean (%) 

 

 تعداد رکورد
No. records 

 ضریب همخونی
inbreeding 
coefficient 

مانی زنده  
survival   

 ضریب همخونی
inbreeding 
coefficient 

مانی زنده  
survival 

 

مانی زنده  
Survival 

شجره   
total 

 بلوچی 14030 10793  89.11 0.66  2473  88.30 3.73
Baluchi 

بلک ایران 6215 4826  84.44 4.59  3620  83.84 7.90   
Iranblack 

 ماکوئی 3588 3588  90.40 0.25  175  86.95 4.86
Makoei 

 زندي 6140 6140  87.37 1.22  2230  86.90 3.11
Zandi 

 
 نتایج و بحث

تعـداد رکوردهـا،   نـژاد گوسـفند شـامل     4نتایج آنـالیز شـجره در   
همخونی در کل جمعیت و و میانگین ضریب  مانی میانگین درصد زنده

بیشـترین ضـریب    .شـده اسـت   ارائـه  1 جمعیت همخـون در جـدول  
مـاکوئی و زنـدي بـه    ، بلـک  ایرانهاي نژاد بلوچی،  همخونی براي بره

 .درصد بود 25/31و  00/25، 70/34، 25/31ترتیب 
چهـار   درهاي مورد مطالعه  سالطی میانگین ضریب همخونی در 

در نژاد بلوچی ضـریب همخـونی در   . روند افزایشی داشتگوسفند نژاد 
 درصـد افـزایش یافتـه بـود     035/0±012/0هر سال به طور میانگین 

ــاري )1شــکل ( ضــریب ). <05/0P( دار نبــود معنــی، کــه از نظــر آم
بـه   66ولی از سال  .صفر بود 65تا  63هاي  همخونی جمعیت در سال

بـاال بـودن   احتمـاالً  بعد به تدریج افـزایش یافتـه بـود، کـه علـت آن      
درصد افـراد همخـون، از    .باشد هاي خویشاوندي در جمعیت می تالقی

. ش یافـت افـزای  87درصد در سال  25/40به  66درصد در سال  60/0
 نشـان داد، کـه  کـاهش   85و  82، 74هـاي   ضریب همخونی در سال

ــاالً ــوگیري از تالقــی احتم ــزایش هــاي خویشــاوندي نزدیــک جل ، اف
هـاي   هاي مولد نر به گلـه در سـال   و وارد کردن قوچ هاي دور آمیزش

 .باشد میاز علل این کاهش  84و  81، 73
ور میـانگین  ضریب همخونی در هر سال بـه طـ   بلک ایراندر نژاد 

، کــه از نظــر آمــاري )2شــکل ( درصــد افــزایش یافــت 03/0±31/0
 و 63هـاي   ضریب همخونی جمعیت در سال). >01/0P( دار بود معنی

 .اسـت  به بعد بـه تـدریج افـزایش یافتـه     65صفر بود ولی از سال  64
 20/87بـه   65درصد در سـال   30/7همچنین درصد افراد همخون، از 

ــزای 86درصــد در ســال  ــتاف ــاالً. ش یاف ــودن  احتم ــاال ب علــت آن ب

میانگین ضریب همخونی . باشد هاي خویشاوندي در جمعیت می تالقی
 95/7، 38/7به ترتیـب  (بیشترین مقدار بود  86و  85، 81هاي  در سال

با توجه به اینکه در جمعیت تحـت مطالعـه، بـاالترین    ). درصد 89/7و 
تیجه گرفت کـه در  توان ن ، لذا میاستدرصد  70/34ضریب همخونی 

هاي خویشاوندي بسیار نزدیک وجود داشته  آمیزش بلک ایرانجمعیت 
 25با توجه به کم بودن تعداد افراد با ضـریب همخـونی بـاالي    . است

و با توجه به کـم بـودن ضـریب همخـونی در کـل      ) رأس 67(درصد 
هـاي   توان نتیجه گرفت کـه تعـداد آمیـزش    می) درصد 59/4(جمعیت 

  .لی نزدیک در کل جمعیت تقریباً زیاد نبوده استخویشاوندي خی
ضریب همخـونی نـژاد مـاکوئی در هـر سـال بـه طـور میـانگین         

، کـه از نظـر آمـاري    )3شـکل  ( افزایش یافـت  درصد 012/0±010/0
هـاي   جمعیت در سـال این ضریب همخونی ). <05/0P( دار نبود معنی

همخونی یب به بعد افزایش در ضر 77ولی از سال ، صفر بود 76تا  73
 رأس 3فقـط   77تعداد افراد همخـون در سـال   . به تدریج مشاهده شد

در طـول  . افزایش یافـت  رأس 41این تعداد به  90ولی در سال  بوده،
 79/0هاي مورد مطالعه هیچگـاه میـانگین ضـریب همخـونی از      سال

که با توجه به کم بودن تعداد افراد همخون در کـل   ،درصد بیشتر نشد
هـاي   توان نتیجه گرفـت کـه تعـداد آمیـزش     می) رأس 175(جمعیت 

هـاي خویشـاوندي    خویشاوندي در این گله بسیار کم بوده و از آمیزش
میانگین ضریب همخونی . شده است بسیار نزدیک به شدت جلوگیري 

بـود، کـه ایـن امـر      یافتـه به شدت کاهش  86و  82، 80هاي  در سال
خویشاوندي نزدیـک و وارد  هاي  تواند به علت جلوگیري از آمیزش می

  .بوده باشد 85و  81، 79هاي  هاي مولد نر به گله در سال کردن قوچ
ــانگین      ــور می ــه ط ــدي ب ــژاد زن ــونی ن ــریب همخ ــانگین ض می

، که از نظر )4شکل ( درصد در هر سال افزایش یافت 012/0±020/0
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هـاي تحـت    ضریب همخونی در سال). >05/0P(بود ار د آماري معنی
هاي  ضریب همخونی جمعیت در سال. نوسان زیادي بود مطالعه داراي

در . به بعد به تدریج افزایش یافـت  72ولی از سال  ،صفر بود 71و  70
هاي تحت مطالعه بیشترین میـانگین ضـریب همخـونی در     طول سال

. بیشـتر نشـد   1؛ ولـی هیچگـاه از   )درصد 93/0(مشاهده شد  76سال 

درصـد در   31/74به  72ال درصد در س 76/0درصد افراد همخون، از 
و  82اي میانگین ضریب همخونی در سال هـ . افزایش یافت 86سال 

به دلیل جلـوگیري   که این کاهش احتماالً ،به شدت کاهش یافت 83
هاي مولـد نـر بـه     هاي خویشاوندي نزدیک و وارد کردن قوچ از تالقی

  .می باشد 82و  81هاي  گله در سال
 

 
 بر اساس سال تولد  انگین ضریب همخونی نژاد بلوچیروند تغییرات می - 1شکل 

Figure 1- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Baluchi sheep 
 

 
 بر اساس سال تولد بلک ایرانروند تغییرات میانگین ضریب همخونی نژاد  - 2شکل 

Figure 2- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Iranblack sheep 
 

 
 بر اساس سال تولد ماکوئیروند تغییرات میانگین ضریب همخونی نژاد  - 3شکل 

Figure 3- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Makoei sheep 
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 بر اساس سال تولد زنديروند تغییرات میانگین ضریب همخونی نژاد  - 4شکل 
Figure 4- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Zandi sheep 

 
  تعیین مناسبترین مدل 

تعیین  7مانی در نژاد بلوچی مدل مدل براي صفت زنده مناسبترین
اثرات ژنتیکی افزایشی مسـتقیم و اثـرات محـیط    شامل  این مدل .شد

ایـن   .بـود بهترین مـدل   12مدل  بلک ایراندر نژاد . باشد مشترك می
اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثـرات ژنتیـک افزایشـی    ل شامل مد

مادري، کوواریانس بین اثـرات ژنتیکـی افزایشـی مسـتقیم و مـادري،      
بـراي   .باشـد  اثرات محیطی دائمی مادري و اثرات محیط مشترك مـی 

اثـرات  این مدل نیـز شـامل    .مناسبترین مدل بود 2مدل نژاد ماکوئی 
در . باشـد  ثرات محیطی دائمی مادري مـی ژنتیکی افزایشی مستقیم و ا

اثـرات ژنتیکـی   این مدل فقـط شـامل    بود،بهترین  1، مدل نژاد زندي
معیار آکایک و مناسبترین مدل را براي  2جدول . افزایشی مستقیم بود

 .دهد مانی در این چهار نژاد نشان می صفت زنده
مانی از همخونی در نژادهـاي بلـوچی و    ضریب تابعیت صفت زنده

بـرآورد  درصـد   -35/0±11/0و  -26/0±11/0بـه ترتیـب    بلک ایران

 >05/0Pبه ترتیب در سطوح (دار بودند  که از نظر آماري معنی گردید،
، یعنی به ازاي یک درصـد افـزایش در میـانگین ضـریب     )>01/0Pو 

 35/0و  26/0مـانی در ایـن دو نـژاد بـه ترتیـب       همخونی، درصد زنده
نژادهاي ماکوئی و زنـدي ضـریب تابعیـت    در . یافته بوددرصد کاهش 

درصد  -04/0±20/0و  -25/0±83/1مانی از همخونی به ترتیب  زنده
بود، به عبارت دیگر به ازاي یک درصد افزایش در میانگین همخونی، 

 04/0و  25/0مانی در این دو نـژاد بـه ترتیـب بـه میـزان       درصد زنده
). <05/0P(ر نبودنـد دا که از نظر آماري معنـی  یافته بوددرصد کاهش 

مانی از همخـونی را در ایـن چهـار     ضریب تابعیت صفت زنده 3جدول 
  .دهد نژاد نشان می

بـر روي گوسـفندان   که در مطالعه خود  )7( المبرسون و همکاران
 -3/1 را مانی از همخـونی  ضریب تابعیت زنده انجام شد، نژاد همپشایر

 .درصد گزارش کردند

  
  )مناسبترین مدل پررنگ نوشته شده است(زندي  و ، ماکوئیبلک ایرانمانی در نژادهاي بلوچی،  ي صفت زندهمعیار آکایک برا - 2جدول 

Table 2- AIC values for survival in Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi breed (best models is bold) 
 مدل

Model  
 بلوچی

Baluchi  
 بلک  ایران

Iranblack  
 ییماکو

Makoei  
 نديز

Zandi  
1 -14372.8 -4920.44 -8477.2 -3941.98 
2 -14382.4 -4940.72 -8486.62 -3940.50 
3 -14373.2 -4924.7 -8475.64 -3939.42 
4 -14372.1 -4924.88 -8373.68 -3935.98 
5 -14380.4 -4938.8 -8485.14 -3941.05 
6 -14372.1 -4943.42 -8474.68 -3938.80 
7 -14443.9 -4957.7 -8190.1 -392030 
8 -14441.9 -4961.8 -8188.1 -392245 
9 -14441.9 -4957.12 -8188.1 -3931.10 

10 -14322.5 -4959.2 -8186.42 -3928.68 
11 -14439.9 -4959.84 -8186.38 -3925.15 
12 -14430.1 -4964.00 -8184.66 -3930.21 
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  ، ماکوئی و زنديبلک ایرانونی در گوسفندان نژاد بلوچی، مانی از همخ ضریب تابعیت صفت زنده - 3جدول 
Table 3- The regression coefficient of survival from inbreeding in Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi breed 

 از ھمخونی مانی زندهضریب تابعیت 
regression coefficient of survival  

 مناسبترین مدل
Best model  

 )درصد( مانی زندهیانگین م
Mean of survival (%) 

 تعداد رکورد
No. records  

 نژاد
breed  

  بلوچی 10793 89.11  7  0.26-±*0.11
Baluchi 

  بلک  ایران 4826 84.44  12  0.35-±**0.11
Iranblack  

1.82ns±-0.25  2  90.40 3495 ماکوئی  
Makoei  

0.20ns±-0.04  1  87.37 6140 زندي  
Zandi  
ns: (P>0.05), *: (P<0.05), **: (P<0.01)     

  
در مطالعه بر روي گوسفندان السنبورگ ) 14(ویک و همکاران  ون

در . ددار گزارش کردن ها را غیر معنی هدورمر، تأثیر همخونی بر بقاي بر
مانی از همخـونی در دو   ضریب تابعیت زنده )3( مطالعه بجنون و چامی

درصـد گـزارش    014/0و  -096/0ب گوئیل به ترتی نژاد ساردي و بنی
بـارکی   انروي یـک گلـه گوسـفند   بـر   خود  در مطالعه )2( الشیخ. شد

درصد افزایش در ضریب همخونی،  1مصري گزارش کرد که به ازاي 
در  )9( پاکوییـت و همکـاران  . درصد افزایش یافـت  06/0مرگ و میر 

 گـزارش کردنـد کـه همخـونی،     هورن هاي بیگ اي بر روي بره مطالعه
 .مـانی نرهـا نداشـت    ها را کاهش داده ولی اثري بر زنده مانی ماده زنده

هاي لکسز گـزارش   اي بر روي بره در مطالعه )12(  سلواگی و همکاران
درصد بیشتر  10هاي با همخونی بیش از  کردند که مرگ و میر در بره

دار  بود که این میـزان معنـی   درصد 10هاي با همخونی کمتر از  هاز بر
مـانی بزهـاي    در مطالعه اي بر روي زنده )8( رشیدي و همکاران .نبود

کـه از   نددرصد گزارش کرد -17/0را  پسروي ناشی از همخونیمرخز 
نتایج حاصل در این پژوهش در دامنه نتـایج  . دار نبود نظر آماري معنی

تفـاوت نتـایج بـه     .باشـد  گزارش شده توسط پژوهشگران مختلف مـی 
با نتایج گزارش شده توسـط پژوهشـگران    دست آمده در این پژوهش

توانـد بـه علـت نـژاد، میـزان همخـونی و رونـد متفـاوت          مختلف می
هاي  ها و یا مدل  هاي تحت مطالعه، اندازه جمعیت گله همخونی در گله

  .ها باشد آماري مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل داده
 
  

  گیري کلی نتیجه
 هاي سال طی ها گله این رد که گرفت نتیجه توان می طورکلی به

 اسـت، بـه   گرفته صورت خویشاوند آمیزش حیوانات بین مورد مطالعه
 به اما کم بوده، همخون حیوانات تعداد ابتدایی هاي سال در که طوري

 آمیزش و گله داخل از ماده و نر هاي مولد انتخاب علت به مرور زمان
 همخونی گلـه  ضریب میانگین خویشاوند، تعداد افراد همخون و افراد

و  بلـک  ایـران هـاي   در گلـه  همخـونی  در افزایش. افزایش یافته است
 ادامه افزایش این اگر هاي دیگر بود، که بلوچی بیشتر و شدیدتر از گله

 هـاي  سـال  در روي این صـفت،  همخونی بار زیان اثرات دلیل به یابد،
یـزش  بایـد آم  بنابراین. مشکالت بیشتري را بوجود آورد تواند می آینده

شـود، تـا از    و مـدیریت  بیشتر کنترل بلک ایرانها در دو گله بلوچی و 
هـا   مـانی در ایـن گلـه    افزایش بیشتر همخونی و کاهش شدیدتر زنـده 

 .جلوگیري شود
  

  سپاسگزاري
الزم است که از زحمات تمامی افرادي که به ما در  ما در پایان بر

انـد تشـکر و   انجام این پژوهش و نگارش ایـن مقالـه یـاري رسـانده     
پـرورش  ایستگاه چنین از مسئولین محترم  هم. قدردانی به عمل آوریم

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند  ،آباد مشهد و اصالح نژاد عباس
که به ما  و اصالح نژاد گوسفند زندي تهرانایستگاه پرورش  وماکویی 

  .نماییم ها یاري رساندند تشکر و قدردانی می در تهیه فایل داده
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  گل قرههاي  برهمرگ و میردر  درصد صفات رشد و محیطیو  پارامترهاي ژنتیکی برآورد

 
  3محمد مهدي شریعتی -*2مجتبی طهمورث پور - 1سیداکبر شیري

  26/01/1393 :تاریخ دریافت
  22/07/1393 :تاریخ پذیرش

  
  کیدهچ

آوري شـده   رکـورد جمـع   4929قبل از شـیرگیري از   گل قرههاي  برهمرگ و میر  درصد صفات رشد و محیطیو  پارامترهاي ژنتیکیبرآورد به منظور 
عبارت بودند  صفات مورد مطالعه. گردید استفاده 1389تا  1373گل سرخس، از سال میش در ایستگاه اصالح نژاد گوسفند قره 1856قوچ و  207مربوط به 

هـر   .هفتـه  14و 2،4،8، 1از تولد تـا   ها بره مرگ و میردرصد  د تا شیرگیري،متوسط سرعت رشدروزانه از تول ماهگی، وزن شیرگیري،1وزن  ،تولد وزن :از
بعنوان متغیرکمکی میش  زایش وزندار در مدل شامل جنس، نوع تولد، سال تولد، سن مادر و  عوامل مؤثر و معنی یک از صفات جداگانه با در نظر گرفتن

 .سـتفاده گردیـد  کاکس بـراي آنـالیز درصـد مـرگ و میـر ا      نالیز صفات رشد و مدل رگرسیونمدل مادري براي آ .آماري قرارگرفتند تحلیل مورد تجزیه و
ــفات  رونـــدژنتیکی ــا شـــیرگیري   1، وزن تولـــد وزنصـ ــد تـ ــیرگیري و متوســـط ســـرعت رشـــد روزانـــه از تولـ ــاهگی، وزن شـ ــه ترتیـــب مـ  بـ

مـاهگی،   1، وزن تولـد  وزنصـفات   ت پذیري مسـتقیم وراث .در سال برآورد شد کیلوگرم015/0±001/0و002/0±012/0،004/0±028/0،001/0±125/0
پـذیري   وراثـت  و  0. /21±05/0، 17/0±15/0،04/0±01/0 ،16/0±03/0ترتیـب  بـه  وزن شیرگیري و متوسط سرعت رشد روزانه از تولد تـا شـیرگیري  

هـا قبـل از    رهبـ ات درصد مرگ و میـر  وراثت پذیري صف. شدبرآورد  1/0±03/0 و003/0±0001/0 ، 06/0±014/0، 005/0±0001/0مادري این صفات 
تـا سـن    هـا  بـره درصـد مـرگ و میـر تجمعـی     . برآوردگردیـد  06/0±02/0 و05/0±01/0، 04/0±02/0، 02/0±01/0، 01/0±01/0به ترتیب  شیرگیري
نقـش    هـا  د مرگ و میـر بـره  ولی در صفات درص ،باشد ها امکان پذیر می هد اصالح ژنتیکی صفات رشد در برهد نتایج نشان می .بود درصد 15شیرگیري 

  .باشد ی در بهبود صفات بسیار مهم تر میعوامل محیط
  

   .مرگ و میر، گل قرهفند گوس صفات رشد، ،رگرسیون کاکس :کلیدي هاي واژه
  

   1 مقدمه

بزرگترین بخش درآمد گوسفندداري از طریق تولیـد  باتوجه باینکه 
هـا تـا زمـان     بـره میزان مرگ و میر  از اینرو .)26( دگرد بره فراهم می

در هـر   .باشـد  ثـر گـذار مـی   ا سـود نرخ  مهم و بر بسیارعرضه به بازار 
 از مـرگ و  میزانی بازهم مناسب مدیریت اعمال درصورت حتی اي گله
 مختلـف  نژادهـاي  در هـا  بـره  تلفـات  ).6( شـود  می مشاهده ها بره میر

 50 بیش از تا 15 از و متفاوت هوایی، و آب مختلف شرایط در گوسفند
اسـت کـه    درصد گزارش شده 20تا  9متوسط  و بطور )10و 37( درصد

طالعـه  در م ).28و10( اسـت بیانگر اهمیت آن در کاهش درآمد دامـدار  
ایـن  . مشـخص شـد  درکشور غنا  دجالونک گوسفندسه صفت بر روي 

در اهـداف اصـالح    با توجه به حداکثر سود و ارزش اقتصـادي  صفات
                                                             

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه  ،دانشجوي دکتري، پردیس بین الملل -1
  فردوسی مشهد،

  استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، -2
  .فردوسی مشهد استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه -3

 )tahmoores@um.ac.ir                         :                      نویسنده مسئول(* 

بقـاء، تولیـد مثـل و رشـد،     : نژادي به ترتیب اهمیت عبـارت بودنـد از  
 .)3( بـود  88/0این گوسفند   نرخ بقاء از تولد تا شیرگیري در همچنین
ـ     یک صفت، بقاء بره مختلـف  عوامـل  ثیر أترکیبی اسـت کـه تحـت ت

بعـالوه اثـرات ژنتیکـی     ،آب و هوا، رفتار میش و بره همانند مدیریت،
 وزن تولـد  در کشـور اتیـوپی   در گوسفند هورو ).38و36(گیرد  قرار می

کیلوگرم و احتمال زنده  81/11±09/0 ، وزن شیرگیري71/2 02/0±
ري وزن تولـد و وزن  و وراثت پـذی  5/80±11/1 مانی پیش بینی شده

 25/0±054/0(و مـدل دام بــه ترتیــب  شـیرگیري تحــت مـدل پــدر   
ــ )26/0±039/0، 27/0±034/0( و) 049/0±16/0، ــت ).1( ودب  وراث

 فـیس  بلـک  نـژاد  درگوسـفندان  تولـد  از بعـد  مانی زنده صفت پذیري
 درصد وراثت پذیري. )33( است  هشد گزارش 35/0 تا  18/0 اسکاتلند

 13/0در سنین اولیه تـا   01/0 از بختیاري لري دانگوسفن میر و مرگ
 گزارش گردید 16/94نرخ بقاء تجمعی تا سه ماهگی و  سالگی یک در
بـا   در گوسـفند دورسـت   وراثت پذیري برآورد شده صـفات بقـاء   ).38(

 هفتـه بـه   12و   ،4 ،1 آنالیزهاي نرمال و پروبیت براي صـفات تولـد،  
ــب   ،07/0±03/0( ،)10/0±30/0 ،09/0±03/0(ترتیــــــــــــــــ
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 ،22/0±09/0( ،)33/0±11/0 و 03/0±05/0(،)03/0±07/0
 ).9 و8(اسـت   گزارش شده) 03/0±08/0 ،07/0±14/0( ،)07/0±17/0

بر میزان مـرگ  موثر  اثر هریک از عوامل غیر ژنتیکی تعیین چگونگی
هـا و افـزایش    کـاهش تلفـات بـره    توانـد درکنتـرل و   مـی  ها ومیر بره

شناسایی ظرفیت تولیدي نژادهاي بومی  اینربناب .سودآوري مفید باشد
از  عوامل محیطی و ژنتیکـی مـوثر بـر صـفات اقتصـادي      هر منطقه و

اولویتهاي اساسی است که باید در برنامه هـاي اصـالح نـژادي مـورد     
 گوسفند نژاد اصالح و پرورش ایستگاه راستا، همین در. توجه قرارگیرد

 رکوردهـاي  تـاکنون  وگردیـد     تأسیس سرخس شهرستان گل در قره
گوسـفند  . است شده آوري جمع نژاد این اقتصادي مهم صفات از زیادي

و آب درجه سـانتیگراد  +46تا  -36 از گل شرایط بسیار گرم و سرد قره
بطـور گسـترده    ویابد  را بخوبی تحمل  نموده و پرورش می بسیار شور

 ،میبیـا قزاقستان، ترکمنسـتان، افغانسـتان و نا  ازبکستان، در کشورهاي 
 باشـد  می آفریقاي جنوبی و آرژانتین پراکنده ،روسیه، اوکراین، مولداوي

در نقاط مختلف جهان پـرورش   گل گوسفند قره اینکهه با توجه ب .)35(
شـته  دامنطقه سرخس ایـران  را در نتیجه ولی بهترین  ،است داده شده

 ستا سازگار یافته محلیشود که این گوسفند  از این رو گفته می .است 
رفتار چراي آن نسبت به سایر نژادهـا خسـارت کمتـري بـه محـیط       و

وسـفند  گ ).35( گوینـد  مـی  پوست اکولـوژیکی  زند از این رو به آن می
 خراسـان رضـوي را   جمعیـت گوسـفند و بـز اسـتان    % 4 حدود گل قره

 معروفیـت  و نـژاد  ایـن  ویـژه  خصوصیات باوجود .)5( دهد تشکیل می

 ایـن  روي بـر  اندکی تحقیقات هایش، هبر زیباي پوست علت به جهانی
لذا در این پـژوهش سـعی شـده اسـت عوامـل       .انجام شده است نژاد

گـل   ژاد قـره  هاي ن و درصد مرگ ومیر بره مؤثر بر صفات رشد محیطی
باشد، همچنـین   تا زمان شیرگیري که سن مناسب براي فروش دام می

 . مورد مطالعه قرارگیرد آنهاپارامترهاي ژنتیکی 
  

  هاد و روشموا
رکورد بـره   4929هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل داده

ماهگی و متوسـط سـرعت رشـد روزانـه از      3و  1مربوط به وزن تولد، 
 مـرگ و میـر  و درصد  )قبل از شیرگیريصفات رشد( تولد تا شیرگیري

بـره   مرگ و میـر  درصدصفات ( هفته 14و  8، 4، 2، 1از تولد تا  ها بره
در ایسـتگاه   1389تا  1373 بود که طی سالهاي )شیرگیري ها قبل از

جمـع آوري شـده بـود     گل سرخس پرورش و اصالح نژاد گوسفند قره
گله در طـول سـال و در شـرایط مناسـب آب و هـوایی از      ). 1جدول (

مراتع و پسچر مزارع تغذیه نموده و از اواسط آبان تا اوایل اسـفند مـاه   
ز اول اسفند تا آخر فـروردین مـاه از   ا. به صورت دستی تغذیه می شود

در این گلـه از  . نماید قصیل جو و مراتع در صورت تر سالی استفاده می
جفت گیري هاي تصادفی کنترل شده حیوانات نر و ماده انتخاب شده 

ساعت پـس   24. گردد از اول مرداد ماه تا سه سیکل فحلی استفاده می
  .ام می شوداز تولد بره ها، رکوردگیري هاي الزم انج

  
  تعداد داده هاي وزن تولد، یک ماهگی، شیرگیري و متوسط  سرعت رشد روزانه از تولد تا  شیرگیري - 1جدول 

Table1- Number of records of birth weight, one month, weaning and average daily gain from birth to weaning  
  وزن ها

weights عنوان  
Title  

 
 1روزانه متوسط رشد

average daily gain1  
  يشیرگیر

Weaning  
  ماهگی یک

One month  
  تولد

Birth  

  پایه ت نااحیو  658 539  621  613
Base population    

  ت داراي رکوردنااحیو  4929  4337  4189  4189
Number of animals  with records  

341  301  302  325  
  بود معلومتی که مادر آنها نانااحیو

Number of animals  with unknown 
dam   

  پدرها با رکورد فرزند  207  192  184  178
Sire with records of progeny  

  مادرها با رکورد فرزند  1856  1762  1759  1759
Dam with records of progeny  

  پدربزرگ ها با رکورد فرزند  310  237  298  286
Grandfather with records of progeny   

  مادربزرگ ها با رکورد فرزند  764  711  730  715
Grandmother with records of progeny  

  شیرگیرياز تولد تا رشد روزانه سرعت متوسط 1
1Average daily gain from birth to weaning     
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اطالعات مربوط به هر حیوان شامل شماره حیـوان، پـدر و مـادر،    

انـه از تولـد تـا شـیرگیري،     ماهگی و سرعت رشد روز 3، 1اوزان تولد، 
، سـن مـادر،   هفتـه  14و  8، 4، 2، 1از تولد تا  ها بره مرگ و میردرصد 

وزن زایش (سال تولد، جنس بره، نوع تولد و وزن میش هنگام زایمان 
  .بود) میش

  
  روش هاي آماري

براي هر صفت به همراه اطالعات مورد نیاز  ها بعد از ویرایش داده
ایـن فایلهـا شـامل    . فایـل شـجره و داده بـود    ها شاملفایل .آماده شد
عوامـل   ،)راس قـوچ  207راس مـیش و 1856حاوي ( شجرهاطالعات 

صـفات مـورد مطالعـه عبـارت      .متغیر کمکی و صفت اصلی بود ثابت،
 ،هفتـه  14 و 8، 4، 2، 1 از تولـد تـا  هـا   برهمرگ و میر درصد  :ازند بود

سـرعت رشـد   وزن یک ماهگی، وزن شـیرگیري و متوسـط    ،تولد وزن
که هر یک از این صفات به صورت جداگانه  روزانه از تولد تا شیرگیري

و  تولد، سـن مـادر   نوع جنس، سال تولد،با در نظر گرفتن عوامل ثابت 
عوامـل   وبعنـوان متغیـر کمکـی     اثرات متقابل آنها، وزن زایش مـیش 

 مـورد تجزیـه و   20 نسـخه  SPSS آمـاري  نـرم افـزار  تصادفی توسط 
از مشـخص شـدن معنـی دار بـودن و      بعد .ي قرار گرفتندآمار تحلیل
هاي واریـانس بـا اسـتفاده از     برآورد مؤلفه دار نبودن اثرات ثابت، معنی

 .شد انجام )Wombat )23 آماري نرم افزار مدل حیوانی تک صفتی و
 ذیـل  تـک صـفتی   مـدل آمـاري  پارامترهـاي ژنتیکـی از    براي برآورد

                   y = Xb + Z1a+Z2m+e.استفاده گردید
y  ،بردار مشاهداتb و  نـوع تولـد   جـنس،  سال،( بردار اثرات ثابت

بـردار اثـرات     m،ژنتیکی افزایشـی مسـتقیم  بردار اثرات  a ،)سن مادر
 هاي ضـرایب  به ترتیب ماتریسZ2 و  X ،1Z ژنتیکی افزایشی مادري،

نیـز   e نشان می دهد و yرا با m ,a ,bهستند که رابطه عناصر )1و  0(
براي محاسـبه بقـاء از تـابع رگرسـیون      .اثرات باقیمانده می باشد بردار

 مـورد  آمـاري  مـدل  کهاسـتفاده شـد   SPSS آمـاري  کاکس نرم افزار
  ):31( عبارت بود ازدر این تحقیق استفاده 

μ+Yi+Sj+BTk+Pl+βPWm +eijklm 

ـ   μ مـانی هـر بـره،    هاحتمال زند  کـل   مـانی  دهمیـانگین زن
امـین   jاثـر   Sj ؛)i = 1,...,16( امین سال تولد iاثر ثابت Yi  ؛جمعیت

امین  Lاثر  Pl ؛)k=1,2( امین نوع تولد k اثر BTk ؛)j=1,2( جنس بره
 PWرگرسـیون  ضـریب   β ؛)m=1,...,10( برحسـب سـال   سن مادر

اثـر   eijklm و  کمکـی  متغیربعنوان  وزن زایش میش ،
  .باقیمانده تصادفی

. اسـتفاده شـد  صفتی تک  مدل دامی از پذیري براي برآورد وراثت
در مورد هـر   ارثی هايشارزبهترین پیش بینی نا اریب خطی از سپس 
، فنـوتیپی و محیطـی بـه ترتیـب از     روند ژنتیکـی پیش بینی و صفت 

تولـد، میـانگین ارزش    هاي ارثی بر سال میانگین ارزش تابعیت طریق
و تفاوت حاصل از روندهاي فنـوتیپی و ژنتیکـی    ل تولدفنوتیپی بر سا

  .برآورد شد
  

  بحثنتایج و 
میـانگین حـداقل مربعـات صـفات رشـد       تجزیه واریـانس و نتایج 

جـنس، نـوع تولـد و سـن     ( مطالعه شده براي هر زیر گروه اثرات ثابت
اثر سال تولد براي همه صفات معنی  .است ارائه شده 2در جدول ) مادر

). >01/0P(ها بود  وزن بدن در نرها بیشتر از ماده). >001/0P(دار بود 
سن مـادر روي  ). >01/0P(هاي تک قلو سنگین تر از دوقلوها بود  بره

همه صفات به جز متوسط سرعت رشد روزانه از تولد تا شیرگیري اثـر  
بیشترین میـانگین وزن تولـد و وزن یـک    ). >01/0P(دار داشت معنی

 سـال و در وزن شـیرگیري،   8اي بـا سـن   هـ  هـا در مـیش   ماهگی بره
  . سال بود 8و  7هاي با سن   میش

وراثت پذیري مستقیم، وراثت پذیري مادري، روند فنوتیپی، رونـد  
در بـا اسـتفاده از مـدل حیـوانی      صـفات رشـد   ژنتیکی و روند محیطی

  .است ارائه شده  3در جدول  گوسفند قره گل
بـه  ثت پذیري مسـتقیم  ورابیشترین ، نشان داداین پژوهش  نتایج

از تولـد تـا   ترتیب مربـوط بـه صـفات متوسـط سـرعت رشـد روزانـه        
ــود و    ــاهگی ب ــک م ــد و وزن ی ــیرگیري، وزن تول ــیرگیري، وزن ش ش

به ترتیب مربـوط بـه متوسـط سـرعت     مادري بیشترین وراثت پذیري 
شیرگیري، وزن یـک مـاهگی، وزن تولـد و وزن    از تولد تا رشد روزانه 

  .شیرگیري بود
  

  ثت پذیري وزن تولدورا
ــا  ـــثت پذیورا )19(کومــور و رهاج نژادهــاي  در راتولد  وزن يرـ

ـ ت 10/0ۀ ـــ مندامختلف،  همکـاران  و  اورت .نددنمو ارشگز 35/0ا ــ
ژادهاي رامنی، پرندیل، کوپ ورث،   در ن تولدوزن يرــثت پذیورا )12(

 38/0گلـه گوسـفند در نیوزیلنـد،     38هـاي آنهـا در    تکسل و آمیختـه 
درگوسفند نژاد قزل وراثت پـذیري  ) 7(بانه و همکاران . زارش کردندگ

و افتخارشـاهرودي   رپو رثطهمو .کردنـد گـزارش   16/0 را وزن تولـد 
ــنی و 15/0 گلهقر ادنژ در را تولدوزن يثتپذیرورا )37( ،   و حســــ

گــزارش 24/0 ادنژایــن  در راتولد وزن يثتپذیرورا) 15(همکــاران 
د احتمـاالً بـدلیل مـدلها و نـرم افـزار مـورد       این اختالف برآور .کردند

از مدل پدر و ) 37(طهمورث پور و افتخار شاهرودي . استفاده می باشد
 از مدل حیوانی و نرم افزار ) 15(نرم افزار هاروي و حسنی و همکاران 

DFREML    ر ثتپذیورا .جهت برآورد وراثـت پـذیري اسـتفاده نمودنـد
ـــبدس سایر محققین  تاــــشارگز منۀدا درین تحقیق ا در همدآتـ

 تولد وزن يثت پذیرورا ارمقد دنپایین بو .)37، 19، 18( میباشد
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تکامل  و دـــــشر: دمیشو طمربو یرزبدالیل  يبعد اوزان نسبت به
 تغذیۀ ،جفتیـل  قب از یـــ محیط و نتیکیژ ملاعو رــجنین تحت تأثی

ـــبوس جنین  درملمحیطی مؤثر اعو ،ینابنابر. میباشد هغیر و دریلۀ ماـ
 نبد ییاغذره یخذ وکی راخو ادکیفیت مو وکمیت  مخصوصاً درشد مار
 ههرگا یگرد فطر از .هداردتحت تأثیر قر را جنین دــشر ندامیتو درما
مر سبب ا ینا، ندــــــباش يندواــــــبطۀ خویشار داراي، گلهيهاچقو

 نیز پایین يثت پذیرورا و هشد یانس بین فامیلهاوار نمدآپایین
مشخص  دريما رثاآهمیت ا تولدوزن ردمو در نینهمچ .)11( یدآمی

ــکژیانسوار و دريئمی مادایانس محیطوار و دمیشو  دريما نتیـ
یانس وارباعث کاهش  ومیباشند  انفنوتیپی حیو یانسوار از قسمتی

  . )11،19( میشوند انیشی حیوافزا

  
  يشیرگیروزن يثت پذیرورا

ــاهرودي   ــور و افتخارشـــ ــورث پـــ  يثت پذیرورا) 37(طهمـــ
گـــزارش و حســـنی و  26/0گل هرـــــق ادنژ در را يیرگیرـــــشوزن

 يثت پذیرورا ،)20(مکناداقتون  .نددنموارشگز) 19/0(، )15(همکاران 
ــج  ادنژ در را يیرگیرــــشوزن ثت ورا ،)19(و رهاجــا  وکومــار 45/0رن
گـزارش   3/0گوسفند سـویه آمریکـایی    در را يیرگیرــشوزن يپذیر

ر گوسفند نژاد قـزل وراثـت پـذیري وزن    د) 7(بانه و همکاران . نمودند
  .زارش نمودندگ 24/0شیرگیري را 

  

 1خطاي معیار صفات رشد  قبل از شیرگیري ±میانگین حداقل مربعات  - 2جدول 
Table2- Least squares mean± SE, growth traits of before weaning weight1  

 صفات
Traits  اثرات ثابت 

Fix effect  2انهمتوسط رشد روز 

Average daily gain(kg/day)2  
 وزن شیرگیري

Weaning weight  
 ماهگی 1وزن 

one month weight  
 وزن تولد

Birth weight  
  سال  ***  ***  ***  ***

Year  
  جنس  **  **  ** **

Gender  
a 0.05±0.223  a 0.24± 25.12  0.15 a ±13.21  a 0.015±5.36  نر  

Male  
b 0.04±0.2040  b 0.15±23.40  b 0.13±11.10  0.01 b ±5.04  ماده  

Female  
  نوع تولد  **  **  **  **

Birth type  
0.06 a ±0.225  0.21 a ±25.60  0.16 a ±12.51  0.01 a ±5.29  یک قلو  

Single  
0.01 b ±0.202  0.11 b ±22.50  0.14 b ±11.71  0.03 b ±4.36  دوقلو  

Twin  
Ns **  **  **  سال( سن مادر(  

Age of dam(year)  
0.07±0.204  0.20 a ±23.54  0.71 b ±11.52  d 0.03±5.09  2 
0.05±0.195  0.32 b  ± 22.82 0.19 b ±11.75  0.02bc±5.26  3  
0.05±0.205  23.70±0.45 a  0.12 b ±11.82  0.02c± 5.25  4  
0.05±0.206  23.90±0.14 a  0.20 b ±12.11  5.31±0.03bc  5  
0.05±0.202  23.48±0.12 a 0.24 b ±12.25  5.34±0.04b  6  
0.06±0.206  23.60±0.13 a  0.13 b ±11.90   0.04d±5.04  7  
0.05±0.203  23.55±0.23 a  0.17 a ±12.63  0.08a±5.56  8  
0.04±0.204  23.14±0.23 b  0.10 a ±12.20  0.05c±5.24  9  
0.05±0.202  22.98±0.22 b  0.17 b ±11.60  0.08f±4.81  10  

  .)P< 0.05( باشند دار می داراي اختالف معنی بهمشامیانگین هاي هر ستون با حروف غیر 1
 متوسط سرعت رشد روزانه از تولد تا شیرگیري2

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2Average daily gain from birth to weaning 
ns: (P>0.05), **: (P<0.01), ***: (P<0.001)  
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 )کیلوگرم( در گوسفند قره گلبا استفاده از مدل حیوانی صفات رشد  یري مستقیم، وراثت پذیري مادري، روند فنوتیپی، روند ژنتیکی و روند محیطیوراثت پذ -3جدول
Table3- Direct heritability, Maternal heritability, phenotypic trend, Genetic trend and Environmental trend for  growth traits 

by using Animal Model in Karakul sheep  
 روند محیطی

Environmental 
trend  

  روند  ژنتیکی
Genetic 

trend  

 روند فنوتیپی
Phenotypic 

trend 

h2
m  

Maternal 
heritability 

h2
d  

Direct 
heritability 

  صفت
Trait 

0.0265 ± 0.008 -  0.012±0.002 -0.0145±0.006 0.0001±0.005  0.16±0.031 
 تولدوزن 

Birth weight  

0.143 ± 0.016  -  0.028±0.004 -0.115± 0.012 0.14±0.06  0.15± 0.01 
  یک ماهگیوزن 

One month weight  
0.120± 0.004 -  0.125 ± 0.001

 
  شیرگیريوزن    0.17±0.04  0.0001±0.003 0.003 0.245± 

Weaning weight  

0.028 ± 0.011 - 0.015± 0.001 0.013 ± 0.01 -  0.03±0.1  0.21±0.05 
  شیرگیرياز تولد تا  رشد روزانهسرعت  متوسط

Average daily gain from birth to 
weaning (kg/d)  

h2
d = ،وراثت پذیري مستقیمh2

m =وراثت پذیري مادري  
h2

d= Direct heritability, h2
m=Maternal heritability 

 
ایر در دامنـــه گزارشـــات ســـهش حاضر وپژ يثت پذیرورا ارمقد

ــین  ـــعلت پایی .)37، 23، 20، 19، 15(مد آستدبهمحقق  آن دنن بوـ
ـــمیباش ردکور ادتعد و يثت پذیرورا آوردبر روش وتتفا  همچنین. دـ
ـــش نماز در ـــشرگی اریرخوـ ـــها بیشتر تحت تأثیر شهد برـ  دریر ماـ

یانس واریش افزاسبب  دريما رتقد و دريثر ماا ،ینابنابر .دــــمیباش
 .دوـــ میشيثت پذیرورا نمدآموجب پایین نتیجهدر و هدــش محیطی

 ت وزناپژوهش حاضر وراثت پذیري مستقیم بـراي صـف   دربطورکلی 
ــه  ــد روزانـ ــط رشـ ــیرگیري و متوسـ ــد، وزن ازشـ ــا تولـ ــد تـ            از تولـ

بـا مقـدار    سـافولک شیرگیري با نتایج بدسـت آمـده درگوسـفند نـژاد     
وسفند نـژاد فرافـرا   گ و )19( 03/0±38/0، 03/0±16/0، 03/0±15/0

ــیرگیري    ــد و ش ــفت وزن تول ــراي ص ــتقیم ب ــذیري مس ــت پ ــا وراث ب
و بـا نتـایج گـزارش     .مغایرت داشـت ) 24( 02/0±25/0، 03/0±21/0

مـذکور  نـژاد   در )37( افتخارشـاهرودي  و شده توسـط طهمـورث پـور   
تحقیـق حاضـر بـا     وراثت پذیري صفات رشـد مقایسه  .همخوانی دارد

  نشان داد وراثت پذیري سایر محققین، وسطبرآوردهاي گزارش شده ت
هاي حاصل در این پژوهش در حد پائین دامنه نتـایج سـایر محققـین    

از وزن تولـد بـه یـک     در این نژاد وراثت پذیري صفات رشد. قرار دارد
با شـرایط   احتماالٌ بدلیل عدم تطابق کافی . کاهش یافته است ماهگی

از آن بـه بعـد تـا وزن از     و  باشـد مـادر   محیطی و قبـول بـره توسـط    
منـدي از شـیرکافی    شیرگیري بدلیل تطابق با شرایط محیطی و بهـره 

 اسـت  مادر و رفتار مادري بهتر باعث افزایش وراثـت پـذیري گردیـده   
)34.(  

  

  روند ژنتیکی وزن تولد
در گوسـفند بلـوچی رونـد ژنتیکـی ایـن      ) 14(حسنی و همکاران 

گـرم در   3±1روند محیطـی  و  4±1، روند فنوتیپی 7/0±6/0صفت را 
گـرم  12 در این پـژوهش  نتیکی این صفتژ روند. سال گزارش کردند

ــد  ــرآورد ش ــال ب ــدول( در س ــین ).3ج  در نتیکیژ ندرو کمترینهمچن
 علت. بـود  تولد وزن به طمربو نیزقبـل از شـیرگیري    شدر تبینصفا

 فنوتیپی میانگین دنبو کمتر ،ینصفتا ايبر نتیکیژ ندرو دنبو کمتر
 صفت ینا نظرگرفتن در معد نیز و شدر تصفا سایر با مقایسه در آن
 .میباشد ییزا سخت از يجلوگیر ايبر بنتخاا رمعیا انعنو به

 را تولـد گوسـفند بلـوچی    وزن نتیکیژ ندرو) 31(سرگلزایی و ادریـس  
 هشوپژ نتیجه با مطابق ندکهدکرآوردبرگــرم در ســـال   2/12و كندا

  .ستا حاضر
  

  هگیما1روند ژنتیکی وزن 
 آوردبر لسا در مگر 28 حاضـــر مطالعه در صفت ینا نتیکیژ ندرو

گوسـفند مرینـوس   ي  در مطالعه )17(جورادو و همکاران . )3ولجد(شد
ـ ردکگرم در سال برآورد  20 روند ژنتیکی این صفت را سپانیائیا بـا  . دن

 در همدآستد به نتیکیژ ندرو که یافتدر انمیتو هاآوردبر مقایسه
 )17(و همکــــاران  جــــورادو نتایج از بیشتر وديدح هشحاضر تاوپژ

 هشد گرفتهربکا بنتخاا برنامه دنبو موثر بیانگرً حتماالا که میباشد
  .ستا

  
  ماهگی3روند ژنتیکی وزن

 مگر 125 ،مــاهگی 3وزنبــراي  نتیکیژ ندرو ارمقد سیربر ینا در
سـرگلزایی و ادریـس   همچنین در مطالعه  ).3ولجد(شد آوردبر لسا در
 3روي گوســفند لــري بختیــاري مقــدار رونــد ژنتیکــی وزن بــر  )31(

 ارمقد ديکر ادنژ گوسفنددر) 27(رشیدي و آخشی  و مگر125 ،ماهگی
ــدکر آوردبر لسا در مگر 128را  صفت ینا نتیکیژ ندرو  مشابه کهد نـ

در گوســفند ) 14(امــا حســنی و همکــاران  .ستا حاضر تحقیق نتیجه
و  3±9، رونـد فنـوتیپی   55±1مـاهگی را،   3بلوچی روند ژنتیکی وزن 

گرم در سال گزارش کردند که مغایر نتایج ایـن   -52±8روند محیطی 
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روند ژنتیکی را در گوسـفندان نـژاد   ) 2( آناالو همکاران. پژوهش است
گزارش ، روزگی بود 90سگورنا که در آن انتخاب براساس فنوتیپ وزن

 ،اثر داشت روزگی 90و وزن  از شیرگیريانتخاب روي وزن  که نددنمو
با نتایج ایـن   از شیرگیريولی روي وزن تولد اثري نداشت که در وزن 

) 40(و همکـاران   یاپی .تحقیق تفاوت ولی در وزن تولد همخوانی دارد
اي که بر روي گوسفندان نژاد دیالونک انجـام دادنـد، رونـد     در مطالعه

را  1992تــا   1984روزگــی از ســال    365و  180 ،80ژنتیکــی وزن
گـرم   14±2/3و  11±8/5، 28 ±7/18 حیوانی به ترتیب س مدلبراسا

در گوسـفندان نـژاد    )17( دو و همکـاران اروجـ  .نددکردر سال گزارش 
 90روزگـی و وزن   30تولـد، وزن   فنوتیپی وزن مرینوس اسپانیائی روند

و  198±113، 12±17بـه ترتیـب    1989تـا   1984روزگـی را از سـال   
هـا بـه ترتیـب     صـفات را در قـوچ   گرم، روند ژنتیکی ایـن  194±464

و در  30 ±10و  10±1،  2±1هــا  ، در مـیش 160±40و  6±70، 4±17
زائـی گـزارش    گرم به ازاء هر فصل بـره  60 ±20و 20±3، 7±2ها  بره

مـی   کی در آنها بیشتر از مطالعه حاضریکه میزان پیشرفت ژنت ،نمودند
رونـد ژنتیکـی   گوسفند سنگسري در ) 29(سیدعلیان و همکاران  .باشد

، وزن شش مـاهگی، افـزایش وزن   از شیرگیريصفات وزن تولد، وزن 
تا شـش   از شیرگیريافزایش وزن روزانه  روزانه از تولد تا شیرگیري و

گرم گـزارش   -05/0و  26/0 ،16 ،35 ،9 ترتیبه برا ها  ماهگی در بره
از روند ژنتیکی صفات وزن تولد، وزن ) 31( سرگلزایی و ادریس. کردند

ــا از  شــیرگیري ــد ت ــه از تول ، وزن شــش مــاهگی، افــزایش وزن روزان
ي هـا  ماهگی در بره 6تا  از شیرگیريشیرگیري و افزایش وزن روزانه 

گـرم   -07/0و  16/0 ،6/34 ،8/21 ،7/12ترتیـب  ه را ب لري بختیاري
ولی بـا گـزارش   ، که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد، کردند گزارش

احتماالٌ دلیـل  . مغایرت دارد در گوسفند کردي )34( شیري و همکاران
، اسـتفاده بیشـتر از   در ایـن پـژوهش را   پایین بودن پیشرفت ژنتیکـی 

با مقایسه این ارقام . گله دانستبه تر  هاي داراي ارزش ارثی پایین قوچ
هـاي   توان دریافت کـه رونـدهاي ژنتیکـی گـزارش شـده در گلـه       می

پایین و بعضاً منفی است و از نظر ها بسیار  اصالحی موجود در ایستگاه
رسد دالیل عدم پیشرفت ژنتیکی در  نظر می  به. دار نیستند آماري معنی

مشـخص نبـودن    -1. حد مورد انتظار را بتوان به موارد زیر نسبت داد
عدم استفاده از دانش روز بلحاظ کاربردي نمـودن   -2اهداف اصالحی 

پیشـرفت و سـودآوري   جهـت   هـا در  آن و اسـتفاده از نتـایج پـژوهش   
نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه رونـد ژنتیکـی       .واحدهاي دامپروري

رسـد   که بـه نظـر مـی    بوده استمثبت  قبل از شیرگیري صفات رشد
از وضـعیت نسـبتاً    شـمرده در بـاال   اشـکاالت بـر   برخالفرویهمرفته 

به دلیل پائین بـودن وراثـت پـذیري     طرفی از. باشد  مناسبی برخوردار
از طریـق   گرفت کـه   توان نتیجه صفات قبل از شیرگیري می مستقیم

انتخاب فنوتیپی امکان بهبود این صفات کم بوده و پیشـرفت ژنتیکـی   
  .حاصل زیاد نخواهد بود

در  گـل در سـنین مختلـف    هاي قره تعداد و درصد مرگ و میر بره
  .ه شده استئارا) 4جدول (

 1تـا   تولـد بـره در محـدوده زمـانی     درصد مرگ و میـر بیشترین 
ها با شرایط جدید بعـد   بود که احتماالً بدلیل سازگار نبودن بره گیهفت

هفتگـی رونـد کاهشـی     14تا سـن   از تولد از زایمان باشد و بعد از آن
و بحـري   )39(، وطن خواه)4(داشت که با نتایج اسلمی نژاد و همکاران

بـدلیل  احتماالً ایـن تفـاوت   ، از نظر مقدار تفاوت داشت )6(و همکاران
ولی از نظر روند مشـابه   نحوه مدیریت و نژاد باشد ،شرایط آب و هوایی

با متوسط نرخ مرگ و میـر در اغلـب کشـورهاي تولیـد     همچنین . بود
همخـوانی دارد   ،گزارش شـده اسـت   درصد 20تا 9کننده گوسفند که 

درصد مرگ و میر نشان داد که تحقیق نتایج این ). 39 و 4،13،30،33(
هـا رونـد صـعودي     بـا افـزایش سـن بـره    سـن شـیرگیري   تـا   هـا  بره
 صفات درصد مـرگ و میـر  و وراثت پذیري زنده مانی  .)4جدول(شتدا

  .است ارائه شده 5در جدول  گل ایستگاه سرخس هاي قره در بره
بـره هـا قبـل از     مرگ و میر درصدصفات  مستقیم وراثت پذیري

ـ   عکس وراثت پذیريرافزایشی داشت و ب روندشیرگیري  ادري ایـن  م
نرخ تجمعی بقاء روند نزولی داشت که این روند با نتایج اکثـر  صفات و 

  ).39 و4( محققین همخوانی دارد

  

  گل در سنین مختلف هاي قره تعداد و درصد مرگ و میر بره - 4جدول 
Table4- Number and percentage of death at different ages Karakul  lambs 

 )درصد(مرگ و میر
   Death (percentage) 

  )تعداد(مرگ و میر
Death (Number) 

 زنده ها در ابتداي بازه
Live at the beginning 

of  the period 
 )هفته( سن بره

Age of lamb(week) 

 1تولد تا   4929  296  6
Birth to 1  

9.5 469 
 2تولد تا   4929

Birth to 2  
 4تولد تا   4929  592  12

Birth to 4  
13.8  681 

 8تولد تا   4929
Birth to 8  

15  740 
 14تولد تا   4929

Birth to 14  
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  گل ایستگاه سرخس هاي قره زنده مانی و وراثت پذیري مستقیم و مادري صفات درصد مرگ و میر در بره -5جدول
Table 5- Survival and Direct and  maternal heritability of percentage of death in Karakul lambs in Sarakhs Station 

  وراثت پذیري مادري
Maternal heritability   

 وراثت پذیري مستقیم
Direct heritability  

 (%)  نرخ زنده مانی
Survival rate (%)    

  صفات
Traits  

  هفته 1درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   94  0.01±0.01  0.01±0.03
Percentage of death of lambs  from birth to 1 week  

  هفته 2درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   90.5  0.01±0.02  0.02±0.02
Percentage of death of lambs  from birth to 2 week  

  هفته 4درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   88  0.02±0.04  0.01±0.02
Percentage of death of lambs  from birth to 4 week  

  هفته 8درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   86.2  0.01±0.05  0.02±0.01
Percentage of death of lambs  from birth to 8 week  

  هفته 14درصد مرگ و میر بره ها از تولد تا   85  0.02±0.06  0.030±0.01
Percentage of death of lambs  from birth to 14 week  

  
در ایـن   ها قبل از شیرگیريبره  مرگ و میر درصدنرخ بقاء براي 

هـاي   که بقاء بره )21( و همکارانماتیکا  بود که با نتایج% 85پژوهش 
دورسـت   هـاي  کـه بقـاء بـره    )8( و براش و همکاران %6/85سابی را 

  .دارد مطابقت ،گزارش کردند% 85استرالیایی را 
  بقاء

سـاعت بعـد از تولـد     24میانگین بقـاء تـا    )22(ماکسا و همکاران 
، 88 و آکسفورد داون را بـه ترتیـب،   ژاد تکسل، شروپ شایر   سه ن براي

پـذیري مسـتقیم بقـاء را     درصد گزارش کردند و وراثـت  5/92، 7/91
و وراثـت  . کردنـد  برآورد 07/0 و06/0 ،05/0درسه نژاد فوق به ترتیب 

از وراثت پذیري مستقیم در تکسل، شروپ  کمی بیشتر پذیري مادري
. شـد  بـرآورد  04/0و 007/0 ،06/0بـه ترتیـب    شایر و آکسـفورد داون 

بـراي صـفات مختلـف     وراثت پذیري مستقیم) 16(هاتچر و همکاران 
و  02/0-05/0 بقاء قبل از شیرگیري را در گوسفند مرینوس استرالیایی

 همچنـین . گـزارش کردنـد   03/0-07/0 آنهـا را  وراثت پذیري مادري
وراثت پـذیري  د دو برابر بعد از تول 7و  1بین روز  وراثت پذیري مادري

. برعکس اتفاق افتـاد و نصـف شـد    110و  7مستقیم بود، اما بین روز 
براي بقاء تجمعی، وراثت پذیري مستقیم بطور ثابت حدود یک دوم تـا  

ـ هـا  بـره  در همه سنین وراثت پذیري مادري کمتر از  یک سوم  دونب
) 12(ن اورت و همکـارا  .بودهیچ روند ثابت مشهود با افزایش سن بره 

براي بقـاء بـره در زمـان تولـد را     ) مادري+ مستقیم ( يرــثت پذیورا
 يرــثت پذیوراداد که  نتایج این پژوهش نشان .گزارش کردند 01/0

بود کـه بـا نتـایج     06/0میر بره ها از تولد تا شیرگیري  درصد مرگ و
نتـایج حاصـل نشـان داد     ).22 و 12،16(سایر محققین همخوانی دارد 

، بیشتر تحـت  از تولد تا شیرگیري درصد مرگ و میر بره ها که صفات
تاثیر عوامل ژنتیکی مادري قرار دارند و با افزایش سن به علت کاهش 

وراثـت  . وابستگی بره به مادر، از اهمیت ایـن اثـر کاسـته شـده اسـت     
نشان می دهـد کـه   مختلف  پذیري پایین به دست آمده براي صفات 

ه با ک گردد ت، سبب بهبود ژنتیکی کم مینتیجه انتخاب براي این صفا

براش و همکـاران  ). 22و16، 12(گزارشات سایر محققین مطابقت دارد 
گـزارش   %85در گوسفند دورست استرالیایی، نرخ تجمعی بقـاء را  ) 8(

، در بررسی سه صفت رشد، تولیـد  )3(همچنین آنور و همکاران . کردند
سـود و ارزش اقتصـادي در    مثل و بقاء در گوسفند با توجه به حـداکثر 

اهمیـت   اهداف اصالح نژادي مشخص شد که این صفات بـه ترتیـب  
و نرخ بقاء از تولد تـا شـیرگیري    .رشد بقاء، تولیدمثل و: عبارت بودند از

در ایـران از آنجـایی   . نیز با تحقیق حاضر مطابقت دارددر این گوسفند 
ی باشـد، ایـن   م بیشتر که گرایش اکثر دامداران به سمت تولید گوشت

صفت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان مهمترین صـفت  
شناخته می شود در حالیکه به نظر می رسد، مهمترین صـفت هماننـد   

وراثـت   بقـاء باوجود اینکـه صـفات    .غنا، در ایران نیز، بقاء باشد کشور
پذیري پایینی دارنـد، امـا اسـتفاده از رکوردهـاي مربـوط بـه آنهـا در        

با توجه به ایـن  . یابی، منجر به بهبود در انتخاب بهترین ها می شودارز
موضوع برآورد پارامترهاي ژنتیکی این صفات براي برآورد ارزش ارثی 

در برنامه هاي اصالح نژادي به منظور حداکثر کردن  استفاده حیوان و
  .بهبود ژنتیکی الزم است

 
  نتیجه گیري

پـایین تـا متوسـط     پـذیري  با توجه به وراثت در مورد صفات رشد
 درصد مرگ و میر بـره هـا  در صفات . آنها، انتخاب ژنتیکی مؤثر است

. ، انتخـاب نتیجـه سـریع نخواهـد داشـت     پائینبسیار وراثت پذیري با 
بنابراین، کنترل و بهبود عوامل محیطی باعث بهبود ایـن صـفات مـی    

بلکـه  این به معنی نتیجه بخش نبودن اثرات ژنتیکی نمی باشد . گردد
باید برنامه بلند مدت تري نسبت به صفات رشد، براي بهبـود ژنتیکـی   

  .میر بره ها در نظر گرفت درصد مرگ و
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مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سرخس، مسئولین محترم ایستگاه 

ژیان و  س آقایان مهندسپرورش و اصالح نژاد گوسفند قره گل سرخ
احمدي بلحاظ در اختیارگذاشتن اطالعـات صـمیمانه تقـدیر و تشـکر     
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  هاي اصالحی ژنومیبر صحت ارزش QTLمطالعه توزیع آماري اثرات 

  Bayesianبرآورد شده با روش  
 

 4علی اسماعیلی زاده -3محمود هنرور -2مهرجردي احمد آیت اللهی -*1نازنین محمودي
  27/03/1393: تاریخ دریافت
  29/04/1394: تاریخ پذیرش

 
 چکیده 

کروموزوم هر یک بـه   10به این منظور ژنومی متشکل از  .بود یکیژنت یابیبتا به طور جداگانه بر صحت ارز گاما و عیتوز دواثر  یبررس قیهدف تحق
هاي ژنی مـؤثر بـر صـفات بـر روي     مورگان طراحی شدند و جایگاهسانتی 2/0نشانگرها بر روي ژنوم با فواصل . سازي شدمورگان شبیهسانتی 200طول 

 100اي از حیوانات با اندازه مؤثر در ابتدا جمعیت پایه. شد ها در نظر گرفتهسازي شدند و تنها اثرات افزایشی ژنتغیر شبیهژنوم با توزیع تصادفی و تعداد م
پس از این . ایجاد شود QTLنسل با آمیزش تصادفی ادامه یافت تا عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و  50و این ساختار جمعیتی براي  سازي شدشبیه
در نسل مرجع براساس اطالعـات ژنومیـک و فنـوتیپی اثـرات نشـانگري محاسـبه       . گسترش یافت) نسل مرجع( 51فرد در نسل  1000جمعیت به  اندازه
شویم، با افـزایش  ها هر چه از جمعیت مرجع دور مینتایج نشان داد که در همه توزیع. ارزش اصالحی محاسبه شد) نسل هدف( 57تا  52در نسل . گردید
در ) 05/0(پذیري پـایین  نسبت به وراثت) 2/0(پذیري باال همچنین وراثت. یابد صحت برآورد ارزش اصالحی ژنومی کاهش می 57به  51از نسل  هانسل

 ،QTL 20، با تعداد 2، توزیع گاما QTL 10پذیري پایین، با تعداد ها در وراثتدر مقایسه توزیع. باشدمشابه از صحت بیشتري برخوردار می QTLتعداد 
و  50پذیري باال، بـا تعـداد   در وراثت؛ داشتند Ridgeو  Lassoتوزیع بتا برآوردها صحت بیشتري در دو روش  QTL 100و  50و با تعداد  1توزیع گاما 

100 QTL  در دو روش  2توزیع گاماLasso  وRidge ومی شدبه طورکلی توزیع گاما باعث افزایش صحت برآورد ارزش اصالحی ژن. برتري داشت . 
 

  .صحت ،QTLارزش اصالحی، انتخاب ژنومی، توزیع : هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
تـرین  هاي اصالحی یکی از اساسیبرآورد ارزش ارزیابی ژنتیکی و

نیـاز  . باشـد نژادي جهت بهبـود ژنتیکـی مـی   هاي اصالحارکان برنامه
هاي دقیـق  هاي اصالحی وجود رکورداساسی در برآورد صحیح ارزش

همواره تالش در راستاي کـاهش فاصـله   ). 10(نظر است ت موردصفا
هاي ناشی از این کاهش مورد توجه پژوهشگران نسلی و به تبع هزینه

هاي نوین ژنتیکی گامی بلند است که استفاده از روش نژاد بودهاصالح
هایی که امـروزه بـراي   یکی از روش. باشددر رسیدن به این هدف می

باشـد  مـی » ژنـومی  انتخاب«است یافتههدف توسعهیابی به این دست
                                                             

صالح نـژاد دام دانشـکده کشـاورزي    دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و ا -1
 دانشگاه باهنر کرمان،

  استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه باهنر کرمان، -2
استادیاردانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد شـهر      -3

 قدس،
  .دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه باهنر کرمان -4

  )nazanin9625@yahoo.com                 :           نویسنده مسئول(* 

هاي اصـالحی در انتخـاب ژنـومی، دو دیـدگاه     براي برآورد ارزش). 8(
-در نخستین دیدگاه، فرض بر آن است که تمامی چند. استارائه شده

هـاي  روش. نوکلئوتیدي بـر واریـانس صـفت مؤثرنـد    هاي تکشکلی
ـ  بینی نااریببهترین پیش بـر پایـه ایـن     Ridgeت خطی ژنـومی، تابعی

هـا از مـاتریس خویشـاوندي    در این روش). 9(اند دیدگاه طراحی شده
، 5(شـود  اي استفاده مینشانگري به جاي ماتریس خویشاوندي شجره

ــی از   ). 15، 12 ــا برخ ــه تنه ــر آن اســت ک ــرض ب ــدگاه دوم، ف در دی
نوکلئوتیدي بر صفت اثر دارند و صفت داراي مدل هاي تکشکلی چند
بـر پایـه ایـن دیـدگاه، برخـی      . باشـد هاي عمـده اثـر مـی   یکی ژنژنت

و  BayesB ،BayesCاز قبیل ) Bayesian(هاي استنباط بیزي  روش
Lasso  14، 9(بنا نهاده شدند .(  

هـاي  مهمترین فاکتور در انتخـاب ژنـومی صـحت بـرآورد ارزش     
گیـري  کـار هـاي متفـاوتی از بـه   تاکنون شـیوه . اصالحی ژنومی است

 9، 8 ،7 ،6(ات ژنومی در برآورد ارزش اصالحی ارائه شده است اطالع
ــا عوامــل مــؤثر بــرآن انجــام  ). 11و  مطالعــات مختلفــی در ارتبــاط ب

 را عاملپذیري پایین صفت وراثت) 1( زرگریان و همکاران. است گرفته
 شیرعلی وهمکاران .ذکر کردند برآورد ارزش اصالحی کاهش صحت

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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نشـان دادندکـه ایـن روش بـا      Cهاي بیز با بررسی صحت برآورد) 2(
هاي عمده اثر ونیز توزیع واریانس گاما در صفت مورد کاهش تعداد ژن

 محققـین بـه   1391در سـال  . دهـد مطالعه عملکرد بهتري نشان می
هاي اصـالحی ژنـومی و رایـج بـا     ارزش برآورد صحت مقایسه منظور

رسـیدند کـه   چندصفتی به ایـن نتیجـه    و صفتیاستفاده از تجزیه تک
هـا بـه میــزان   هـاي اصـالحی ژنـومی در همــه حالـت    صـحت ارزش 

هـا،  افزایش تـراکم نشـانگر   اي باالتر از روش رایج بود ومالحظه قابل
پذیري باال و افزایش افراد جمعیت مرجع باعث افزایش صفات با توارث
محققین اثر چندین فـاکتور را   1992درسال ). 2(ها شد صحت ارزیابی

بررسی کردند و محققین به این نتیجـه   1اب به کمک نشانگرروي انتخ
بزرگ باشد، توزیع گاما بهتر اسـت و در   QTLرسیدند که وقتی اثرات 

متوسط یا کوچک باشـد، توزیـع نرمـال بهتـر      QTLمواقعی که اثرات 
هـاي صـفات کمـی در    توزیـع اثـرات ژن   2001در سـال  ). 17(است 

هـاي  مطالعه نشان داد که توزیعنتیجه این . حیوانات اهلی بررسی شد
هاي بزرگ هاي کوچک اثر نسبت به ژنحاصل تناسب بیشتري با ژن

و  QTLیـابی  هـاي نقشـه  ها اثرات مهمی بـر آزمـایش  توزیع. اثر دارد
هاي گاما انعطـاف پـذیر هسـتند    انتخاب به کمک نشانگر دارد و توزیع

تفاوت از هاي مهاي اصالحی ژنومی در مدلبررسی صحت ارزش). 4(
پـذیري  هاي مختلف نشانگر و دو سطح وراثتنظر تعداد نشانگر، تراکم

درصد در حالـت عـدم تعـادل     50پذیري نشان داد که صفات با وراثت
هـاي  ي تـراکم هـا بـاالترین صـحت را در همـه    پیوستگی هاپلوتیـپ 

  ).1(نشانگري داشتند 
 هاي موثر بر صحت ارزش اصالحی ژنـومی فاکتور 2007در سال 

و  QTL، اثـرات نامسـاوي   5/0پـذیري  شرایطی با وراثت. ارزیابی شد
  ).7(بهترین موقعیت بود  QTLتوزیع تصادفی 

هــاي کلیــدي هــاي مــؤثر برصــفت، از پــارامترتوزیــع اثــرات ژن
است؛ اجـراي انتخـاب     QTLیابیکننده توانایی آزمایشات نقشه تعیین

دهـد،  ا افزایش مـی ژنومی، همراه توزیعی که صحت ارزیابی ژنتیکی ر
به دلیل اهمیـت موضـوع،   . کندامکان بهبود روند ژنتیکی را فراهم می

هدف از این تحقیق بررسی اثر دو توزیع گاما و یک توزیع بتا به طـور  
از طـرف دیگـر، در ایـن    . جداگانه، بر صـحت ارزیـابی ژنتیکـی اسـت    

بـر صـحت بـرآورد     QTLپـذیري و تعـداد   پژوهش تأثیر میزان وراثت
هاي مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار  زش اصالحی ژنومی در نسلار

 .گرفت
 

  ها مواد و روش
  سازي ژنومشبیه

کروموزوم هر یک بـه طـول    10در این مطالعه ژنومی متشکل از 
هـاي ژنـوم، ماننـد تعـداد     ویژگـی . شدسازي مورگان شبیهسانتی 200

                                                             
1. Marker Assisted Selection(MAS) 

QTL   اصـلی تحقیـق   در استراتژي مورد بررسی متغیر بود، اما متغیـر
بود که براي ) از جمله توزیع نرمال، بتا، گاما(هاي مختلف آماري توزیع
همچنـین، دو سـطح   . گرفـت  مورد استفاده قرار QTLسازي اثر شبیه

 ).1جدول (بررسی گردید  2/0و  05/0پذیري وراثت
 
  سازي جمعیتشبیه

اي از حیوانـات بـا   سازي جمعیت در ابتدا جمعیت پایـه براي شبیه
) =100Ne(سازي شـدند  شبیه) ماده 50نر و  50(فرد  100اندازه مؤثر 

نسل با آمیزش تصادفی ادامه یافت تـا   50و این ساختار جمعیتی براي 
پـس از ایـن   . ایجاد شـود  QTLعدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و 

. گسترش یافـت ) نسل مرجع( 51فرد در نسل  1000اندازه جمعیت به 
اس اطالعات ژنومیک و اطالعات فنـوتیپی اثـرات   در نسل مرجع براس

، ارزش )نسـل هـدف  ( 57تـا   52نشانگري محاسبه گردیـد و از نسـل   
. در این جمعیت ژنوتیپ افراد موجود بود. اصالحی ژنومی محاسبه شد

. نشانگرها بر روي ژنوم در فواصل مساوي از یکـدیگر طراحـی شـدند   
با توزیع تصادفی و تعـداد  هاي ژنی مؤثر بر صفات بر روي ژنوم جایگاه
طراحــی گردیــد و تنهــا اثــرات افزایشــی ) 100و  50، 20، 10(متغیــر 

  .سازي شدها، بر صفات مورد نظرشبیههاي موجود در این جایگاه ژن
شـده نشـانگر در نسـل مرجـع، بـراي محاسـبه       از اثرات محاسبه 

همـانطور کـه   . هاي هدف استفاده شداصالحی ژنومیک در نسلارزش
شود عالوه بر آماره هاي باال، سه حالت بـراي  مشاهده می 1جدول در 

هـا در  پـارامتر ایـن توزیـع   . هاي عمده اثر در نظر گرفته شدتوزیع ژن
 هـاي همبستگی بـین ارزش (میزان صحت . شودمالحظه می 2جدول 

در هـر  ) هـاي اصـالحی واقعـی   شده و ارزشاصالحی ژنومیک برآورد
هـا  توزیع اثـرات ژن  .به و گزارش گردیدنسل به صورت جداگانه محاس

همچنین در ایـن نسـل،   . روي صفات در نسل پایه به شکل نرمال بود
هاي اصالحی با استفاده از رکوردهـا و اطالعـات نشـانگرها بـا     ارزش

برآورد شد و همچنین اثر مربوط به هر  Bayesianاستفاده از دو روش 
  .شدیک از نشانگرها نیز برآورد 

 2و گامــا )shape=0.4 , scale=1.66( 1توزیــع گامــاتــأثیر دو 
)shape=0.4 , scale=1 ( ــا ــع بتـ  , shape1=3.11(و توزیـ

shape2=1.16( اثرQTL هاي اصالحی ژنومی، با دو بر صحت ارزش
هـاي تأییـد   و گـروه ) 51نسل (در گروه مرجع  Ridgeو  Lassoروش 

. محاسبه شد 2/0و 05/0پذیري براي صفتی با وراثت) 57تا  52نسل (
هاي عمده همچنین در این تحقیق در هر استراتژي اثر چهار تعداد ژن

  .بررسی شد) 100و  50، 20، 10(اثر 
  

 نتایج و بحث

 )shape=0.4 , scale=1.66( توزیـع گامـا   4و  3نتایج در جدول 
  . شد بررسی 05/0و  2/0پذیري دردو وراثت
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 یه سازي جمعیتساختار جمعیت استفاده شده در شب -1 جدول

Table 1- Population structure used in population simulation 
 متغیر

Variable 
 ارزش
Value 

 تعداد کروموزوم 10
Choromosome number 

 تعداد چند شکلی هاي تک نوکلئوتیدي در هر کروموزوم 1000
Single Nucleotide Polymorfism number per 
chromosome 

200 cM  هاهر یک از کروموزومطول  
Length each chromosomes 

0/2 cM فاصله بین نشانگرها به سانتی مورگان 
The distance between markers 

 تعداد ژن هاي عمده اثر 100 ,50 ,20 ,10
Major genes number 

 دو توزیع گاما و یک توزیع بتا
Two Gamma distribution and one Beta 

distribution 

زیع واریانس ژن هاي عمده اثرتو  
Major genes variance distribution 

 Haldaneتابع مکان یابی 
Haldane function 

 

 نوترکیبی
Recombination 

 تعداد نسل 57
Generation number 

 تعداد نسل در جمعیت عدم تعادل پیوستگی 50
Generation number in linkage 
disequilibrium population 

 اندازه جمعیت عدم تعادل پیوستگی در هر نسل 100
Population size of linkage disequilibrium in 
each generation 

 تعداد نسل جمعیت  )57تا 51(نسل  7
Generation number of population 

 اندازه جمعیت 1000
Population size 

 51همه افراد نسل 
All individuals of 51 generation 

 جمعیت مرجع
Reference population 

52همه افراد نسل  تا   57 
All individuals of 52-57 

 جمعیت تأیید
Training population 

پذیريوراثت 0/2 ,0/05  
Heritability 

 
 هاي مورد بررسی ساختار توزیع -2جدول

Table 2- Distributions structure studied 
هاپارامتر  

Parameters 
 توزیع
Distribution 

Scale=1.66 Shape=0.4 Rate=0.6024096 1گاما 
Gamma 1 

Scale=1 Shape=0.4 Rate=1 2گاما 
Gamma 2 

 Shape1=3.11 Shape2=1.16 بتا 
Beta 

  
 



  359    ...هاي اصالحی ژنومیبر صحت ارزش QTLمطالعه توزیع آماري اثرات 

 05/0 يریپذدر وراثت) shape=0.4 , scale=1.66( 1 گاما عیدر توز یژنوم یاصالح يصحت ارزش ها -3جدول
Table 3- Accuracy of genomic breeding values in gamma distribution 1 (shape=0.4, scale=1.66) in 0/05 heritability 

 روش
Method QTL 

 جمعیت مرجع
Reference population 

 نسل
Generation 

52 53 54 55 56 57 
LASSO 10 0.387 0.263 0.211 0.184 0.159 0.151 0.139 
Ridg 10 0.397 0.282 0.221 0.187 0.158 0.149 0.144 
CORR1 10 0.908 0.870 0.837 0.812 0.794 0.782 0.775 
LASSO 20 0.413 0.302 0.236 0.192 0.167 0.159 0.141 
Ridg 20 0.432 0.326 0.250 0.213 0.181 0.160 0.162 
CORR 20 0.918 0.891 0.858 0.839 0.827 0.816 0.807 
LASSO 50 0.412 0.302 0.227 0.205 0.200 0.180 0.157 
Ridg 50 0.428 0.323 0.249 0.213 0.213 0.193 0.160 
CORR 50 0.923 0.897 0.870 0.854 0.834 0.815 0.803 
LASSO 100 0.399 0.285 0.206 0.173 0.161 0.153 0.127 
Ridg 100 0.404 0.292 0.203 0.170 0.167 0.158 0.128 
CORR 100 0.914 0.883 0.855 0.832 0.819 0.804 0.795 

1 CORR  همبستگی بین دو روشLASSO  وRIDGE 
  

 2/0پذیري در وراثت )shape=0.4 , scale=1.66( 1صحت ارزش هاي اصالحی ژنومی در توزیع گاما  -4جدول
Table 4- Accuracy of genomic breeding values in gamma distribution 1 (shape=0.4, scale=1.66) in 0/2 heritability 

 روش
Method QTL 

 جمعیت مرجع
Reference population 

 نسل
Generation 

52 53 54 55 56 57 
LASSO 10 0.654 0.498 0.396 0.342 0.306 0.269 0.276 
Ridg 10 0.655 0.499 0.397 0.342 0.309 0.273 0.278 
CORR1 10 0.974 0.960 0.950 0.940 0.931 0.926 0.923 
LASSO 20 0.656 0.508 0.406 0.355 0.311 0.281 0.265 
Ridg 20 0.648 0.499 0.395 0.345 0.306 0.279 0.264 
CORR 20 0.976 0.962 0.949 0.938 0.929 0.924 0.918 
LASSO 50 0.652 0.492 0.392 0.314 0.276 0.250 0.250 
Ridg 50 0.653 0.493 0.396 0.320 0.282 0.256 0.247 
CORR 50 0.984 0.972 0.962 0.952 0.944 0.937 0.935 
LASSO 100 0.651 0.497 0.398 0.347 0.315 0.309 0.280 
Ridg 100 0.648 0.497 0.401 0.353 0.317 0.311 0.282 
CORR 100 0.980 0.968 0.957 0.945 0.942 0.935 0.931 

1 CORR  همبستگی بین دو روشLASSO  وRIDGE 
  

هاي اصالحی نتایج این بررسی نشان داد که صحت برآورد ارزش
هـا از زمـان بـرآورد اثـرات     بـا گذشـت نسـل    ،1در توزیع گاما  ژنومی

پـذیري صـحت   همچنین با افـزایش وراثـت  . یابدنشانگري کاهش می
ر بهتـرین صــحت د  .یابـد هـاي اصـالحی افــزایش مـی   بـرآورد ارزش 

 413/0به ترتیـب   Ridgeو  LASSOبراي روش  05/0پذیري  وراثت
و  LASSOدر روش  413/0با مقـدار   QTL 20و تعداد  بود 432/0و 

چنین در هم. بهترین صحت را داشت Ridgeدر روش  432/0با مقدار 
و روش  LASSO ،656/0بهتـرین صــحت روش   2/0پـذیري  وراثـت 
Ridge ،655/0  20و تعـداد   بـود QTL ر روش دLASSO   بـا مقــدار

داراي  655/0بــا مقــدار  Ridgeدر روش   10QTLو تعــداد  656/0
 .پذیري باال بودنددر وراثت 1بهترین صحت در توزیع گاما 

هـاي اصـالحی را در   نتایج صحت برآورد ارزش 6و  5هاي جدول
 . دهدنشان می )shape=0.4 , scale=1( 2توزیع گاما 

نشـان داد کـه صـحت     6و 5جـدول  مقایسه صحت برآوردهـا در  

هـا  ، با گذشت نسـل 2اصالحی ژنومی در توزیع گاما  هايبرآورد ارزش
بهتـرین صـحت   . یابـد از زمان برآورد اثرات نشانگري نیز کاهش مـی 

، بـراي  05/0پذیري در وراثت )shape=0.4 , scale=1( 2توزیع گاما 
 50د بود و تعـدا  Ridge 427/0و براي روش  LASSO 416/0روش 
QTL  در روش  416/0با مقدارLASSO   در روش  427/0و با مقـدار

Ridge بهتـرین  2/0پذیري در سطح وراثت .بهترین صحت را داشت ،
بود و تعداد  671/0و  668/0برابر با  Ridgeو  LASSOصحت روش 

100 QTL  در روش  668/0با مقدارLASSO    در  671/0و بـا مقـدار
طـور کلـی   بـه  .داشت 2ر توزیع گاما بهترین صحت را د Ridgeروش 

باعث  )shape=0.4 , scale=1( 2پذیري در توزیع گاما افزایش وراثت
  .هاي اصالحی گردیدافزایش صحت برآورد ارزش

هـاي اصـالحی را در   نتایج صحت برآورد ارزش 8و  7هاي جدول
  .دهدنشان می) shape1=3.11 , shape2=1.16(توزیع بتا 
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 05/0پذیري در وراثت )shape=0.4 , scale=1( 2زش هاي اصالحی ژنومی در توزیع گاما صحت ار -5جدول

Table 5- Accuracy of genomic breeding values in gamma distribution 2 (shape=0.4, scale=1) in 0/05 heritability 

 روش
Method QTL 

 جمعیت مرجع
Reference population 

 نسل
Generation 

52 53 54 55 56 57 
LASSO 10 0.401 0.306 0.252 0.209 0.147 0.164 0.129 
Ridg 10 0.412 0.304 0.249 0.207 0.156 0.162 0.127 
CORR1 10 0.932 0.903 0.873 0.855 0.832 0.825 0.807 
LASSO 20 0.392 0.315 0.234 0.188 0.166 0.152 0.151 
Ridg 20 0.402 0.327 0.244 0.188 0.163 0.156 0.160 
CORR 20 0.938 0.912 0.890 0.875 0.863 0.851 0.839 
LASSO 50 0.416 0.298 0.217 0.188 0.172 0.171 0.154 
Ridg 50 0.427 0.299 0.210 0.175 0.163 0.163 0.153 
CORR 50 0.934 0.907 0.880 0.859 0.845 0.839 0.831 
LASSO 100 0.377 0.260 0.204 0.199 0.152 0.155 0.150 
Ridg 100 0.411 0.297 0.234 0.214 0.165 0.160 0.146 
CORR 100 0.929 0.901 0.879 0.854 0.844 0.833 0.832 

1 CORR  همبستگی بین دو روشLASSO  وRIDGE 
  

 2/0پذیري در وراثت )shape=0.4 , scale=1( 2صحت ارزش هاي اصالحی ژنومی در توزیع گاما  -6جدول
Table 6- Accuracy of genomic breeding values in gamma distribution 2 (shape= 0.4, scale=1) in 0/2 heritability 

 روش
Method QTL 

 جمعیت مرجع
Reference 
population 

 نسل
Generation 

52 53 54 55 56 57 
LASSO 10 0.635 0.482 0.376 0.315 0.298 0.269 0.246 
Ridg 10 0.635 0.487 0.378 0.320 0.295 0.262 0.243 
CORR1 10 0.975 0.962 0.951 0.940 0.931 0.926 0.921 
LASSO 20 0.654 0.503 0.411 0.380 0.332 0.288 0.291 
Ridg 20 0.652 0.502 0.406 0.375 0.327 0.283 0.286 
CORR 20 0.975 0.963 0.949 0.943 0.931 0.923 0.923 
LASSO 50 0.662 0.511 0.405 0.336 0.308 0.288 0.259 
Ridg 50 0.659 0.510 0.404 0.330 0.299 0.278 0.248 
CORR 50 0.972 0.959 0.944 0.933 0.926 0.920 0.909 
LASSO 100 0.668 0.507 0.399 0.338 0.301 0.292 0.287 
Ridg 100 0.671 0.510 0.396 0.331 0.295 0.284 0.278 
CORR 100 0.985 0.976 0.965 0.957 0.948 0.945 0.940 

1 CORR  همبستگی بین دو روشLASSO  وRIDGE 
  

 05/0پذیري در وراثت )shape1=3.11 , shape2=1.16(صحت ارزش هاي اصالحی ژنومی در توزیع بتا  -7جدول
Table 7- accuracy of genomic breeding values in beta distribution (shape1=3.11, shape2=1.16) in 0/05 heritability 

 روش
Method QTL 

 جمعیت مرجع
Reference 
population 

 نسل
Generation 

52 53 54 55 56 57 
LASSO 10 0.396 0.309 0.260 0.192 0.165 0.147 0.149 
Ridg 10 0.403 0.306 0.254 0.191 0.160 0.144 0.135 
CORR1 10 0.931 0.902 0.877 0.855 0.841 0.833 0.825 
LASSO 20 0.397 0.298 0.225 0.179 0.165 0.152 0.144 
Ridg 20 0.405 0.301 0.220 0.173 0.143 0.132 0.127 
CORR 20 0.911 0.877 0.846 0.822 0.808 0.798 0.795 
LASSO 50 0.420 0.309 0.241 0.228 0.204 0.163 0.147 
Ridg 50 0.431 0.324 0.242 0.228 0.198 0.165 0.131 
CORR 50 0.927 0.900 0.872 0.853 0.836 0.818 0.811 
LASSO 100 0.422 0.307 0.235 0.220 0.184 0.175 0.175 
Ridg 100 0.442 0.325 0.249 0.220 0.192 0.166 0.174 
CORR 100 0.936 0.908 0.884 0.859 0.835 0.822 0.811 

1 CORR ن دو روش همبستگی بیLASSO  وRIDGE 
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 2/0پذیريدر وراثت )shape1=3.11 , shape2=1.16(صحت ارزش هاي اصالحی ژنومی در توزیع بتا  -8جدول
Table 8- accuracy of genomic breeding values in beta distribution (shape1=3.11 , shape2=1.16) in 0/2 heritability 

 روش
Method QTL 

 جمعیت مرجع
Reference 
population 

 نسل
Generation 

52 53 54 55 56 57 
LASSO 10 0.642 0.516 0.428 0.357 0.321 0.303 0.273 
Ridg 10 0.641 0.513 0.432 0.357 0.326 0.310 0.280 
CORR1 10 0.978 0.967 0.955 0.944 0.936 0.932 0.924 
LASSO 20 0.643 0.492 0.397 0.333 0.288 0.275 0.270 
Ridg 20 0.638 0.489 0.394 0.327 0.287 0.267 0.266 
CORR 20 0.977 0.964 0.950 0.940 0.932 0.928 0.921 
LASSO 50 0.645 0.507 0.402 0.342 0.287 0.282 0.271 
Ridg 50 0.645 0.511 0.405 0.349 0.295 0.283 0.272 
CORR 50 0.975 0.962 0.946 0.933 0.924 0.919 0.915 
LASSO 100 0.647 0.498 0.404 0.348 0.308 0.283 0.270 
Ridg 100 0.644 0.493 0.401 0.343 0.307 0.278 0.265 
CORR 100 0.976 0.963 0.950 0.937 0.926 0.923 0.915 

1 CORR  همبستگی بین دو روشLASSO  وRIDGE 
 

صـحت  نشـان داد کـه    8و 7 مقایسه صحت برآوردهـا در جـدول  
هـا از  هاي اصالحی ژنومی در توزیع بتا، با گذشـت نسـل  برآورد ارزش

بهتـرین صـحت در   . یابـد زمان برآورد اثرات نشانگري نیز کاهش مـی 
ــت ــذیري وراث ــراي روش  05/0پ ــراي روش  LASSO 422/0ب و ب
Ridge 442/0  ــداد ــود و تع ــدار  QTL 100ب ــا مق در روش  422/0ب

LASSO   ــدار ــا مق ــحت را   Ridgeدر روش  442/0و ب ــرین ص بهت
و  LASSO، بهترین صـحت روش  2/0پذیري در سطح وراثت. داشت

Ridge  ــا ــر ب ــداد  645/0و  647/0براب ــود و تع در روش  QTL 100ب
LASSO  50و تعداد  647/0با مقدارQTL   در روشRidge  با مقدار

. پذیري باال بودنـد داراي بهترین صحت در توزیع بتا در وراثت 645/0
 , shape1=3.11(پـذیري در توزیـع بتـا    کلی افـزایش وراثـت  طوربه

shape2=1.16(   هـاي اصـالحی   باعث افزایش صـحت بـرآورد ارزش
  .گردید

آزمون مقایسـه میـانگین دانکـن بـراي مقایسـه صـحت بـرآورد        
بـا نـرم افـزار     QTLهاي اصالحی سه توزیع با تعـداد یکسـان    ارزش

SPSS داري بـین توزیـع  یانجام شد و مشخص گردید که تفاوت معن
، توزیـع  05/0پـذیري  در وراثت). α=05/0(هاي مختلف وجود نداشت 

و توزیـع گامـا    Ridgeو  Lassoدر دو روش  QTL 10،با تعداد 2گاما 
 100و  50در هر دو روش و توزیع بتا، بـا تعـداد    QTL 20، با تعداد 1

QTL  در دو روشLasso  وRidge  صحت برآوردها نسبت به سـایر ،
 10، بـا تعـداد   1، توزیـع گامـا   2/0پذیري در وراثت. ها باالتر بودیعتوز

QTL هــاي در روشLasso  وRidge 20، بــا تعــداد 1، توزیــع گامــا 
QTL  در روشLasso   20، بـا تعـداد   2و توزیع گامـا QTL  در روش

Ridge 100و  50، با تعداد 2چنین توزیع گاما و هم QTL   در هـر دو
  . صحت برآوردها برتري داشت Ridgeو   Lassoروش 

اصالحی در هدف از انجام این تحقیق بررسی صحت برآورد ارزش
هاي مختلـف از نظـر تعـداد    در استراتژي QTLهاي متفاوت اثر توزیع

QTL  با دو روشLasso  وRidge نتایج این بررسـی نشـان داد   . بود
ـ  ا و بـا  که براي هردو توزیع گاما با پارامترهاي مختلف و یک توزیع بت

هر تعداد ژن عمده اثر، به جز چنـد مـورد، صـحت برآوردهـاي ارزش     
هـا از زمـان بـرآورد اثـرات نشـانگري      اصالحی ژنومی با گذشت نسل

: دلیل این کاهش ممکن است ناشی از دو عامل باشـد . یابدکاهش می
هـاي اصـالحی وکـاهش    تأثیر منفی نوترکیبی بر صحت برآورد ارزش

زایش تعداد نسل در یـک جمعیـت تحـت تـأثیر     واریانس ژنتیکی با اف
سازي شده بین نشانگرها در البته با توجه به اینکه فاصله شبیه. انتخاب

این تحقیق کم بود، کاهش واریـانس ژنتیکـی در اثـر انتخـاب عامـل      
مهمتري در کاهش صحت برآوردهاي ارزش اصالحی با گذشت زمان 

  . می تواند باشد
هـاي اصـالحی در   بـرآورد ارزش  ، صحت)9(موویسن و همکاران 

افـراد گـروه مرجـع را بـا     ) گـروه تأییـد  (فرزندان بدون رکورد فنوتیپی 
را  5/0پـذیري  در صفتی بـا وراثـت   Bayesianاستفاده ازروش آماري 

، 768/0، 804/0نسل متوالی آن بترتیـب برابـر بـا     5و در  848/0برابر
ز نشـان داد کـه   نی) 11(مویر . گزارش کردند 718/0و  734/0، 758/0

با گذشت چند نسـل پـس از بـرآورد آثـار نشـانگرها، صـحت بـرآورد        
شـده کـارایی   یافتـه و آثـار بـرآورد   هاي اصالحی ژنومی کاهش ارزش

هاي اصالحی ژنومی نداشته و نیاز بـه بـرآورد   چندانی در برآورد ارزش
پـذیري صـحت   نتایج نشان داد که با افزایش وراثـت . مجدد آنها است

پذیري صفت هر چه وراثت. یابدهاي اصالحی افزایش می ارزشبرآورد 
تـر بـوده،   تر باشد، همبستگی فنوتیپ با ارزش ژنتیکی فرد پایینپایین

گیرد در نتیجه صحت برآورد اثرات نشانگرها با دقت کمتري انجام می
  .مطابقت دارد) 16(یابد که با گزارش زرگریان و همکاران کاهش می

نشان داد کـه   QTLن سه توزیع با تعداد یکسان نتیجه مقایسه بی
در هـر   QTL 20با تعداد ) shape=0.4 , scale=1.66( 1توزیع گاما 

هاي دیگر برتري داشـت؛ براسـاس گـزارش    دو روش نسبت به توزیع
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هاي عمده اثر به صورت گامـا  هنگامی که توزیع اثرات ژن) 3(گودارد 
ت بیشـتري در مقایسـه بـا    شود، برآوردها صحدر نظر گرفته می 66/1

با گزارش  QTL 20این نتیجه در شرایط . توزیع نرمال خواهند داشت
تواند این امـر باشـد کـه    احتماالً دلیل آن می. مطابقت دارد) 3(گودارد 

هـاي عمـده اثـر بـا اثـرات      داراي تعداد بیشتري ژن 66/1توزیع گاما 
ن داد کـه  ایـن نتـایج نشـا   . هـاي دیگـر اسـت   بزرگتر نسبت به توزیع

هـاي عمـده   هاي اصالحی به تعداد ژنحساسیت صحت برآورد ارزش
هاي عمـده  اثر، بیشتر از حساسیت آن به تغییر نوع توزیع واریانس ژن

دهد که بـا  چنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان میهم. باشداثر می
پـذیري بـاال، در   ، در وراثت)100و50، 10،20(تعداد چهار ژن عمده اثر 

هاي باعث افزایش صحت برآورد ارزش QTLثر موارد افزایش تعداد اک
توان افزایش میـزان  دلیل این موضوع را می. شونداصالحی ژنومی می

 QTLها با افزایش تعـداد  QTLعدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و 
. ارائه کـرد  Ridgeبرآوردهایی مشابه با  Lassoدر اکثر موارد . دانست

هـاي عمـده اثـر،    توزیع گاما در اثـرات و واریـانس ژن   در این مطالعه،
 Ridgeو  Lassoباعــث افــزایش صــحت برآوردهــا در هــر دو روش 

نخسـت آنکـه توزیـع    : توانـد باشـد  دلیل این امر دو عامل مـی . گردید
هاي مورد استفاده با توزیع گاماي اثـرات و واریـانس   فرض روش پیش

تر اثرات چند برآورد صحیح هاي عمده اثر هماهنگی دارند که باعثژن
گـزارش  ) 3(همانطور که گودارد . گرددنوکلئوتیدي میهاي تکشکلی

کند تري ایجاد میبرآوردهاي صحیح Bayesکرده است توزیع گاما در 
دلیل دوم این اسـت کـه توزیـع    . که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد

در . ت بزرگتـر اسـت  هاي عمده اثر با اثراگاما داراي تعداد بیشتري ژن

نتیجه بـرآورد ارزش هـاي اصـالحی ژنـومی در صـفاتی بـا تعـدادي        
 .تر استهاي عمده اثر با اثرات بزرگتر، صحیح ژن

  
  گیرينتیجه

هاي اصالحی ژنـومی، مـی   از عوامل مؤثر بر صحت برآورد ارزش
، تعـداد  QTLتوان به تراکم نشانگر، روش برآورد اثر نشـانگر، توزیـع   

QTL در .پذیري صفت مـورد نظـر اشـاره کـرد    ها و وراثتنسل، تعداد
واقع صحت ارزش اصالحی برآینـدي از ایـن عوامـل اسـت؛ در کـل      

ها از نسل مرجع به گیري نمود که با افزایش تعداد نسلتوان نتیجه می
یابد و به کار بردن ارزش اصالحی گروه نسل تأیید، صحت کاهش می

افزایش صـحت بـرآورد ارزش    مرجع بجاي رکوردهاي فنوتیپی، باعث
پـذیري صـفت   چنین بـا افـزایش وراثـت   هم. شوداصالحی ژنومی می

کـه در  طـوري یابد؛ بهصحت برآورد ارزش اصالحی ژنومی افزایش می
باعث افـزایش صـحت    2پذیري باال، بین سه توزیع، توزیع گاما وراثت

  .شودمی
ه جمعیـت  و انـداز  QTLبه طورکلی اگر چه اندازه و توزیع اثـرات  

بینـی ژنـومی را   مرجع، به طور وسیعی کاربرد توالی داده مؤثر بر پـیش 
هـاي تنـوع   دهد، اما به عنوان یک پیشنهاد، مـدل تحت تأثیر قرار می

ژنتیکی و اثرات آنها بر ارزیابی ژنومی را باید مد نظر قرار داد؛ زیرا یک 
 هاي اصالحی ممکن است با مـدل خاصـی بـرآورد   روش برآورد ارزش
 .بهتري داشته باشد
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  فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لريبرآورد روند ژنتیکی، 
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  چکیده

هـاي   لـري جهـت ارزیـابی برنامـه     گوسـفندان  در مختلف سنین در بدن وزن برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات حاضر هدف از پژوهش
 نـه  و مـاهگی   شـش  گیـري،  شـیر  تولـد،   مربوط به صـفات وزن  رکورد 4757و  5073، 5646، 6440 تعداد به این منظور از. اصالح نژادي در این نژاد بود

 بـود، اسـتفاده   شـده  آوري جمـع  لرسـتان  استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز توسط 1389 تا 1380 هاي سال طی گوسفندان لري که ماهگی  
. مدل حیوانی تـک صـفتی بـرآورد شـدند     پذیري مستقیم و مادري صفات با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و برازش شش وراثت. گردید

هاي اصالحی جهت محاسبه روند ژنتیکی هر صفت، با  ارزش. ت آکایک صورت گرفتمدل براي هر صفت با استفاده از معیار اطالعا ترین انتخاب مناسب
روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی بـه ترتیـب از طریـق تابعیـت میـانگین فنـوتیپی، میـانگین ارزش        . استفاده از بهترین مدل دام تک صفتی برآورد گردید

روند فنوتیپی براي صفات وزن تولد، شیرگیري، شش ماهگی و نه مـاهگی  . رآورد شدندب اصالحی و تفاوت ارزش اصالحی از ارزش فنوتیپی بر سال تولد
روند ژنتیکی مستقیم براي صفات وزن تولـد، شـیرگیري، شـش مـاهگی و نـه      . کیلوگرم در سال برآورد شد -783/0و  032/0، 065/0، 016/0به ترتیب 

دار  مـاهگی معنـی    روند ژنتیکی مستقیم براي همه صفات به جز وزن نـه  .ل برآورد شدکیلوگرم در سا 076/0و  055/0، 001/0، 008/0ماهگی به ترتیب 
پـایین   در  مهم عوامل از مدیریتی و محیطی شرایط نوسانات نیز و صحیح انتخاب معیار یک وجود عدم .پیشرفت ژنتیکی براي همه صفات ناچیز بود .بود

  .باشند میدر حیوانات مورد مطالعه در این تحقیق  ژنتیکی پیشرفت میزان بودن
  

  .روند ژنتیکی، روند فنوتیپی، صفات وزن بدن، گوسفند لري :هاي کلیدي واژه
  

    1 مقدمه
ایران  هاي متوسط جثه در ترین نژاد گوسفند نژاد لري یکی از مهم

است که عمدتاً در استان لرستان، نـواحی شـمال شـرقی خوزسـتان و     
گوسـفند لـري نسـبت بـه     . شـود  هایی از ایالم پرورش داده می بخش

یکی این نژاد . هاي گرم و خشک مقاوم است شرایط کوهستان و دشت
یان و یو اغلـب توسـط روسـتا   هاي مستعد براي پرواربندي بوده  از نژاد

بـر  . شـود  این نواحی به شکل سنتی پرورش داده می نشین  کوچعشایر 
خالف تصور، این نژاد هیچ گونه وجه مشترك ظاهري با گوسفند نژاد 

  ). 17(لري بختیاري ندارد 

                                                             
به ترتیب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري ژنتیک و اصالح نـژاد دام،   -4و  1

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان،
دانشیاران ژنتیک و اصالح نژاد دام، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعـی رامـین    -2

  خوزستان،
  .لرستانعضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان  -3

 )rezapasandideh63@gmail.com                   :نویسنده مسئول(* 

ــت   ــراي تولیدکننــدگان گوشــت حــایز اهمی ــدن ب صــفات وزن ب
هاي ژنتیکی ایـن   هاي دقیق از پارامتر به همین دلیل برآورد .باشند می

ها اغلـب   این پارامتر. گران بوده است رد توجه اصالحصفات همواره مو
هـاي   ش پس از تصحیح براي عوامل محیطی به منظور پیش بینی ارز

انتخـاب بـر اسـاس    . شـوند  اصالحی و پیشرفت ژنتیکـی بـرآورد مـی   
هاي اصالحی، نمایانگر بهتري از پتانسیل ژنتیکی حیوان بوده و  ارزش

  بـه حـداکثر رسـاندن برنامـه     یکی از بهترین ابزارهاي اصالحی جهت
هـاي   در چنین جوامعی که برنامـه .)16، 13( باشد پیشرفت ژنتیکی می

شـود الزم   اصالحی بر مبناي خصوصیات ژنتیکی حیوانات تدوین مـی 
است تغییرات حاصل در میانگین فنوتیپی و ارزش اصالحی جامعـه در  

آمـدي آن  کارآمدي یـا ناکار  ،د تا به این صورتناثر انتخاب بررسی شو
نگهداري حیوانات در شـرایط محیطـی    ).35(د نها مشخص گرد برنامه

ها به منظور برآورد روند  مشابه براي چندین نسل و مقایسه عملکرد آن
عالوه بـر ایـن، عملکـرد حیوانـات تحـت تـاثیر       . ژنتیکی، دشوار است

نگهداري ) 12(هیل  ).33(گیرد  تغییرات ژنتیکی و محیطی نیز قرار می
ن جمعیت شاهد را به منظور حذف اثر تغییرات محیطی پیشنهاد همزما

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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بر بودن این روش و نیز کوچک شدن جمعیت  نمود ولی به علت هزینه
اریـب  بینـی نا  روش بهترین پـیش . اصلی، استفاده از آن مناسب نیست

از  .هاي اصالحی است ش بینی ارز ترین روش براي پیش مناسب 1خطی
توان براي بـرآورد   میبا این روش، شده  بینی پیشهاي اصالحی  ارزش

  ).22(روند ژنتیکی استفاده کرد 
هاي مختلف گوسفند نشان داده اسـت   هاي متعدد در نژاد پژوهش

که صفات وزن بدن به ویژه در سنین پایین، تحت تاثیر اثرات مـادري  
هـاي اریـب    بوده و منظور نکردن این فاکتور در مـدل موجـب بـرآورد   

براي صفات  در مطالعات گذشته برآورد روند ژنتیکی). 29 ،7(گردد  می
وزن بدن در سنین مختلف در نژادهاي مختلف گوسفند گزارش شـده  

  هـاي تولـد، سـه    رونـد ژنتیکـی وزن  ) 6(درسـتکار و همکـاران   . است
هـاي   سـالگی را طـی سـال     ماهگی و یـک   ماهگی، نه  ماهگی، شش

، 0052/0، 0053/0، 0055/0 در نژاد مغانی به ترتیـب  1385تا  1374
ــد  0849/0و  0061/0 ــزارش کردن ــوگرم در ســال گ ــدي و . کیل محم

مـاهگی،    هاي تولد، شیرگیري، شـش  روند ژنتیکی وزن) 21(همکاران 
در نـژاد   1386تـا   1370هاي  سالگی را در طی سال  ماهگی و یک  نه

 4/26±6/10، 6/89±2/21، 5/98±4/12، 1/2±7/0زندي به ترتیـب  
 رونـد ) 9( همکـاران  و گریز .گرم در سال برآورد کردند 5/41±4/13و 

 دررا  مـاهگی   شـش  و مـاهگی   سـه  تولـد،  هـاي  وزن سالیانه ژنتیکی
 و 271/0±03/0 ،038/0±005/0 ترتیــــب بــــه منــــز گوســــفند

  .کردند در سال برآورد کیلوگرم 039/0±388/0
یان و ایالت لرستان به پرورش گوسفند یبه دلیل عالقمندي روستا

و نیز ظرفیت قابل توجه مراتع در این استان، ضـروري اسـت بـا     لري
هاي اصالح نژادي و مدیریتی مناسب در بهبـود وضـعیت    انجام برنامه

از ایـن رو مطالعـه حاضـر جهـت ارزیـابی      . ژنتیکی این نـژاد کوشـید  
هاي مذکور و برآورد روند ژنتیکی، فنـوتیپی و محیطـی صـفات     برنامه

  . ر گوسفند لري انجام گرفتوزن بدن در سنین مختلف د
  

  ها مواد و روش
این پژوهش با استفاده از اطالعات شـجره و رکوردهـاي صـفات    

 مـاهگی و نـه   تولـد، شـیرگیري، شـش   (وزن بدن در سـنین مختلـف   
تحقیقـات   توسـط مرکـز   1389 تـا  1380هـاي   که طی سال )ماهگی 

م کشاورزي و منابع طبیعی استان لرستان جمع آوري شـده بـود، انجـا   
هـاي   سـفندان نـژاد لـري شهرسـتان    ها مربوط بـه گو  این داده. فتگر

صـنعتی     که به صورت نیمه هاي اطراف بودند و روستا الشتر و آباد خرم
و  اطالعات شامل شماره حیوان، پدر. شدند و روستایی پرورش داده می

تولد، سن مادر هنگام زایـش    بره، تیپ  مادر حیوان، سال زایش، جنس
بایـد   شـجره  در فایـل . هاي مختلـف بـود   هاي مربوط به وزن رکوردو 

                                                             
1- Best linear unbiased prediction (BLUP) 

هاي مربـوط   ها و ستون دام بزرگتر از والدین باشد و تمامی سطر شماره
ها  همچنین باید داده .هاي عددي و حقیقی باشند به فایل داده از متغیر

ویـرایش و   به این منظور .از لحاظ دارا بودن توزیع نرمال بررسی شوند
 2پـرداز  هاي شـجره  افزار  توسط نرم  هاي شجره و داده سازي فایل آماده

آمار توصیفی صـفات مـورد مطالعـه در     .صورت گرفت Excelو ) 30(
به منظور شناسایی اثرات ثابت موثر بر . نشان داده شده است 1جدول 

ها در مدل، ابتدا تمامی این اثرات در  صفات مورد نظر و وارد کردن آن
داري این اثرات روي صـفات   سپس معنی. داده شدند مدل آماري قرار

 SAS 9.1 نـرم افـزار   3مورد نظر با استفاده از رویه مدل خطی عمومی
، سـن  )سـال 10( تولـد   اثرات ثابت در مدل شامل سال). 31(آنالیز شد 

 نـوع زایـش   و) نـر و مـاده  (، جنس )سال 7تا  2(مادر در هنگام زایش 
  :   بود زیر شرح به استفاده مورد آماري مدل .بودند) قلو تک قلو و دو(

ijklmlkjiijklm eLSSAYY    )1  (             
  :مدل این که در
ijklmY :گیـري، شـش   تولـد، شـیر    وزن صـفات  بـه  مربوط رکورد  

  ماهگی   ماهگی و نه
 :جامعه میانگین اثر  

iY :تولد   اثر سال  
jA :اثر سن مادر در هنگام زایش  
kS :اثر جنس  
lLS :اثر نوع زایش  

ijklme :باقیمانده تصادفی اثر  
هاي ژنتیکـی بـراي هـر     واریانس و پارامتر )کو(هاي  برآورد مؤلفه

و از ) WOMBAT )19افـزار    بررسی توسط نـرم یک از صفات مورد 
 WOMBAT. گرفـت  صـورت  مدل دام تک صـفتی  6طریق برازش 

 بـه منظـور   افـزار  این نرم. است 954فورترن  برنامه نوشته شده به زبان
از هـاي مخـتلط خطـی و     کمی صفات پیوسته با استفاده از مدلآنالیز 

. اسـت  طراحـی شـده   5درستنمایی محـدود شـده  حداکثر روش طریق 
  :باشد هاي مورد استفاده به صورت زیر می شکل ماتریسی مدل

 
( 1مدل  ) eaZXby  1  )2   (                                   

( 2مدل  )  ecZaZXby  21  )3  (                         

( 3مدل  ) emZaZXby  31  )4    (                       
0),( maCov  

                                                             
2- Pedigree 
3- Generalized linear model (GLM) 
4- Fortran95 
5- Restricted maximum likelihood (REML) 
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( 4مدل  )  emZaZXby  31     )5                (     
amAmaCov ),(  

( 5مدل  ) emZcZaZXby  321   )6(              
0),( maCov  

( 6مدل  )  emZcZaZXby  321  )7  (            
amAmaCov ),(  

تولـد،    وزن صـفات  بـراي  مشـاهدات  بـردار  yهـاي بـاال    در مدل
بـه   eو  b ،a ،m ،c هـاي  ؛ بـردار ماهگی   ماهگی و نه  گیري، شش شیر

 اثرات افزایشی مستقیم، ژنتیکی اثرات ثابت، اثرات  برگیرنده ترتیب در
مـادري و اثــرات   دائمــی محیطـی  مـادري، اثــرات  افزایشــی ژنتیکـی 

باشـند   مـی  ضـرایب  هاي ماتریس Z3 و X ،Z1 ،Z2. باشند باقیمانده می
 افزایشـی  ژنتیکـی  ثابـت، اثـرات   مشاهدات را به ترتیب به اثـرات  که

 مادري افزایشی ژنتیکی اثرات و مادري دائمی محیطی مستقیم، اثرات
),( .کننـد  می مربوط maCov  افزایشـی  ژنتیکـی  اثـر  کوواریـانس 

  .باشد مادري می و مستقیم
  :استفاده شد ترین مدل از رابطه زیر تعیین مناسبجهت 

PLogLAIC 22    )8                            (  
لگـاریتم   LogL، 1معیـار اطالعـات آکایـک    AICدر ایـن رابطـه   

این معیـار  . باشند هاي موجود در مدل می پارامتر تعداد Pدرستنمایی و 
 ،اطالعـات مـورد بررسـی   هـاي آمـاري را بـراي     کیفیت نسـبی مـدل  

هاي تصـادفی،   معیار آکایک با فراهم آوردن میانگین. کند مشخص می
 مدلی که کمترین معیار. کند  هاي آماري کمک می به ساده کردن مدل

). 1(شـود   گرفته می ترین مدل در نظر  را دارد به عنوان مناسب آکایک
پـس از   ).22( بـود  10-8ها در آنـالیز   معیار همگرایی براي توقف تکرار

بینـی   هاي حیوانی تک صـفتی و پـیش   ها با استفاده از مدل آنالیز داده
هاي اصالحی حیوانات، روند ژنتیکی صفات از تابعیـت میـانگین    ارزش
ها بـر سـال تولـد و رونـد فنـوتیپی از تابعیـت        هاي اصالحی آن ارزش

جهت بـرآورد رونـد   . میانگین عملکرد صفات بر سال تولد برآورد شدند
هاي اصالحی از میانگین فنـوتیپی   محیطی ابتدا تفاوت میانگین ارزش

هر سال محاسبه شد و سپس از تابعیت مقدار حاصـل بـر سـال تولـد     
پیشرفت ژنتیکـی بـراي هـر    . براي برآورد روند محیطی استفاده گردید

هاي اصالحی جمعیت در انتهـاي دوره   صفت از تفاوت میانگین ارزش
  . دوره برآورد گردید از مقدار آن در ابتداي

  
  نتایج و بحث

اطالعات مربوط به صفات وزن بـدن در سـنین مختلـف و نتـایج     

                                                             
1Akaike information criterion (AIC) 

تجزیه واریانس عوامل محیطی روي این صفات در گوسـفند لـري در   
تولد بر کلیـه    نتایج نشان داد که اثر سال. خالصه شده است 1جدول 

و  )4( همکـاران که با نتایج سـیهان و  ) P›001/0(دار بود   صفات معنی
 و سـاکیز  نـژاد  گوسـفندان  در ترتیـب  بـه  )14( همکاران و جعفراوغلی

موجـب   متفـاوت  هـوایی  و  آب شـرایط  اقلیم و .مطابقت داشت مغانی
 و تغذیه مدیریت، همچنین. شود می مراتع علوفه کیفیت و تغییر کمیت

  بنـابراین سـال  . کننـد  تغییر می مختلف هاي سال همگی طی بهداشت
اثر سـن مـادر در    .موثر است مختلف سنین در بدن تغییر وزن درتولد 

کـه  ) P›001/0(دار بـود   هنگام زایش بر کلیه صفات وزن بـدن معنـی  
 بـدن،  وزن رحـم،  محیط ویژه بهجسمی  رشد تکامل میزان به احتماالً
 مربـوط  بـاالتر  سنین در مادر توسط بیشتر شیر تولید و تناسلی دستگاه

 از شده متولد هاي بره وزن )27(همکاران  و رشیدي. )27، 15(شود  می
 گـزارش  کمتـر  بـاالتر  سـنین  مـادران  با مقایسه در را ساله دو مادران
 و تولد  وزن صفات براي را مادر سن اثر) 28( همکاران و ساقی .کردند

 و جیانگ. نمودند گزارش دار معنی بلوچی گوسفند در گیري شیر از وزن
 در گیــري شــیر از قبــل رشــد صــفات بــر را اثــر ایــن) 15(همکـاران  
با توجـه  . کردند گزارش دار معنی چینی ظریف پشم مرینوي گوسفندان

ساله   هاي چهار تا شش هاي متولد شده از میش به پژوهش حاضر، بره
، )27(همکـاران   و تولد را داشتند که بـا نتـایج رشـیدي     بیشترین وزن

. مطابقـت داشـت  ) 15(همکـاران   و و جیانـگ ) 28( همکاران و ساقی
 هـاي  بـره  از مـاهگی   نه وزن از غیر به صفات در همه نر هاي بره وزن
دار جـنس در   اثر معنی. )P›001/0(بود  داري بیشتر به شکل معنی ماده

 اثـر  و جنسـی  هـاي  بـه دلیـل تفـاوت هورمـون     این پژوهش احتمـاالً 
 باشـد  مـی  جـنس  دو در دراز هاي استخوان رشد بر ها آن کننده محدود

جنس  اثر) 15( همکاران و جیانگ و )4( همکاران و سیهان ).18، 14(
هـا   با آن تحقیق این نتایج که کردند گزارش دار معنی رشد صفات بر را

 ماهگی  نه وزن از غیر به صفات همه بر نوع زایش اثر .داشت مطابقت
 را تولـد  وزن  بـر  زایـش   نـوع  دار اثـر معنـی  ). P›001/0( بـود  دار معنی

و  قلـو   تـک  هـاي  بـره  نمـو  و رشد رحم براي بیشتر توان به فضاي می
 هـاي دو یـا سـه قلـو     بره به تر نسبت مناسب مادري استفاده از محیط

توان این  را می ماهگی  دار نبودن نوع زایش بر وزن نه معنی .نسبت داد
 لحاظ تغذیه به از ها بره که زمانی تا گونه توجیه کرد که این اثر بیشتر

 از تغذیـه  بـا  قلو دو هاي بره آن از بعد و اند، موثر است وابسته مادر شیر
 و سـیهان  ).25(کننـد   مـی  به تدریج جبـران  شان را وزن کاهش مرتع،

 )15( و همکـاران  جیانـگ  و )14( همکاران و جعفراغلی ،)4( همکاران
 ایـن  نتـایج  که کردند گزارش دار معنی را رشد صفات بر نوع زایش اثر

ها  با این پژوهش ماهگی  شیرگیري و شش تولد،  وزن مورد در پژوهش
دار نبودند  هیچ کدام از اثرات متقابل عوامل ثابت معنی .داشت مطابقت

  .بنابراین این اثرات در مدل نهایی منظور نشدند
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 .محیطی عوامل اثرات و بررسی مورد صفات به مربوط اطالعات - 1 جدول

Table 1- Information of the traits studied and environmental effects. 
P- value درصد(ضریب تغییرات(  

Coefficient of 
variation (%)  

میانگین و انحراف معیار 
 )کیلوگرم(

Mean and SD (kg)  
ها تعداد رکورد  

No. of records  
 صفت
Trait 

 نوع زایش
Type of 

birth  

 جنس
Sex 

 سن مادر در هنگام زایش
Age of dam at 

lambing  

تولد سال  
Birth year  

       

تولد وزن 6440 3.49±0.007 0.2 0.001 0.001 0.001 0.001  
Birth weight 

گیري شیر وزن  5646 20.3±0.157 0.77 0.001 0.001 0.001 0.001  
Weaning weigh  

ماهگی   وزن شش 5073 25.37±0.051 0.2 0.001 0.001 0.001 0.001  
6-month weight 

ماهگی    وزن نه 4757 29.79±0.107 0.35 0.001 0.04 0.31  0.67  
9-month weight 

 
، 6آکایک، براي صـفت وزن تولـد مـدل     بر اساس معیار اطالعات

ماهگی   شش و نه  هاي و براي وزن 3براي صفت وزن شیرگیري مدل 
ترین مـدل تشـخیص داده    به عنوان مناسب 1و  2 هاي مدلبه ترتیب 

برآورد پارامترهاي ژنتیکی و مادري براي صفات مورد بررسـی بـر   . شد
در این پژوهش  .نشان داده شده است 2اساس بهترین مدل در جدول 

بود که  34/0تولد  پذیري مستقیم براي وزن مقدار بدست آمده از وراثت
در گوسـفند لـري،   ) 2(بیرانوند و همکـاران  با نتایج بدست آمده توسط 

) 3(بوجنان و کرفـل   مالپورا و×در گوسفند کارول) 8(گوان و همکاران 
پـذیري   مقدار بدسـت آمـده از وراثـت    .روي نژاد دیمن مطابقت داشت

بود که با نتایج بیرانوند و همکاران  11/0شیرگیري   مستقیم براي وزن
در گوســفند لــري  )36(خـواه و طــالبی   در گوسـفند لــري و وطــن ) 2(

  پـذیري مسـتقیم بـراي وزن    کـاهش وراثـت   .بختیاري مطابقت داشت
توان  پذیري وزن تولد در این پژوهش را می شیرگیري نسبت به وراثت

ها چند هفته پس از تولد عـالوه بـر شـیر     گونه توجیه کرد که بره این
بنابراین واریـانس محیطـی و   . کنند فت میمادر، غذاي مکمل نیز دریا

پـذیري   یابـد و نهایتـاً منجـر بـه کـاهش وراثـت       فنوتیپی افزایش می
  پـذیري مسـتقیم بـراي وزن شـش      مقادیر برآورد شده وراثت .گردد می

 .بـود  09/0و  14/0 ماهگی در ایـن پـژوهش بـه ترتیـب      ماهگی و نه
 ماهگی  شش وزن ايبر پذیري مستقیم  وراثت )34( زندیه و شکراللهی

گـزارش کردنـد    09/0و  26/0ماهگی را در نژاد کردي به ترتیب   نه و
ماهگی با آن مطالعـه مطابقـت    که نتیجه پژوهش حاضر براي وزن نه

پـذیري    وراثـت . کمتـر بـود    مـاهگی از آن  داشت ولی براي وزن شش
و  16/0تولد و شیرگیري به ترتیـب     مادري در این پژوهش براي وزن

پـذیري مـادري بـراي وزن     وراثـت ) 20(محمدي و صادقی . بود 03/0
پــذیري  وراثــت) 34(و شــکراللهی و زندیـه   14/0تولـد در نــژاد زل را  

گزارش کردند کـه   02/0شیرگیري در نژاد کردي را  مادري براي وزن 

بـا افـزایش   . هاي این پژوهش با آن نتایج تقریباً مطابقت داشتند یافته
یابد که ممکـن   یري مادري صفات رشد کاهش میپذ سن میزان وراثت

به همـین دلیـل    .است به دلیل کاهش وابستگی بره به شیر مادر باشد
مـاهگی از اهمیـت     ماهگی و نه   اثرات ژنتیکی مادري براي وزن شش

به منظـور بـرآورد سـهم اثـرات محیطـی      . باشند  کمتري برخوردار می
اریـانس محیطـی دائمـی    دائمی مادري در واریانس فنوتیپی، نسـبت و 

ماهگی    مادري به واریانس فنوتیپی براي صفات وزن تولد و وزن شش
کـه نزدیـک    بدست آمد 05/0این نسبت براي وزن تولد . محاسبه شد

در گوسـفند لـري   ) 2(به مقدار گزارش شده توسط بیرانوند و همکاران 
بـراي  نسبت واریانس محیطی دائمی مادري به واریانس فنـوتیپی  . بود

همبستگی بین اثرات ژنتیکی مسـتقیم و   .بود 02/0ماهگی    وزن شش
 کوواریـانس  بود که ممکن است به دلیـل  -2/0مادري براي وزن تولد 

مـدیریتی و   سیسـتم  نـوع  خـاطر  به مستقیم و مادري اثرات بین منفی
 .باشد اثرات محیطی

ي، سال براي صفات وزن تولد، شیرگیر 10پیشرفت ژنتیکی کل بعد از 
 150/0و 139/0، 007/0، 061/0ماهگی به ترتیـب    شش ماهگی و نه

بنابراین پیشرفت ژنتیکی براي این صفات انـدك   .کیلوگرم برآورد شد
درستکار  در گوسفند تالشی و) 23(بود که با نتایج نریمانی و همکاران 

والد نر با تولید نتـاج  . هاي مغانی مطابقت داشت در بره) 6(و همکاران 
در ساختار ژنتیکی جمعیـت  را ر نسبت به والد ماده، سهم بیشتري بیشت

هاي نر بـر   دارد، به همین دلیل در گله بررسی شده در این تحقیق، دام
اساس خصوصیات ظاهري از قبیل ترکیب و شکل عمومی بدن، جثـه  

لذا به دلیـل تاکیـد    .اند ها در هر سال انتخاب شده مناسب و سایر اندام
یپی و عدم توجه کامل به خصوصیات ژنتیکی حیوانات، بر انتخاب فنوت

  .پیشرفت ژنتیکی براي صفات وزن بدن در این پژوهش اندك بود
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 در سنین مختلف با آنالیز تک صفتیبرآورد پارامترهاي ژنتیکی و مادري صفات وزن بدن  - 2جدول 

Table 2- Estimates of genetic and maternal parameters for body weight traits at different ages using univariate analysis 
 صفت
Trait 

 مدل مناسب
Appropriate model 

h2
a h2

m c2 ram 

تولد وزن   
Birth weight 

6 0.34 0.16 0.05 -0.2 

گیري وزن شیر  
Weaning weight 

3 0.11 0.03 - - 

ماهگی  وزن شش  
6-month weight 

2 0.14 - 0.02 - 

ماهگی    وزن نه  
9-month weight 

1 0.09 - - - 

h2
a :پذیري مستقیم دام؛  وراثتh2

m :پذیري مادري؛  وراثتc2 : نسبت واریانس محیطی دائمی مادري به واریانس فنوتیپی؛ram :همبستگی بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري. 
h2a: Direct heritability; h2

m: Maternal heritability; c2: Ratio of maternal permanent environmental variance to phenotypic variance; ram: 
Correlation between direct and maternal additive genetic effects. 

 
اصالحی این گله ضـروري اسـت بـراي    به منظور بهبود وضعیت 

هـاي اصـالحی    صفات مورد بررسی، حیوانات مولـد بـر اسـاس ارزش   
در  .هاي بعد پیگیري گـردد  گزینی در سال انتخاب شوند و نتایج این به

هـا، طرحـی اسـت     این راستا تولید و توزیع قوچ اصیل نژاد لري در گله
ستان لرستان بـه  اخیر توسط سازمان جهاد کشاورزي ا  که در چند سال

عالوه بر نبود . منظور بهبود سطح ژنتیکی این نژاد صورت گرفته است
توانـد در کـم    معیار انتخاب مناسب، شرایط نامناسب محیطی نیـز مـی  

گوسـفندان  . بودن میزان پیشرفت ژنتیکی براي این صفات موثر باشـد 
ه شدند ک این گله اغلب در شرایط روستایی و در مراتع پرورش داده می

ضـعف شـرایط محیطـی،    . تنوع محیطـی در ایـن شـرایط بـاال اسـت     
هاي اصالحی را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش  بینی ارزش پیش

پیشـرفت  ). 29(شود  هاي انتخاب می پیشرفت ژنتیکی صفات در برنامه
ژنتیکی به هدف انتخاب، معیـار انتخـاب، شـرایط محیطـی و عوامـل      

ـ   وع ژنتیکـی، صـحت انتخـاب، شـدت     کلیدي موثر در آن از قبیـل تن
 درایـن عوامـل موجـب تفـاوت     . انتخاب و فاصله نسـل بسـتگی دارد  

شوند  هاي مختلف می هاي پیشرفت ژنتیکی براي صفات در گله برآورد
)24.( 

هاي ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی با استفاده  مقادیر برآورد شده روند
ژنتیکـی   رونـد . ارایـه شـده اسـت    3از تجزیه تک صـفتی در جـدول   

دار  ماهگی معنـی   براي همه صفات به جز وزن نهمستقیم برآورد شده 
رونـد ژنتیکـی مسـتقیم بـراي     ) 5(دیگزیت و همکاران ). P›05/0(بود 

دار گزارش کردند که  وزن نه ماهگی را در گوسفندان مرینو، غیر معنی
رشـیدي و آخشـی   . نتیجه تحقیق حاضر با آن مطالعه مطابقت داشـت 

ماهگی را در طـی    هاي تولد، شیرگیري و شش ژنتیکی وزن روند) 26(
و  106±53، 20±9در نژاد کردي به ترتیب  1378تا  1371هاي  سال
گرم در سال گزارش نمودند که نتایج پژوهش حاضـر از آن   64±142

هاي تولـد،   روند ژنتیکی وزن) 11(حسنی و همکاران . مطالعه کمتر بود
تـا   1361هـاي   هگی را در طـی سـال  ما  ماهگی و نه  شیرگیري، شش

 77±2و  72±2، 55±1، 7/0±06/0در نژاد بلوچی بـه ترتیـب    1385
 گرم در سال برآورد کردند که نتیجـه پـژوهش حاضـر بـراي وزن نـه     

) 32(ستایی مختاري و همکـاران  . ماهگی با آن مطالعه مطابقت داشت
 هـاي تولـد، شـیرگیري، شـش     روند ژنتیکی مستقیم براي صفات وزن

در نـژاد   1383تـا   1372هـاي   مـاهگی را در طـی سـال     ماهگی و نه 
 و 24/88±11/26 ،41/96±27/18 ،53/0±30/0 کرمانی بـه ترتیـب  

) 33(شـات و همکـاران    .گرم در سال بـرآورد کردنـد   68/10±35/24
هـاي   ماهگی را در طی سـال   هاي شیرگیري و شش روند ژنتیکی وزن

و در نـژاد   135±3و  92±2رتیـب  در نژاد رحمانی به ت 1999تا  1970
. گـرم در سـال گـزارش نمودنـد     21±5و  21±4اوسیمی بـه ترتیـب   

و ) 32(هاي پژوهش حاضر با نتایج ستایی مختـاري و همکـاران    یافته
هـاي اصـالحی    میـانگین ارزش  .مغایرت داشت) 33(شات و همکاران 

نشـان   2و  1هـاي   صفات مورد بررسی به تفکیک سال تولد در شـکل 
ها مشـخص اسـت، نوسـانات     طور که در این شکل همان. اند ده شدهدا 

هـاي مـورد بررسـی     زیادي در روند ژنتیکی تمامی صفات طـی سـال  
شود که نشان از نبود اهداف و معیار انتخـاب مشـخص در    مشاهده می

به عبارت دیگـر در بـازه زمـانی مـورد     . باشد هر یک از این صفات می
اصـالح و بهبـود ژنتیکـی     بررسی، خط مشی مشخصـی در خصـوص  

اگرچه از سـال  . صفات وزن بدن در گوسفندان لري وجود نداشته است
شود ولی  به بعد روند ژنتیکی صعودي در تمامی صفات دیده می 1382

رونـد   ).2و  1هاي  شکل(این روند با نوسانات زیادي همراه بوده است 
دار  مـاهگی معنـی    فنوتیپی بـرآورد شـده بـراي وزن شـیرگیري و نـه     

)05/0‹P (دار بـود  معنـی  ماهگی غیـر   ماهگی و نه  و براي وزن شش. 
صـفات مـورد بررسـی بـه تفکیـک سـال تولـد در          میانگین عملکـرد 

منفی شدن رونـد فنـوتیپی بـراي    . اند داده شده نشان  4و  3هاي  شکل
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در ) 21(ماهگی در این تحقیق با نتـایج محمـدي و همکـاران      وزن نه
در گوسفند کرمـانی  ) 32(یی مختاري و همکاران گوسفند زندي و ستا

این روند منفی ممکن است به دالیل ضعف مدیریتی،  .مطابقت داشت
نوســانات شــرایط محیطــی، تغییــر در شــرایط آب و هــوایی و ســطح 

در شـرایط محیطـی    .هـاي مـورد بررسـی باشـد     بهداشت طـی سـال  
جب عدم نامناسب، فنوتیپ حیوان تحت تاثیر محیط قرار گرفته که مو

هاي  بینی ارزش بنابراین پیش. گردد ظهور پتانسیل ژنتیکی حیوانات می
کـه نهایتـاً موجـب     شـود  میرو  اصالحی در این شرایط با مشکل روبه

گـردد   برآورد کمتر از حد واقعی پیشرفت ژنتیکی به ازاي هر نسل مـی 
بنابراین ضروري است شرایط محیطی مناسب و بهینه به منظور ). 10(

 هر چه بیشتر پتانسیل ژنتیکی گله فراهم شود تا به ایـن صـورت  بروز 
 ).26 ،6(سو گردد روند فنوتیپی با روند ژنتیکی هم

 

 
  .هاي اصالحی صفات وزن تولد و شیرگیري به تفکیک سال تولد در گوسفند لري میانگین ارزش - 1شکل 

Figure 1- Means of breeding values for birth and weaning weights of Lori sheep by year of birth. GT: Genetic trend. 
  

 
 .ماهگی به تفکیک سال تولد در گوسفند لري  ماهگی و نه هاي اصالحی صفات وزن شش میانگین ارزش - 2شکل 

Figure 2- Means of breeding values for 6-month and 9-month weights of Lori sheep by year of birth. GT: Genetic 
trend. 
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 .میانگین عملکرد صفات وزن تولد و شیرگیري به تفکیک سال تولد در گوسفند لري - 3شکل 
Figure 3- Means of phenotype for birth and weaning weights of Lori sheep by year of birth. 

 

.ماهگی به تفکیک سال تولد در گوسفند لري   ماهگی و نه  میانگین عملکرد صفات وزن شش - 4شکل   
Figure 4- Means of phenotype for 6-month and 9-month weights of Lori sheep by year of birth. 

  
 )کیلوگرم در سال(هاي ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف  برآورد روند - 3جدول 

Table 3- Estimates of genetic, phenotypic and environmental trends (kg/year) for body weight traits at different ages 
  مادري ژنتیکی روند

Maternal genetic trend  
  محیطی روند

Environmental trend  
  فنوتیپی روند

Phenotypic trend  
  مستقیم ژنتیکی روند

Direct genetic trend  
  صفت
Trait  

**0.003±0.0007  0.008±0.01 ns  0.016±0.01 ns  **0.008±0.001  تولد وزن  
Birth weight  

  شیرگیري وزن  0.001±0.0002**  0.065±0.014**  0.064±0.014**  0.001±0.0004*
Weaning weight  

-  ns -0.023±0.06  ns 0.032±0.066  *0.055±0.021  ماهگی شش وزن  
6-month weight  

-  **-0.859±0.242  *-0.783±0.248  ns 0.076±0.03  ماهگی نه وزن  
9-month weight  

ns،و : درصد 1و  5دار در سطوح احتمال  معنیدار و  عدم اختالف معنیبه ترتیب 
ns: Non significant, * Significant at P<0.05, ** Significant at P<0.01 
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  گیري نتیجه

پـذیري مسـتقیم صـفات وزن     نتایج این پژوهش نشان داد وراثت
بـا وجـود   . بدن در سنین مختلف در گوسفند لري کم تـا متوسـط بـود   

عدم وجود یک معیـار   هاي ژنتیکی براي همه صفات، مثبت بودن روند
و نیز نوسانات شـرایط محیطـی و مـدیریتی از عوامـل     انتخاب صحیح 

در  در کم بودن میزان پیشرفت ژنتیکی براي صفات مورد بررسی  مهم
هاي  بنابراین الزم است انتخاب بر اساس ارزش. باشند این حیوانات می

اصالحی حیوانات صورت گرفته و نسبت بـه بهبـود شـرایط محیطـی     
هاي اصیل با ارزش اصالحی باال کـه   استفاده از قوچ. اقدام جدي شود

هاي اخیر آغاز شده اسـت، روشـی مـوثر بـراي ارتقـاء سـطح        در سال
همچنـین جهـت   . گردد باشد که بر تداوم آن تاکید می ژنتیکی گله می

ي صفات وزن بدن در نژاد لري، اسـتفاده  افزایش پیشرفت ژنتیکی برا
یـک  از شاخص انتخاب همراه با ضرایب اقتصادي مناسب بـه عنـوان   

  .گردد روش مهم توصیه می
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  هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آالي رنگین کمان
 )Oncorhynchus mykiss(  
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 چکیده

هاي خونی و بیوشیمی سرم خون ماهی قزل آالي رنگین  گلوکان بر برخی مشخصه-3و1-و بتا الیگوساکارید_اثر مقطعی استفاده از پربیوتیک مانان
ار گرم پربیوتیک در هر کیلـوگرم جیـره بـا چهـ     5/1بچه ماهیان به میزان . هفته مورد بررسی قرار گرفت 6پس از ) Oncorhynchus mykiss(کمان 

هفته،  6تغذیه مداوم با پربیوتیک بمدت : Bهفته، تیمار  6تغذیه با جیره تجاري و پایه بدون پربیوتیک بمدت ): A(استراتژي تغذیه اي شامل تیمار شاهد 
ر این عمل تا هفته مدت یک هفته و سپس تکراه تغذیه با جیره حاوي پربیوتیک بمدت یک هفته و سپس تغذیه با جیره شاهد بدون پربیوتیک ب: Cتیمار 

روز و سپس ادامه این فرآینـد تـا هفتـه     5روز و در ادامه تغذیه با جیره بدون پربیوتیک بمدت  2مدت ه تغذیه با جیره حاوي پربیوتیک ب: Dششم و تیمار 
سـفید، هموگلـوبین، هماتوکریـت،     نتایج نشان داد تغذیه ماهیان با استراتژي مداوم پربیوتیکی سبب شد تعـداد کـل گلبولهـاي   . ششم پرورش داده شدند

داري بدست نیامـد ولـی افـزایش     اگرچه تفاوت معنی اي افزایش یابد هاي تغذیه مونوسیت، هتروفیل و لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد و سایر استراتژي
در ماهیان تغذیه شده با استراتژي مداوم نسبت به سایر تیمار کلسترول و  تري گلیسریدمیزان گلوکز، . معنی داري در تعداد کل گلبولهاي قرمز حاصل شد

گـرم   5/1نتـایج بدسـت آمـده از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه افـزودن         . دار نبود ولی تفاوت معنی باالتر بود آلبومینو ین تام ئپروت درصدها پایین تر ولی 
وم می تواند منجر به بهبـود  غذایی بچه ماهیان قزل آالي پرورشی با استراتژي مداگلوکان در هر کیلوگرم جیره  3-1پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا 

 .هاي خونی شود مشخصه
  

  .)Oncorhynchus mykiss(قزل آالي رنگین کمان  ،هاي خونیشاخص ،پربیوتیک :هاي کلیديواژه
  

    1 مقدمه
ماهی قزل آال با دارا بودن ویژگی هاي منحصر به فـرد از جملـه    

اهلـی شـدن سـریع و آسـان، سـخت گیـر نبـودن در         گوشت، کیفیت
 و طول نسـبتاً کوتـاه دوره پـرورش    ،غذاگیري، امکان پرورش متراکم

از  مقاومت ماهی به طیف وسـیعی از شـرایط فیزیکوشـیمیایی محـیط    
جهت تأمین پـروتئین مـورد نیـاز جوامـع     در گونه هاي مهم و تجاري 

                                                             
 دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ،گروه شیالت، واحد آزادشهر دانشیار - 1
، دانشگاه دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، واحد آزادشهر - 2

 آزاد اسالمی، آزادشهر،
وهشگران جوان و نخبگان، ، واحد آزادشهر، باشگاه پژدانشگاه آزاد اسالمی - 3

  .آزادشهر
 )akrami.aqua@gmail.com:                             نویسنده مسئول(* 

با توجه به سیستم پرورش متراکم مـاهی  ). 12( باشدی مطرح م يبشر
یت سیسـتم ایمنـی ایـن مـاهی در برابـر      قزل آالي رنگین کمان، تقو

  .شرایط استرس زا و بیماري ها امري ضروري است
در  يپرور يدر آبز یشیمیای يبیوتیک ها و داروها تیستفاده از آنا

از جمله خطر مقـاوم شـدن پـاتوژن بـه ایـن       یچند سال گذشته تبعات
ـ   یداروها، باق ز ماندن داروها در گوشت ماهیان مورد تغذیه انسـان و نی

لذا شـرایط   .)26(را به دنبال داشته است  یزیست محیط يها یآلودگ
ایجاب می کند که براي ارتقاء میزان مقاومت و همچنین افزایش رشد 
و بازماندگی این گونه از ترکیبات مناسبی در جیره غذایی استفاده شود 

از جمله این ترکیبات می تـوان  . تا در نهایت تولیدات آنها افزایش یابد
  .اشاره نمود) Prebiotic(پربیوتیک ها  به

پربیوتیک ها عناصر غذایی غیر قابل هضمی هستند که از طریـق  

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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تحریک رشد یا فعال کردن یـک یـا تعـداد محـدودي از گونـه هـاي       
باکتریایی که در روده وجود دارند، اثرات سودمندي بر میزبان داشـته و  

عناصـر غـذایی کـه بـه عنـوان      ). 11(سالمتی آن را بهبود می بخشد 
پربیوتیک طبقه بندي می شوند باید خواصـی از جملـه عـدم هضـم و     

گاه گوارش، تخمیر گزینشی توسط یک جذب در بخشهاي فوقانی دست
یا تعدادي از باکتري هاي مفید روده و تحریک فلور میکروبی روده به 

تولید اسیدهاي چرب زنجیـره  ). 9(تولید ترکیبات سالم را داشته باشند 
 pHکوتاه و اسیدالکتیک ناشی از تخمیر پربیوتیک منجر بـه کـاهش   

روده می شود که شرایط مناسبی را بـراي رشـد بـاکتري هـاي اسـید      
مانان الیگوسـاکارید یـک کربوهیـدرات    ). 22(الکتیک فراهم می کند 

 Saccharomycesپیچیده می باشـد کـه از دیـواره سـلولی مخمـر      
cerevisiae این ترکیبات شامل مـانوز بـه عنـوان    . مشتق شده است

انع از اتصال و کلونیزه شدن بـاکتري  عنصر اولیه کربوهیدرات بوده و م
هاي بیماریزا به دستگاه گوارش گردیده و اثـرات معکـوس متابولیـت    

همچنـین ایـن ترکیـب    ). 21(هاي میکروفلـور را کـاهش مـی دهـد     
هـا مـی   گلوکان – 3و1 -بتاپربیوتیکی حاوي مقادیر ویژه و موثري از 

ایـن  . ستا S. cerevisiaeسلول مخمر  باشد که ترکیب اصلی غشاء
مولکولهــاي پلــی ســاکاریدي بزرگــی هســتند کــه شــامل  ترکیبــات،

مـی باشـند کـه بوسـیله      3و1کربوهیدرات گلوکز بـا زنجیـره جـانبی    
ها می توانند از غشـاء  بتا گلوکان. شوند آنزیمهاي گلوکاناز تجزیه نمی

مخاطی سلولهاي بافت روده عبـور نمـوده و بـا تحریـک ماکروفاژهـا      
فاعی داخلی بدن به افزایش قدرت سیسـتم ایمنـی   بعنوان اولین خط د

  . می نماید کمک
فاکتورهاي خونی و سرمی ماهیان در گونه هاي مختلـف بـا هـم    

... تفاوت داشته و وابستگی زیادي با شرایط محیطی، تغذیه اي، سـن و 
خون به عنوان یک بافت سیال، یکی از مهمتـرین مایعـات   ). 19(دارد 

تـأثیر حـاالت مختلـف فیزیولوژیـک و      بیولوژیک بدن بوده که تحـت 
بنـابراین  . پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر می گـردد 

آگاهی از تصویر و تابلوي خونی و پارامترهاي بیوشیمیایی این ماهیان 
ضروري است تا با داشتن اطالعات خون شناسی در حالـت طبیعـی و   

یماري بدست می آیـد  مقایسه آن با اطالعاتی که در حاالت و شرایط ب
به تشخیص بیماري، درمان و در نهایت پیشگیري و کنترل آن جهـت  

  ).1(هدایت مدیریت بهداشت و افزایش تولید پرداخت 
با توجه به تحقیقات صورت گرفته، مطالعات انـدکی در مـورد اثـر    

بر روي فاکتورهـاي   ژه پربیوتیک مانان الیگوساکارید  پربیوتیک ها بوی
صورت گرفته است که از جمله این تحقیقات می تـوان  خونی ماهیان 

ــات هیســانو و همکــاران  ــه تحقیق ــا ) 2007(ب ــاهی تیالپی ــر روي م ب
)Oreochromis niloticus( ،  همکاران  وولکر)بر روي گربه ) 2007

بر ) 2008(و همکاران ، سادو )Ictalurus punctatus(ماهی روگاهی 
ــوان   ــل ج ــاي نی ــدرز، )Oreochromis niloticus(روي تیالپی و  ان

ــاران ــو  ) 2009( همک ــه راه ــر روي گون ــی و )Labeo rohita(ب ، ی

 Paralichthys( بـر روي کفشـک مـاهی ژاپنـی    ) 2011(همکـاران  
olivaceus( همکـاران   ، رازقی منصـور و)بـر  ) 1392(، فـدایی  )2012

شعاعی و همکـاران  جوان پرورشی و ) Huso huso(روي فیل ماهیان 
) Oncorhynchus mykiss(قزل آالي رنگین کمان بر روي ) 1391(

بـا توجـه بـه تحقیقـات     . )30، 28، 23، 20، 18، 13، 7، 2(اشاره کـرد  
متعددي که در مورد کاربرد پربیوتیک مانان الیگوسـاکارید در ماهیـان   
انجام شده ولی تاکنون مطالعه جامعی در خصوص اثر مقطعی آنهـا بـر   

اسـت و فقـط میتـوان بـه یـک       عملکرد رشد و ایمنی صورت نگرفته
ــی   ــفید غرب ــوي پاس ــده در میگ ــق انجــام ش  Litopenaeus(تحقی

vannamei ( اشاره کرد)با توجه به توضـیحات فـوق و بـه دلیـل     ). 3
 هـاي  محرك استفادة مقطعی بر مبنی گزارشی حال اینکه هنوز تا به

است و همچنـین   منتشر نشده آالي رنگین کمان قزل ماهی در ایمنی
به اهمیت تقویت سیستم ایمنی در مـاهی قـزل آالي رنگـین     با توجه

کمان، که صنعت پرورش آن در حال حاضر در داخل کشور به خـوبی  
توسعه یافته اسـت در ایـن مطالعـه اثـر اسـتفاده از پربیوتیـک مانـان        

بـر  گلوکان بـه صـورت پیوسـته و مقطعـی      - 3و1-الیگوساکارید و بتا
شیمی سرم خون ماهی  قزل آالي برخی پارامترهاي هماتولوژي و بیو

  .انجام گرفت رنگین کمان
  

  ها مواد و روش
تیمار آزمایشـی   3این مطالعه در قالب یک طرح کامالً تصادفی با 

هفتـه در کارگـاه آموزشـی و     6تکرار به مـدت   3و یک تیمار شاهد با 
پژوهشی آبزي پـروري دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد آزادشـهر انجـام       

 240گرم و به تعـداد   45/26 ±19/0با میانگین وزن  ماهیان. پذیرفت
هفته قبل از  2ماهیان براي سازگاري بیشتر به مدت . قطعه تهیه شدند

شروع آزمایش نگهداري و در این مدت تغذیه با غـذاي تجـاري فاقـد    
پس ازگذشت دوره سازگاري و پـس از طـی   . محرك ایمنی انجام شد

حوضچه فـایبرگالس   12فی به عملیات رقم بندي، ماهیان بطور تصاد
الیگوسـاکارید  _پربیوتیک مورد استفاده مانان. لیتري منتقل شدند 500
بـود   )®TechnoMos(گلوکان با نام تجاري تکنوموس  - 3و1-و بتا

به جیره تجاري ماهی قزل ) 23(گرم در هر کیلوگرم  5/1که به میزان 
مگاژول در کیلـوگرم انـرژي    02/19چربی و  ٪18پروتئین،  ٪39(آال 

. افـزوده شـد  ) ناخالص؛ محصول شرکت خوراك دام و آبزیـان شـمال  
تغذیـه بـا   ): A(ماهیان با چهار استراتژي تغذیه اي شامل تیمار شـاهد  

): B(هفته، تیمـار   6جیره تجاري و پایه بدون مکمل پربیوتیک بمدت 
تغذیـه بـا   ): C(ه، تیمـار  هفت 6تغذیه مداوم با مکمل پربیوتیک بمدت 

جیره حاوي پربیوتیک بمدت یک هفته و سپس تغذیه با جیـره شـاهد   
بدون پربیوتیک بمدت یک هفته و سپس تکرار ایـن عمـل تـا هفتـه     

روز و در  2تغذیه با جیره حاوي پربیوتیـک بمـدت   ): D(ششم و تیمار 
 روز و سـپس ادامـه ایـن    5ادامه تغذیه با جیره بدون پربیوتیک بمدت 
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 4 میـزان  به غذادهی به ماهیان. تغذیه شدند) 3(فرآیند تا هفته ششم 
از روغن مـایع  . بود) 16و  12، 8ساعات (بار در روز  3 بدن وزن درصد

سی سی به ازاي هر کیلوگرم غذا جهت اتصال پربیوتیک  30به میزان 
الزم به ذکر است که در مورد جیـره شـاهد   . به به جیره استفاده گردید

طـی  ). 17(لیات فوق بدون اضافه کردن پربیوتیک انجـام شـد   نیز عم
ــاي آب  ــانگین دم ــایش می ــانگین اکســیژن 3/16 ±4/1دوره آزم ، می

 pH 07/0± 2/7میلی گـرم در لیتـر و میـانگین     7/8 ±47/0محلول 
نمونه گیري از ماهیان قزل آالي پرورش یافتـه بـا اسـتراتژیهاي    . بود

تهاي دوره پرورش با متوسط وزنی مختلف تغذیه اي با پربیوتیک در ان
ساعت قبـل از خـونگیري تغذیـه ماهیـان      24. گرم صورت گرفت 70

به ظـاهر  ) ماهی به ازاي هر تکرار 3(عدد ماهی  36قطع شد و سپس 
سالم به طور تصادفی انتخاب شدند و پس از بیهوشی در محلـول گـل   

هـا  از وریـد سـاقه دمـی آن   ) 10(قسمت در میلیون  150میخک با دوز 
سـی   2از نمونه هاي خون جمع آوري شده مقدار . خونگیري بعمل آمد

سی براي جداسازي سرم در لوله هاي سرولوژي فاقد ماده ضد انعقاد و 
. سی سی در ظروف حاوي مـاده ضـدانعقاد هپـارین تقسـیم گردیـد      2

 5دور در دقیقـه بـه مـدت     3000سپس با استفاده از سانتریفوژ با دور 
با سمپلر در لوله هاي کوچک تخلیـه و در مجـاورت    دقیقه سرم جدا و

ــزر   ــه آزمایشــگاه انتقــال و در شــرایط فری درجــه  -20دمــاي (یــخ ب
  .تا انجام آزمایش نگهداري شد) سانتیگراد

  
  روشهاي اندازه گیري

فاکتورهاي خونی مورد مطالعه به روش توصیه شده توسط فلدمن 
ــز  ) 2000(و همکــاران  ــداد گلبولهــاي قرم ــداد )RBC(شــامل تع ، تع

بود ) Hb(و هموگلوبین ) PCV(، هماتوکریت )WBC(گلبولهاي سفید 
همچنـین شــمارش افتراقــی گلبولهــاي ســفید شــامل هتروفیــل  ). 8(
براي اندازه گیري ). 8(، لنفوسیت و مونوسیت نیز انجام شد )نوتروفیل(

پارامترهاي بیوشیمی، سرم خون جداسـازي و بـا اسـتفاده از دسـتگاه     
Semianalyser  مدلSEAC     طبق دستورالعمل شـرکت سـازنده بـا

پـروتئین تـام بـه روش    . استفاده از کیت هاي آزمایشگاهی انجام شـد 
 Choestrol(، کلسترول به روش کلسـترول اکسـیداز   )Biuret(بیوره 

oxidase(     تري گلیسـرید بـه روش آنزیمـی لیپـاز ،)Lipase/GPO-
PAP(    آلبـومین بـه روش برومـوکرزول ،)Bromocresol Green ( و

اندازه گیري شد ) Glucose oxidase(گلوکز به روش گلوکز اکسیداز 
)4.(  

  
  تجزیه تحلیل آماري

ــالیتی  ــون نرم ــدا آزم ــون   (normality)در ابت ــه وســیله ي آزم ب
Shapiro-Wilk تجزیه و تحلیل بر روي داده هاي مربوط . انجام شد

از طریـق آزمـون    به تغییرات شاخص هاي خـونی و بیوشـیمی سـرم   
و مقایسه میانگین بین تیمارهـا  ) ANOVA(تجزیه واریانس یکطرفه 

وجود یا عدم وجـود  . بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن استفاده شد
 .SPSS )Verبا استفاده از نـرم افـزار   % 5اختالف معنی دار در سطح 

  .انجام گرفت) 18
  

  نتایج و بحث
مختلف تغذیه اي با پربیوتیـک   استراتژیهايتأثیر از  نتایج حاصل

 تفـاوت معنـی داري را در  گلوکـان   - 3و1-الیگوساکارید و بتـا _مانان
در بین تیماهاي مختلف در انتهاي آزمایش خون  گلبولهاي قرمز تعداد

خـون  گلبولهاي قرمـز  و کمترین تعداد بیشترین ). P>05/0( نشان داد
ـ و گـروه شـاهد   پربیوتیک  مداومتیمار  به ترتیب در در خصـوص  . ودب

 مونوســیت،، هموگلـوبین، هماتوکریــت،  گلبولهـاي ســفید کــل  تعـداد 
استراتژیهاي مختلف تغذیه تفاوت معنی داري در  تروفیلو هلنفوسیت 

بیشـترین  اگرچـه  ). P<05/0( مشـاهده نشـد   پربیوتیکی و تیمار شاهد
و هتروفیـل  لنفوسـیت   مونوسـیت، هموگلوبین،  ،تعداد گلبولهاي سفید

وکمتـرین مقـدار آن    مـداوم تغذیه شده با پربیوتیک ماهیان مربوط به 
  ). 1جدول (بود  مربوط به تیمار شاهد

ــه تــأثیر از  نتــایج حاصــلهمچنــین  اســتراتژیهاي مختلــف تغذی
ارامترهاي بیوشیمی سرم خونی ماهی قزل آالي رنگین پربیوتیکی بر پ

و  تـري گلیسـرید   آلبـومین،  کمان تفاوت معنی داري در پروتیین تـام، 
بـا اینحـال کمتـرین مقـدار تـري       ).P<05/0( دنشـان نـدا  کلسترول 

گلیسرید و کلسترول و بیشترین میزان پروتئین و آلبـومین در ماهیـان   
نتـایج حاصـل از    .بدست آمـد  مداومپربیوتیک استراتژي تغذیه شده با 

سـرم  گلـوکز   میـزان تجزیه واریانس یک طرفه تفاوت معنی داري در 
گلوکز در ماهیان تغذیه شده بـا پربیوتیـک   سطح و کمترین  نشان داد

  .)2جدول ( )P>05/0(مداوم بود 
مانان الیگوسـاکارید و بتاگلوکـان مـورد    پربیوتیک رسد  به نظر می

گرم در هر کیلوگرم جیره با استراتژي مـداوم، از   5/1استفاده در سطح 
طریق اتصال به گیرنده هاي شبه لکتین روي لکوسیت ها و افـزایش  

ر ماکروفاژها سبب تحریـک سیسـتم ایمنـی در مـاهی قـزل آال      تکثی
ــده اســت  ــل  ). 5(گردی ــا در ک ــت لکوســیت ه ــزایش جمعی ــل اف دلی

استراتژیهاي تغذیه اي با پربیوتیـک و علـی الخصـوص در اسـتراتژي     
توان به تخمیر این فرآورده پربیـوتیکی توسـط سـلولهاي     مداوم را می

آن بر سیستم ایمنی ربـط داد   مناسبتأثیر انتروسیت روده و در نتیجه 
توان اظهار کرد که مواد محرك سیستم ایمنی، لزوماً  بنابراین می). 16(

  نمی توانند اثر معنی داري بر شاخص هاي هماتولوژیک داشته باشند
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  1هفته پرورش 6قزل آالي تغذیه شده پس از  ماهیان ) انحراف معیار ±میانگین ( ی بر پارامترهاي هماتولوژيمختلف پربیوتیک تأثیر استراتژیهاي - 1 ولجد
Table 1- Effect of discontinuous administration of prebiotic on hematological parameters (mean ± SD) of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) after 6 weeks treatments1  
  2هاي آزمایشی جیره

Experimental Diets2 پارامترهاي هماتولوژي  
Hematological Parameters  D C B A 

0.75 ± 0.05 ab  0.72 ± 0.08 b  0.80 ± 0.04 a  0.71 ± 0.06 b  
  گلبول قرمز 

3)mm 106(RBC  

6911.1 ± 844.7   6711.1 ± 966.2   6975 ± 716.6   6350 ± 663.7   
  گلبول سفید 

4)mm 103(WBC  

7.28 ± 0.54   7.43 ± 0.50   7.92 ± 0.93   7.24 ± 0.75   
  هموگلوبین 

)g/dl(Hemoglobin  

40.5 ± 2.7   42.2 ± 1.4   42.3 ± 5.5   38.2 ± 4.2   
   هماتوکریت

(%)Hematocrit   

2.5 ± 1   2.8 ± 1.1   3 ± 1   2.9 ± 1.1   
  مونوسیت 

(%) Monocyte  

77.2 ± 2.16   77 ± 2.17   78.4 ± 1.51   78.1 ± 0.69   
  لنفوسیت

 (%)Lymphocyte   

16.3 ± 2   17 ± 1.7   17.2 ± 1.3   15.7 ± 2   
  تروفیلنو

 (%)Neutrophil   
  ).P<0.05( باشند می دار معنی اختالف داراي مشابه غیر حروف با ردیف هر هاي میانگین1
تغذیه با جیره حاوي پربیوتیک بمدت یک : Cتیمار هفته،  6وم با مکمل پربیوتیک بمدت تغذیه مدا: Bتیمار هفته،  6بدون مکمل پربیوتیک بمدت  تغذیه با جیره تجاري و پایه): شاهد( Aتیمار 2

روز و در ادامه تغذیه با جیره بدون  2بمدت تغذیه با جیره حاوي پربیوتیک : Dتیمار و سپس تکرار این عمل تا هفته ششم، هفته و سپس تغذیه با جیره شاهد بدون پربیوتیک بمدت یک هفته 
  .روز و سپس ادامه این فرآیند تا هفته ششم 5پربیوتیک بمدت 

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2A: The control diet without probiotic supplementation fed for 6 weeks, B: The control diet plus probiotic fed for 6 weeks, C: Diet, B 
fed for one week then diet A fed for one week and continuing this regime up to 6 weeks, D: Diet B fed for 2 days then diet A fed for 
5 days and continuing this regime up to 6 weeks. 
3Red blood cell 
4White blood cell 

 
). 26(ولی ممکن است پارامترهاي ایمنی را تحت تاثیر قرار دهنـد  

تغییرات سطح لنفوسیت ها بین تیمارهاي مـورد بررسـی نیـز رونـدي     
مشابه لکوسیت ها نشان داد به طـوري کـه میـزان لنفوسـیت هـا در      
استراتژي تغذیـه مـداوم پربیوتیـک نسـبت بـه تیمـار شـاهد و سـایر         

که نشـان دهنـده تقویـت سیسـتم     گروههاي آزمایشی افزایش یافت 
. باشـد  ایمنی در ماهیان تغذیه شده بـا ایـن اسـتراتژي تغذیـه اي مـی     

همچنین افزایش تعداد لنفوسیت نشان دهنده افزایش توان ایمنـی در  
در تحقیـق حاضـر افـزایش    . باشـد  برابر عوامل بیماریزاي مهاجم مـی 

این ماده بر یر تأثلنفوسیت در استراتژي تغذیه مداوم پربیوتیکی نشانگر 
کاهش اثر استرس هاي مزمن و ارتقاء مقاومت بدنی و سازگاري هاي 

هـر چنـد افـزایش در درصـد     . باشد فیزیولوژیک با محیط پرورشی می
مونوسیت بیانگر افزایش ایمنی است ولی در برخی گزارشها بیان شـده  
است که کاهش تعداد مونوسیت ها نشان دهنده عدم ابتالي بـدن بـه   

  ).26(ت ها و عوامل مهاجم خارجی می باشد پارازی
در تحقیق حاضر بیشترین درصد گلبولهاي سفید خون را لنفوسیت 

دادند و این مسئله در سایر ماهیان نیز به  ها و نوتروفیل ها تشکیل می
میزان گلبول هاي قرمز در تیمارهاي مختلف ). 14(اثبات رسیده است 

د و در تیمارهاي پربیوتیکی علی آزمایش نیز تغییر معنی داري نشان دا
  . الخصوص در استراتژي مداوم بیشترین تعداد گلبول قرمز بدست آمد

تعداد گلبول هاي قرمز خون و هموگلوبین خون ماهی با تغییـرات  
فصلی، سیکل جنسی یا سایر موارد فیزیولوژیک دچار تغییـرات معنـی   

ی و مـاهی  با توجه به ثابت بـودن شـرایط محیطـ   ). 15(شود  داري می
این عوامل بر تغییرات این شـاخص در  تأثیر توان از  مورد آزمایش، می

عالوه بر این میزان هموگلوبین و . تیمارهاي مختلف چشم پوشی کرد
هماتوکریت نیز تابعی از تغییـرات گلبـول هـاي قرمـز بـوده و رابطـه       

گلوکز خون متغیرترین پارامتري است که به میزان . مستقیم با آن دارد
سیار زیادي تحت تأثیر استرس دستکاري و حمل، استرس محیطـی،  ب

  ). 13(تغییرات فصلی، وضعیت تغذیه اي و بلوغ جنسی قرار دارد 
در مطالعه حاضر مقادیر گلوکز خون ماهیان تغذیه شده با سـطوح  

 .میلی گرم در دسی لیتر بود 45-63مختلف مخلوط پربیوتیکی بین 
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  هفته پرورش 6قزل آالي تغذیه شده پس از  ماهیان ) انحراف معیار ±میانگین ( ی بر پارامترهاي بیوشیمیاییمختلف پربیوتیک تأثیر استراتژیهاي - 2 ولجد
Table 2- Effect of discontinuous administration of prebiotic on biochemical parameters (mean ± SD) of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) after 6 weeks treatments  
  2هاي آزمایشی جیره

Experimental Diets2 
  پالسما متابولیتهاي

Plasma metabolites  D C B A 

63.8 ± 10.6   45.7 ± 6.05   48 ± 6.1   59 ± 14   
  گلوکز
Glucose (mg dL-1)  

4.15 ± 0.30  4.27 ± 0.25   4.29 ± 0.43   4.16 ± 0.35   
  پروتئین تام 
 Total protein (mg dL-1)   

2.08 ± 0.17   2.05 ± 0.18   2.15 ± 0.27   1.98 ± 0.23   
   آلبومین

)g dL-1( Albumin  

397.6 ± 93.1  469.2 ± 123.3   392.77 ± 83.85   417.4 ± 71.5   
   تري گلیسرید
Triglycerides (mg dL-1)  

362 ± 57.3   391.1 ± 58.5   364.3 ± 68.9   378.4 ± 66.5   
   کلسترول

  Cholesterol (mg dL-1)  
  ).P<0.05( باشند می دار معنی اختالف داراي مشابه غیر حروف با ردیف هر هاي میانگین1
تغذیه با جیره حاوي پربیوتیک بمدت یک : Cتیمار هفته،  6وم با مکمل پربیوتیک بمدت تغذیه مدا: Bتیمار هفته،  6بدون مکمل پربیوتیک بمدت  تغذیه با جیره تجاري و پایه): شاهد( Aتیمار 2

روز و در ادامه تغذیه با جیره بدون  2تغذیه با جیره حاوي پربیوتیک بمدت : Dتیمار و سپس تکرار این عمل تا هفته ششم، هفته و سپس تغذیه با جیره شاهد بدون پربیوتیک بمدت یک هفته 
  .تا هفته ششمروز و سپس ادامه این فرآیند  5پربیوتیک بمدت 

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2A: The control diet without probiotic supplementation fed for 6 weeks, B: The control diet plus probiotic fed for 6 weeks, C: Diet, B 
fed for one week then diet A fed for one week and continuing this regime up to 6 weeks, D: Diet B fed for 2 days then diet A fed for 
5 days and continuing this regime up to 6 weeks.         

  
همراه با ) گرم در دسی لیتر 63معادل (بیشترین مقدار این پارامتر 

تفاوت معنی داري در استراتژي تغذیه با جیره حاوي پربیوتیک بمـدت  
روز و سـپس   5روز و در ادامه تغذیه با جیره بدون پربیوتیک بمـدت   2

ادامه این فرآیند تا هفته ششم مشاهده شد که نشانگر توانـایی مـاهی   
باشــد و  ر متابولیســم ترکیبـات کربوهیدراتــه در جیـره مــی  قـزل آال د 

مکانیسم آن به این صورت است که مـاهی بـا انجـام واکـنش هـاي      
بیوشیمیایی گلیکونئوژنز، گلیکوژن بافت را به گلـوکز تبـدیل کـرده و    

  . کند وارد جریان خون می
پروتئین تام پالسما یک پـارامتر وابسـته بـراي ارزیـابی وضـعیت      

ماهی اسـت و یـک ابـزار کمکـی تشخیصـی محسـوب        فیزیولوژیک
تواند وضعیت تغذیه  از سوئی میزان پروتئین تام و آلبومین می. شود می

افـزایش در میـزان   ). 24(اي و سالمتی ماهیان را بـه تصـویر کشـاند    
پروتئین و آلبومین افزایش نسبتاً زیادي در ایمنی ذاتی را منعکس می 

ر غلظت پروتئین تـام و آلبـومین مـی    نماید، به عبارت دیگر افزایش د
). 27(تواند به علت واکنش هاي غیر اختصاصی قویتر در ماهی باشـد  

در تحقیــق جــاري نیــز افــزایش پــروتئین تــام در تیمارهــاي حــاوي 
تواند حاکی از عملکرد مناسب کبـد   پربیوتیکی با استراتژي هفتگی می

معنـی داري را  افزایش  1391شعاعی و همکاران در سال . و کلیه باشد
در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، آلبومین، پروتئین تـام و کلسـترول   

-الیگوسـاکارید و بتـا  _ماهی قزل آالي تغذیه شده با پربیوتیک مانان

  ).23(گلوکان گزارش کردند  - 3و1
گـزارش نمودنـد کـه مصـرف      2007هیسانو و همکاران در سـال  

در ) انـان الیگوسـاکارید  منبع اصلی م(درصد مخمر دهیدراته  2حداقل 
تـأثیر معنـی   ) Oreochromis niloticus(جیره غذایی ماهی تیالپیا 

داري بر پارامترهاي هماتولوژي نداشت که تا حدي با نتـایج پـژوهش   
بیـان   2007ولکـر و همکـاران در سـال    ). 13(حاضر مشابهت داشـت  

 Ictalurus(کردند پارامترهاي هماتولوژي در گربـه مـاهی روگـاهی    
punctatus ( جیره حاوي سطوح مختلف پربیوتیک مانـان  تأثیر تحت

الیگوساکارید قرار نگرفت که تا حدي منطبق با نتـایج مطالعـه حاضـر    
افـزودن   2008در آزمایشی توسط سادو و همکاران در سال ). 28(بود 

الیگوساکارید به جیره ماهی تیالپیـا منجـر بـه افـزایش سـطح      مانان 
داري در سـایر پارامترهـاي هماتولوژیـک در    لکوسیت و تفاوت معنـی  

  ). 20(مقایسه با گروه شاهد نگردید 
پژوهش حاضر اگرچه میزان نوتروفیـل، لنفوسـیت و منوسـیت در    
استراتژي مداوم پربیوتیکی در مقایسه با سایر تیمارها بـاالتر بـود امـا    

لکوسیت هـا از مهمتـرین سـلول    . تفاوت معنی داري را بدنبال نداشت
ستند که تولید آنتی بادي کرده و می توانند به صـورت بیگانـه   هایی ه

افزایش در تعـداد لکوسـیت بـه علـت     . خواري نقش خود را ایفا نمایند
وجود گلوکان است که مـی توانـد گیرنـده هـاي مخصـوص بـر روي       

WBCs  گلوکـان بـر روي    3و 1زمانی که بتـا  ). 25(را شناسایی نماید
سلول ها شروع به بلعیدن بـاکتري هـا و   این گیرنده ها قرار می گیرد، 
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 WBCsترشح سیتوکینین ها می نماینـد کـه در نهایـت بـه تشـکیل      
  ).2(جدید منجر می شود  

با افزودن مانان الیگوسـاکارید بـه    2009اندرز و همکاران در سال 
، افـزایش  )Labeo rohita(جیره غذایی ماهیان انگشت قد گونه راهو 

بول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبین، پروتئین معنی داري را در تعداد گل
سرم، آلبـومین و گلوبـولین در ماهیـان تغذیـه شـده بـا جیـره حـاوي         
پربیوتیک مانان الیگوساکارید در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نمودند 

 سیستم روي بر که می توانند با تأثیري ایمنی محرکهاي بنابراین). 2(
 شرایط تحت و شده بیشتر آبزیان اومتمق باعث کنند ایجاد بدن ایمنی

 همچـون  خاصـی  بـا استرسـهاي   ممکن اسـت  که محیطی نامناسب
در  و شـده  واقـع  مؤثر باشد همراه عفونی و شیمیایی، فیزیکی تنشهاي

  .باشند داشته پی در را تولید بازده نهایت افزایش
 - 3و1بـا افـزودن بتـا     2011زاراگوزا و همکاران در سال  ریو دل

درصـد بـه جیـره     5/0و  1/0،  05/0گلوکان با سـطوح متفـاوت    6و1
هفته گزارش  5طی مدت ) Lutjanus guttatus(غذایی ماهی سرخو 

ــه دوم و چهــارم در ســطوح   ــد کــه در هفت درصــد  1/0و  05/0نمودن
افزایش معنی داري در میزان مونوسیت و نوتروفیـل نسـبت بـه سـایر     

درصـد   05/0ته پنجم در تیمـار  تیمارها مشاهده گردید اما در پایان هف
تعداد گلبول سفید، لنفوسیت و نوتروفیل به طـور معنـی داري کـاهش    
پیدا کرد ولی میزان گلبول سفید و ترومبوسیت در تیمار شاهد افزایش 

  ).6(یافت 
ــال    ــاران در س ــاي و همک ــی بتاگلوکــان و    2010ب ــر مقطع اث

glycyrrhizin   ــی ــفید غربـ ــوي پاسـ  Litipenaeus(را در میگـ
vanamei (      بررسـی و گـزارش کردنـد اسـتراتژي تغذیـه اي مقطعــی

توانست افت ایمنی ناشی از تغذیه مـداوم را کـاهش دهـد و بهتـرین     
بـا  استراتژي جهت افزایش ایمنی  میگوي وانامی را استراتژي تغذیـه  

روز و در ادامه تغذیـه بـا جیـره بـدون      2جیره حاوي پربیوتیک بمدت 
 پس ادامـه ایـن فرآینـد تـا هفتـه ششـم      روز و سـ  5پربیوتیک بمدت 

پیشنهاد کردند ولی در تحقیق حاضر استراتژي مداوم نسبت بـه سـایر   
استراتژیهاي پربیوتیکی نتایج مطلوب تـري را بـه دنبـال داشـت کـه      
اختالف گونه و سایر عوامل موجود را می توان از دالیـل ایـن تفـاوت    

  ).3(دانست 
اثـرات سـطوح    2011 در پژوهشی دیگر یی و همکـاران در سـال  

مختلف پربیوتیک هاي فروکتو الیگوسـاکارید، مانـان الیگوسـاکارید و    
Bacillus clausii    را بر روي فاکتورهاي کلسترول و تـري گلیسـرید

مورد بررسی قـرار  ) Paralichthys olivaceus(کفشک ماهی ژاپنی 
 دادند و تفاوت معنی داري در بین تیمارها در مقایسه بـا تیمـار شـاهد   

  ). 30(مشاهده نکردند که با نتایج مطالعه حاضر مشابهت داشت 
برخالف نتایج تحقیق حاضر؛ اضافه کردن مانان الیگوساکارید بـه  

پرورشی نشان داده اسـت کـه میـزان    ) Huso huso(جیره فیل ماهی 
گلبول قرمز، هماتوکریت و لنفوسیت که جزء فاکتورهاي دفاعی بـدن  

هد نسبت به تیمارهاي حاوي پربیوتیک محسوب می شوند در تیمار شا
گـزارش کـرد   ) 1392(فدایی ). 18(از افزایش بیشتري برخوردار بودند 

مانان به جیره  -گرم در کیلوگرم الیگوساکارید گلوکان 5/1که افزودن 
ماهیان جوان پرورشی سبب شد فاکتورهـاي ایمنـی نظیـر    تجاري فیل

طور معناداري در مقایسه با هاي سفید، هموگلوبین، به تعداد کل گلبول
ائوزینوفیـل و   هـاي مونوسـیت،  گروه شاهد بـاالتر رود ولـی شـاخص   

  ).7(داري را با گروه شاهد نشان نداند بازوفیل تفاوت معنی
بر اساس یافته هاي موجود در این بررسـی و یافتـه هـاي دیگـر     

شود که فاکتورهایی ماننـد عوامـل محیطـی     پژوهشگران مشاهده می
، عوامـل  )ال، شـوري، دوره نـوري، درجـه حـرارت، تـراکم     فصول سـ (

گونه آبزي، سیکل تولید مثلـی و وضـعیت بلـوغ، سـن،     (فیزیولوژیکی 
، زمان نمونه گیري، چگونگی تهیـه نمونـه،   )جنس و شرایط تغذیه اي

توانند بـر فعالیـت هـاي     دقت و حساسیت روش هاي اندازه گیري می
ارند و باعث اختالف در تفسـیر  پارامترهاي بیوشیمیایی خون تأثیر بگذ

همچنین فرموالسیون جیره هاي غذایی، نـوع مـواد   ). 29(نتایج شوند 
محرك سیستم ایمنی مورد استفاده اعم از اثر فـردي و ترکیبـی آنهـا،    
میزان مورد اسـتفاده آن در جیـره، روشـهاي مختلـف اضـافه کـردن       

ویـژه اي کـه   پربیوتیک به جیره، مدت تجویز و احتماالً فلور میکروبی 
قادر به استفاده از محرکهاي ایمنی به عنوان سوبسـترا هسـتند بطـور    
قابل مالحظه اي بر خصوصیات ریخـت شناسـی و ایمنـی خـون اثـر      

  . گذارند می
  

  نتیجه گیري کلی
ــان   یافتــه هــاي تحقیــق حاضــر، اضــافه نمــودن پربیوتیــک مان

مـداوم در سـطح   گلوکان با استراتژي تغذیه  - 3و1-الیگوساکارید و بتا
گرم در کیلوگرم را در بهبود شاخصه هاي هماتولوژي و بیوشیمی  5/1

کند لیکن بمنظور حصول اطمینـان از اثـرات مثبـت ایـن      پیشنهاد می
شود مطالعه اي در خصوص تـأثیر آن    استراتژي تغذیه اي پیشنهاد می

بر سایر سطوح ایمنی در شرایط آزمایشـگاهی و پرورشـی و همچنـین    
یی با عوامل بیماریزا صورت پذیرد تا بتوان با قطعیـت بیشـتري   رویارو

در مورد استراتژي تغذیه اي ایـن مکمـل در مـاهی قـزل آال و سـایر      
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Introduction Oxidative stress is an inevitable consequence of intensive production due to mismatched 

balance between free radical production and natural antioxidant capacity of animals. Reactive oxygen species 
(ROS) refers to a group of free radicals produced by oxidative energy cycle and also recently demonstrated to be 
as a weapon for macrophage cells. Moreover, feed processing phenomena such as extruding and pelleting is one 
of the major sources of ROS production in feed due to lipid peroxidation and notably oxidation cascades in 
unstable organic matters of feed. Although ROS could be a source of adverse effect on fiber degradation in the 
gut of ruminant by reducing microbial population counts and diversity, because rumen bacterial, protozoal and 
fungal community as well as eukaryotes are susceptible to oxidative damages. Therefore, using plant or feed 
base antioxidant in the diet of dairy animals would be necessary in further feeding strategies. The aim of this 
study was to evaluate antioxidant capacity of pomegranate seed against the adverse effect of peroxide content of 
feed that induced by supplementation of oxidized soybean oil as energy and fiber source in preparturient dairy 
goats. 

Materials and Methods The gas production experiment and batch culture degradability test were carried out 
to investigate the effects of fresh soybean oil (FSO), oxidized soybean oil (OSO) and biologically active 
constituents of pomegranate seed (PS) on microbial fermentation characteristics, kinetics of gas production, 
methane and carbon dioxide production, in vitro dry matter degradation (DMD), t 0.5, and lag time. Also, the 
calculated parameters e.g. microbial protein, molar proportion of volatile fatty acids, metabolizable energy (ME), 
and organic matter digestibility (OMD %) were evaluated for different treatments. The parameters were analyzed 
through the completely randomized design with repeated measurements. The treatments were 1) base diet and 
FSO (4% of dry matter (DM)), 2) base diet and OSO (4% of DM), and 3) base diet, OSO and milled PS (8% of 
DM). The OSO contained higher peroxide value (7.06 vs. 1.37 gram millieqivalent /kg oil), and more Trans fatty 
acid isomers than FSO.  

Results and discussion OSO reduced total gas production, t 0.5, DMD, microbial protein, ME, OMD%, total 
carbon dioxide production, molar production of propionate, and moles numbers of total volatile fatty acids and 
increased the methane production, lag time, and molar proportion of acetate and butyrate when compared with 
FSO. Adding PS as antioxidant increased the total gas production, t 0.5, DMD, ME, OMD %, total carbon 
dioxide production, molar productions of propionate and acetate, and moles numbers of total volatile fatty acids, 
and reduced the lag time, methane production and molar proportion of butyrate significantly. The major 
observed effect of OSO that is important from an economical point of view in ruminant nutrition was reduced 
DM degradability. Depressed DM intake, negative energy balance, metabolic disorders and susceptibility to 
microbial disease and inflammation are expected in this oxidative situation. Also environmental importance of 
increased methane production by progressive effect of free radicals in proton partitioning in to methane 
production pathway in the rumen are significant, but could be improved by PS supplementation. PS may  play a 
protective role against oxidized oil via flavonoids, polyphenols, special fatty acid contents, carotenoids and other 
bioactive compounds well documented in herbal medicine. 
Conclusion In general, OSO feeding quantitatively and qualitatively reduced positive parameters of microbial 
fermentation, DMD, Microbial protein synthesis and VFA production but PS diminished the adverse effects of 
OSO and FSO feeding significantly. It seems that the PS has potential antioxidant compound reducing the 
harmful ROS effect on Microbial metabolism in the rumen as well as reducing progressive peroxidation cascades 
in feed and animal body.  

 
Keywords: Antioxidant, Microbial fermentation, Oxidized soybean oil, Pomegranate seed. 
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Introduction Feed shortage is the most important characteristic of Iranian animal industry. Increased costs of 

livestock production have caused the Iranian producers to reduce feed costs mainly by inclusion low quality crop 
residues into ruminants diets. It is estimated that around 20 million tons wheat straw produced in Iran every year. 
Both the digestibility and crude protein content of wheat straw are typically low. Since 1900, a wide variety of 
chemical treatments have been tested for their potential to improve the feeding value of wheat straw. Upgrading 
of wheat straw by ammoniation has been known for a long time, but application of this method of wheat straw 
treatment has received the least attention in the area (Khorasan Province, Iran). Therefore, the object of the 
present study was to evaluate the effect of gaseous and liquid ammonia on nutritive value of wheat straw through 
in vitro techniques. 

Material and Methods One kg dry wheat straw was placed into the plastic cylinders with dimension of 1 m 
(diameter) and 1.8 m (height) and 0.8 mm (thickness). Gaseous and liquid commercial ammonia was injected or 
added to the wrapped straw at the rate of 2, 4 and 6 percent. The treatment time was 1 month at room 
temperature (20-25 ºC). At the end of treatment period the cylinders were opened and the ammoniated straw 
exposed to the air for 4 days. The treated straws were sampled for the subsequent analyses. Dry matter 
degradability of the samples was done by using nylon bags (10x20 cm) with pore size of 40 micron. About 2 g 
ground samples (2 mm) were placed into the nylon bags and incubated in rumen of 4 permanently fistulated 
steers for 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96 and 120 hrs. The experimental steers were fed by the ordinary diet 
containing 65% forage and 35% concentrate twice daily. The Menke and Steingass method was followed for the 
in vitro gas production method.   

Result and discussion Crude protein (CP) content of the treated wheat straw samples increased and their 
neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) contents reduced significantly (P< 0.05) with 
increasing the level of ammonia in both gaseous or liquid forms, although, the 6% level was more affective. 
There were no significant differences between the experimental treatments in organic matter, ether extract and 
ash contents. Crude protein content increased from 3.71% in untreated wheat straw to 13.41% in treated straw 
with 6% ammonia in liquid form. The chemical composition measurements revealed that ammonia treatment in 
liquid form was more effective in comparison with the gaseous form.   The increase in CP content of the treated 
wheat straw was in agreement with data reported by other workers. The lower levels of NDF and ADF of the 
straw due to ammonia treatments appear to be due to solubiliziation of hemicellulose component. The nylon bag 
measurements showed that soluble fraction (a and b), rate of degradation of fraction b (r), potential degradability 
(PD) and effective degradability (ED) were all associated with the level of applied ammonia. Dry matter 
disappearance significantly (P< 0.05) increased with increasing the level of ammonia mainly in gaseous form. 
For all the in situ parameters the most effective level of ammonia was 6%. Total produced gas after 24 hrs of 
incubation confirmed that the highest level of ammonia (6%) had the greatest effects on a, c, ME, NEL, OMD 
and SCFA parameters. 

Conclusion The overall results showed that wheat straw treatment with 6% ammonia in either gaseous or 
liquid forms could improve its feeding value for ruminants significantly (P< 0.05). Straw treatment with 
ammonia in liquid form was totally more effective than the other form (gaseous). It seems that ammonia fixation 
in treated wheat straw with liquid ammonia has been related to the moisture content rather than its forms. In farm 
and commercial scales handling and application of large amount and liquid ammonia and treating straw is 
inapplicable. It was concluded that straw treatment with gaseous ammonia in presence of moisture at a level of 
20-30 percent and environmental temperature of 20-30 ○C result to the best improvement in case of nutritive 
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value. This type of treatment can be easily applied in most areas of Iran during summer because the noted 
conditions are available.   

 
Keyword: Gaseous or Liquid ammonia, Wheat straw Chemical treatment. 
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Introduction Due to scarcity of forage and water resources and high feed prices in Iran, it seems that the 

utilization of native and cheap forage resources for ruminants is important. The Milk thistle (Silybum marianum) 
is distributed in different regions of Iran included: Gonbad Kavoos, Gorgan, Nodeh Kalardasht, Dareh Hezareh, 
Dasht Mugan, Poshtkoh, Mollassani, Shush, Hamidieh, Ramhormuz, Izeh and Kazeroon. The Silybum marianum 
seed extract and whole plant contain many compounds including Silybin A and B, Silychristin, Apigenin, deoxy 
silydianin (flavonolignans). Seeds of this plant has about 20 to 25 percent oil, which oleic acids (31.85 %), 
linoleic acid (45.36 % percent) and palmitic acid (8.25 %) are the major fatty acids of Silybum marianum seed. 
Also, the Silybum marianum contains flavonoids and anti-nutritional compounds such as tannins and nitrates. 
Tannins, unsaturated oils and other anti-nutritional compounds may have negative effects on the digestion of 
fiber and protein fractions. Tannins can make complexes with large number of nutrients, such as carbohydrates, 
proteins, bacterial cell membrane protein and carbohydrates, and even digestive enzymes. The Silybum 
marianum plants are native to northern areas of Ahvaz and abundantly growth as self-propelled. The farm 
animals in these area (sheep, goats, camels, water buffalo and native cows, etc.) graze this plant as well as the 
manual feeding, but there is little known about its effects on the health, performance and digestibility of nutrients 
(in particular on the fiber and protein, due to existing the tannin and unsaturated oils in it) in those animals, and 
no research work has been done about Silybum marianum. Therefore, this experiment was conducted to 
determine the feeding value of Silybum marianum and to measure its effects on rumen fermentation and 
digestion of fiber (straw) and protein constituents (soybean meal) feedstuff in Arabi sheep.  

Materials and Methods Twelve male Arabi sheep with a mean body weight of 37±1.2 kg were allocated to 
four dietary treatments in a completely randomized design. Experimental diets were including control diet 
(without Silybum marianum) and diets supplemented with different levels of Silybum marianum (50, 100 and 
200 g/kg as diets 2, 3 and 4 respectively) that fed for 84 days. Dry matter intake, digestibility, fermentation 
parameters and blood metabolites were determined. Digestibility and gas production potential of wheat straw and 
soybean meal incubated with rumen fluid of sheep fed diets containing Silybum marianum were examined. The 
in vitro digestibility was measured by the two-step method. Gas Production was analyzed in triplicate as 
described by the Menke and Steingass.  

Results and Discussion: The results showed that dry matter intake, rumen fermentation parameters and 
blood metabolites were significantly affected by the experimental diets (P<0.05). Feeding Silybum marianum 
had no effect on pH and diets digestibility. The gas production of straw (P<0.05) and soybean meal (P>0.05) 
incubated with rumen fluid of sheep fed diets containing Silybum marianum reduced, except for diet containing 
5% Silybum marianum. The Silybum marianum tannins and fatty acids were likely the limiting factors for feed 
intake. It was concluded that Silybum marianum essential oils, through olfactory stimulation, and due to having 
25-20% oil, can be increased feed intake. The dry matter intake by cows fed diet containing 4.1% tannins, 
significantly decreased (P<0.05), compared to the control diet and diets containing 2% tannins. In agreement 
with the present study, addition of dried or silage of pistachios by products, contain tannins, to Kermani rams 
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diet, did not affect crud fiber apparent digestibility. The tannins may reduce digestion fiber through formation 
complexes with lignocellulose material and stop adhesive microorganisms or their enzymes. In this experiment, 
the use of Silybum marianum decreased rumen ammonia nitrogen concentration that could be reflected by the 
tannins. In cattle and sheep feeding with diets containing medium levels of tannin (less than 4%) the rumen 
protein degradability was reduced. The Silymarin from Silybum marianum, has probably been affected with 
effect on glucose 6-phosphatase enzyme negatively, then inhibit the gluconeogenesis, and led to blood glucose 
reduction. The results of some experiments show that the tannin decreases concentrations of ammonia and 
subsequent the urea nitrogen plasma through reduction of protein degradation rate. 

Conclusion: The results suggested that addition of 20% Silybum marianum to diet of sheep have had no 
negative effect on rumen fermentation, wheat straw, soybean meal, and nutrient digestibility for sheep up to 20% 
of diet DM. Therefore, utilization of Silybum marianum in feeding small ruminants could be reasonable in some 
areas of Iran. 
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Introduction It has been estimated that PBP production based on fresh weight in Iran is over 400,000 MT 

annually. Pistachio by-products consist of 53.50% external hull (epicarp) with the remaining composed of 
leaves, mesocarp and kernel. The results of few studies showed feeding of low levels of PBP had no effects on 
sheep, dairy cow and goat performance. Ensiled of PBP with PEG, NaOH and urea then treated by electron 
irradiation could be caused to better nutrition value via deactivation of tannins. The aim of this study was to 
survey the effect of diets containing pistachio by products treated by electron irradiation, NaOH, and PEG on 
nutrients digestibility and performance of finishing Zandi lambs. 

Materials and methods Twenty male Zandi lambs with the initial average body weight of 21±1.52 kg were 
housed in individual pens and were allocated to four dietary treatments in a completely randomized design for 70 
days. The basal diet consisted of 220 g/kg DM PBP, 130 g/kg DM wheat straw and 650 g/kg DM barley based 
concentrate. The four dietary treatments included control diet (Treatment 1; basal diet containing 22% PB), ER-
PBP (Treatment 2; containing 22% electron irradiated PBP), NaOH-PBP (Treatment 3; containing 22% NaOH 
treated PBP) and PEG-PBP (Treatment 4; PEG added to basal diet as 15 g/kg of diets DM). Throughout the 70 d 
experiment, body weight was measured weekly. Feed intake and ort of lambs were recorded and sampled daily 
for determination of nutrient intake of DM, CP (N × 6.25), EE and NDF as describes before. 

Apparent total digestibility of nutrients was estimated by the marker ratio technique using acid insoluble ash 
(AIA) as an internal marker.  

Blood samples (10 ml) were taken from jugular vein of lambs before morning feeding on d 70 of experiment. 
The serum concentrations of total protein (TP), albumin, creatinine, glucose and urea were determined using 
commercial laboratory kits (Pars Azmun Laboratory, Tehran, Iran) and an auto analyzer. The data were analyzed 
as completely randomized design. Duncan’s multiple range tests were used to determine the differences amongst 
treatments. Significant levels were defined as those with probabilities of 0.05 or less. 

Results and Discussion Nothing as the effects of dietary treatments were observed on FBW. Feeding ER-
PBP diet to lambs tended to increase DMI and also increased (P < 0.01) weight gain and average daily gain 
compared to other treatments and control group. Inclusion of ER-PBP into the diets of lambs decreased (P < 
0.01) FCR compared to control and other diets. 

Irradiation of PBP increased (P < 0.01) digestion of diets DM and CP compared to the control group. 
Digestion of EE and NDF was increased (P < 0.01) in ER-PBP and NaOH-PBP diets. 

Serum levels of true protein (TP) was increased (P < 0.01) in lambs fed PEG-PBP diets compared to other 
groups. 

Conclusion It can be concluded that irradiation of pistachio by-product is a useful treatment to improve 
nutritional value of pistachio by-product as a feed ingredient for sheep. Further studies are necessary to evaluate 
the effects of other physicochemical treatments of PBP on lamb performance and to evaluate the economic value 
of including PBP in ruminant diets. 
 

Key words: Digestibility, Pistachio by product, Radiation, Zandi lamb. 
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Introduction High-producing dairy cows require large amounts of concentrates that are rich in energy and 

crude protein to meet their nutrient requirements. Cereal grains and oil supplements are commonly used for 
increasing energy density of diets fed to high-producing dairy cows. Dietary grain source (barley vs. corn) and 
oil supplement (soybean- vs. fish oil) resulted in varied dry matter intake and milk production responses in 
different research studies based on effects on nutrient digestibility and rumen fermentation characteristics. 
Therefore, the main purpose of this study was to determine the effects of, and interactions between, grain source 
and oil supplement on the feed intake, rumen fermentation characteristics, nutrient digestibility and lactational 
performance of Holstein cows. 

Materials and Methods Eight lactating multiparous Holstein cows (parity = 3.3 ± 1.3 and days in milk = 77 
± 22.1; mean ± SD), were used in a replicated 4 × 4 Latin square design with 25-d periods. Each experimental 
period consisted of an 18-d diet adaptation period and a 7-d collection period. Cows within a square were 
assigned randomly to dietary treatments. Cows were blocked into 2 squares of 4 cows each based upon milk 
production, and days in milk, and within blocks were assigned to 1 of the 4 experimental diets with a 2 × 2 
factorial arrangement: 1) BF = barley-based diet supplemented with fish oil at 2% of dietary DM, 2) BS = 
barley-based diet supplemented with soybean oil at 2% of dietary DM, 3) CF = corn-based diet supplemented 
with fish oil at 2% of dietary DM, and 4) CS = corn-based diet supplemented with soybean oil at 2% of dietary 
DM. The TMR amounts offered and refused were measured daily for each cow and DMI determined daily for 
each cow. Cows were milked three times daily at 0200, 1000, and 1800 h in a herringbone milking parlor. Milk 
yield for all cows was recorded and sampled at each milking during the last 7 d of each period. Milk samples 
were composited in proportion to milk yield, preserved with potassium dichromate, stored at 4°C, and analyzed 
for fat, protein, lactose, and total solids using an infrared analyzer (MilkoScan 134 BN; Foss Electric, Hillerød, 
Denmark). At the end of each experimental period, rumen samples were obtained at 4 h after the morning 
feeding using the stomach tube technique. Rumen pH was determined immediately after the samples were 
collected using a mobile pH meter (HI 8314 membrane pH meter, Hanna Instruments, Villafranca, Italy). Rumen 
fluid samples were acidified by sulfuric acid and analyzed for volatile fatty acid by gas chromatography (model 
no. CP-9002 Vulcanusweg 259 a.m., Chrompack, Delft, the Netherlands). Two fecal grab samples per cow were 
taken from the rectum twice daily across day 19 to 23 of each period and frozen at −20°C until analyzed. Acid 
detergent insoluble ash was used as an internal marker to determine apparent total-tract nutrient digestibility. 
Data were composited within period and analyzed with the MIXED MODEL procedure of SAS (SAS Institute, 
2003) to account for effects of square, period within square, cow within square, treatments (grain source and oil 
supplement), and the interaction between grain source (barley vs. corn) and oil supplement (fish oil vs. soybean 
oil). 

Results and Discussion Apparent total-tract digestibility of dry matter (P = 0.05) and ether extract (P < 0.01) 
were greater in the corn- vs. barley-based diets. Fish oil tended (P = 0.07) to decrease and decreased (P = 0.03) 
apparent total-tract digestibility of non-fibrous carbohydrate and ether extract as compared to soybean oil, 
respectively. An interaction of main treatment effects tended to occur for molar concentration of propionate (P = 
0.09). Barley-based diets increased molar concentration of propionate compared to corn-based diets for cows fed 
soybean oil, but not for cows fed fish oil. Dry matter intake tended (P = 0.09) to be greater for barley- vs. corn-
based diets, but was reduced for the fish oil compared to soybean oil supplemented diets (P < 0.01). Grain source 
did not affect milk yield or milk composition. Compared to soybean oil, fish oil negatively affected milk yield 
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and milk composition. Feed efficiency remained unchanged among treatments. 
Conclusion Results indicated that grain source and oil supplement do not interact to affect productive 

performance of lactating cows. Due to lowering DM intake, feeding fish- vs. soybean-oil, but not changing diets 
fermentability, did not influence production performance of lactating cows. 

 
Keywords: Barley grain, Corn grain, Dairy cow, Fish oil, Soybean oil 
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Introduction Using vegetable oils and animal fats in poultry diets have beneficial effects for poultry 

production. They often have higher biological value than expected, increasing dietary metabolizable energy, 
which usually results in higher growth rates and better feed efficiency. Sterol-regulatory element binding 
proteins (SREBPs) play a key role in transcriptional regulation of cholesterol metabolism in response to 
cholesterol levels in the cell. This study was carried out to evaluate the effects of soy-lecithin, soy-oil and tallow 
on performance and expression of SREBP-1 gene in the liver of broiler chickens. 

Materials and methods A total of 768 male broiler chickens (Ross 308 strain) were used in a completely 
randomized design as a 3 × 4 factorial arrangement with 4 replicates and 16 chicks per each. Broiler chickens 
were fed with three types of fat (soy-lecithin, soy-oil and or tallow) and four levels of fat (0, 1, 2, and 3) from 
day 1 to day 42. Experimental diets were formulated to be isocaloric and isonitrogenous. At 42 d, liver samples 
of birds washed with normal saline, put into the liquid nitrogen tank and transferred to -80°C freezer. Relative 
real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) was performed to assess HSP70 gene expression in the heart and 
liver of broiler chickens. Total RNAs were extracted from the homogenised tissues using high pure RNA 
isolation kit (Roche, Basel, Switzerland). RNA concentration was assayed by spectrophotometer nano-drop 
(MD-1000) in wavelength of 260/280 nm. Synthesis of cDNA was done by gene PAK RT universal kit 
(Fermentas, Hanover, MD, USA), with reverse specific primer and hexanucleotide random primer. Genotype 
and sequence of the primers of B-actin and SREBP-1 was collected from the National Center for Biotechnology 
Information (Bethesda, MD, USA). Then, specific primers were designed by primer-5 software and examined by 
BLAST for checking the specificity of primers. Synthesis of the primers was done by Sigma Company. 
Qualitative PCR showed that primers designed well and there was no non-specific band or primer dimer (Figures 
1 and 2). Optimization of annealing temperature was examined with melting curve by applied biosystems-7300 
RT-PCR system. The highest ∆Rn and the lowest Ct were considered to determine the optimum annealing 
temperature, which was 62°C for both genes. The optimum level of primers was 0.15 µL. Real time PCR was 
executed in triplicate. Reaction conditions were 45 cycles of a three phase PCR (denaturation at 95°C for 15 s; 
annealing at 62°C for 30 s; extension at 72°C for 30 s) after an initial denaturation step (95°C for 10 min). In 
real-time assay, a melt curve analysis, performed at the end of the PCR cycles, will confirm specificity of primer 
annealing. The thermal profile for melting curve is 95°C for 15 s, 60°C for 1 min; 95°C for 15 s and 60°C for 15 
s. The efficiency calibrated model is a more generalized ∆∆Ct model. In this model, Ct is the sign of the first 
cycle that amplification curve begins to rise. The model considers both Ct of target gene and also Ct of reference 
gene or housekeeping gene. ∆Ct for each target gene is then calculated by subtracting the Ct number of target 
gene from that of housekeeping gene for each sample. ∆∆Ct for each gene was calculated by subtracting the ∆Ct 
of target sample from that of control sample. 

Results and discussion Soy-lecithin improved birds’ average daily feed intake and average daily body 
weight gain during the whole experimental period (P< 0.05). Soy oil caused the best feed conversion ratio during 
the whole period of rearing. Average body weight, average daily gain and average daily feed intake increased as 
the dietary fat level increased (P< 0.05). Breast, thigh, liver, abdominal fat pad, proventriculus and gizzard, back 
and neck, duodenum, ceca weights and expression of SREBP-1 were not affected by type or level of 
supplemental fat. With increasing the dietary fat level the edible carcass and heart weights improved. Fat at the 
level of 1 percent caused the highest jejunum weight. The highest wing and ileum weights were found by soy 
lecithin and tallow, respectively. Highest level of serum HDL was shown by chicken fed diet without fat and diet 
containing soy oil. 

Conclusion Since dietary soy-lecithin had a similar growth performance compared to soy oil, it can be 
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included as an energy source in broiler chickens diets. Further studies should be done to clear the physiological 
mechanisms of soy-lecithin on birds’ performance. 

 
Keywords: Broiler Chicken, Gene Expression, Soy-lecithin, Soy-oil, Tallow  
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  Introduction Poultry meat enriched with long-chain polyunsaturated fatty acids n-3 (PUFA Lc n-3) can 

make a nutritionally meaningful contribution to Western diets in which consumption of PUFA Lc n-3 is low. 
Enrichment of poultry meat with this fatty acid is usually achieved by inclusion of fish oil in broiler diet (23, 24). 
However, meat enriched in this way is susceptible to quality deterioration by lipid oxidation during storage or 
cooking, leading to reduction in nutritive value and accumulation of lipid oxidation products (10). Oxidation is a 
very general process affecting lipids, pigments, proteins, DNA, carbohydrates, and vitamins (11). The objective 
of this study was to evaluate the effects of dietary α-tocopherol (α-Toc), pomegranate peel extract (PPE) and 
pomegranate peel (PP) on fatty acid profile, aoxidation and phenolic compounds in raw thigh and breast meat 
during refrigeration. 

Materials and methods Peels of pomegranate were harvested in October 2011 from pomegranate trees 
(Ardestani, variety) in Khorasan Razavi province (East, Iran). Dried powders of peels (2.5 g) were extracted with 
40 mL of methanol solvent at room temperature for 6 hours. Three hundred and eighty four 1-d-old male broiler 
chicks (Ross 308) were randomly allotted to 8 groups with 4 replicates of 12 birds. Eight dietary treatments 
including control diet without feed additives, control diet mixed with 200 mg/kg α-Toc, control diet mixed with 
PPE (100, 200 and 300 mg/kg), and control diet mixed with PP (1, 2 and 3 g/kg). In all diets 2% fish oil were 
added to enhance the enrichment of unsaturated n-3 fatty acid in birds. One broiler chick was randomly selected 
from each pen of 42 d of age. The antioxidative potential and various meat quality characteristics were 
determined on 0, 7, and 11 days of refrigerated storage. Total phenols content in the aqueous supernatant was 
estimated by the Folin-Ciocalteu method (33). 1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 
activity was estimated according to Blois’ (2). Lipid oxidation in sample was determined as the TBARS value by 
using the method described by Ahn et al. (1). Fatty acid profile of samples was determined by gas 
chromatography (7). Data were subjected to ANOVA using the GLM procedures of SAS (27). 

Results and discussion The FA composition of the diets, particularly PUFA Lc n-3, was modified and 
increased by the inclusion of fish oil in diet. The concentration of saturated fatty acid in the thigh and breast meat 
was not influenced in broilers fed PP, PPE, and α-Toc diets as compared to control group. The results indicated 
that the tissue of broilers have a limited capacity for alteration of their saturated fatty acids (7). Monounsaturated 
fatty acid (MUFA) content in thigh and breast was decreased in birds fed diet containing PP, PPE and α-Toc 
compared to control group (P<0.05). The increase storage of PUFA decreased the synthesis of MUFA by 
inhibiting the activity of 9-desaturase complex which is the key enzyme needed to convert SFAs to MUFAs and 
this is compatible with our results (25). Concentration storage of Linolenic acid, Eicosapentaenoic acid, 
Docosapentaenoic acid, and Docosahexaenoic acid in the thigh and breast meat of broilers fed diet containing 
PP, PPE and α-Toc were higher than that of the control birds. This can be due to the antioxidative effects of 
phenolics compound added in diets. Diet-containing antioxidant may inhibit the oxidation of PUFA (13). Thigh 
and breast meat of the broilers fed α-Toc and PPE diets had significantly higher total phenolic content when 
compared with control or PP diets. Polyphenolic compounds in PPE are distributed, retained, and remained 
functional in muscle (28). Nagendra Prasad et al. (20) suggested that polyphenol content showed highest 
relations with total antioxidant capacity. The development of lipid oxidation in the thigh and breast meat from 
broilers was delayed by diets antioxidants (PP, PPE, and α-Toc). The thigh and breast meat from the broilers fed 
PPE, α-Toc and PP diets produced low MDA in spite of the higher content of PUFA Lc n-3 in diets which 
deteriorates the quality of the meat. These results agree with the other studies which depicted that the oxidation 
lipid decreased in broilers fed on various PUFA levels and α-Toc acetate. This was inhibited due to the 
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antioxidant activity of α-Toc acetate (11). The large amount of phenolics contained in PP and PPE diets may 
cause its strong antioxidant ability, extend the shelf life, and improve the quality of meat products. The DPPH 
radical scavenging activity of the thigh and breast meat from the broilers fed α-Toc and 200 and 300 mg/kg PPE 
in diets were significantly higher than that of the control group during the entire storage period, whereas lower 
significant difference was found in broilers fed PP diet compared to control birds. Phenolic compounds present 
in the natural plant oils react with lipid and hydroxyl radicals and convert them into stable products (13).  

Conclusion The results of the present study demonstrate that breast and thigh meat in broiler may be 
successfully enriched with LC PUFA n-3 by the addition of fish oil to the diet. Long-chain fatty acid n-3 was 
higher in broilers fed α-Toc and/or PPE at the rate of 200 or 300 mg/kg diets. The DPPH radical scavenging 
activity, TBARS, and total phenolic content in the thigh and breast muscle were improved significantly in the 
PPE and α-Toc fed birds. In conclusion, supplementation of diets with 200 and 300 mg PPE / kg can improve the 
anti-oxidative potential and functional qualities of thigh and breast meat in broilers. The PPE was an effective 
antioxidant as α-tocopherol in enriching the broiler meat. 

 
Key words: Antioxidant, Fatty Acid, Meats Broiler, Peel pomegranate, Phenolic compounds. 
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Introduction The occurrence of mycotoxins in foods and feeds is a problem of major concern in all over the 

world. Profitability of poultry production can be greatly affected due to the frequency of feed contamination and 
the detrimental effects of these toxins on the performance. Aflatoxins, a group of closely related and biologically 
active mycotoxins, are produced by strains of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. They commonly 
occur as natural contaminant of poultry feeds. Domestic animal species such as chickens, ducks, cattle and 
turkeys consuming sublethal doses of aflatoxins for several days developed a toxic syndrome in which liver 
damage was the most significant change. The biological effects of aflatoxins could be categorized into two 
groups, long term and short term effects. Long term effects included chronic toxicity, cancer, birth defects and 
genetic alterations. Aflatoxins affected all poultry species, although they generally take relatively high levels to 
cause mortality, low levels can be detrimental if continually fed. 

Material and Methods This study was conducted to determine the efficacy of mineral, organic toxin 
absorbents, humic acid and yeast cell wall on performance and internal organs weight of broilers in experimental 
aflatoxicosis. This study was conducted in a completely randomize design with 432 Ross-308 broilers with 9 
treatments, 4 replicates and 12 broilers in each replicate. Treatments included diet without aflatoxin, 2: diet 
contaminated with  aflatoxin, 3: diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.20 Humic acid, 4: 
diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  diet contaminated with aflatoxin 
and supplemented with 0.60 Humic acid, 5: diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic 
acid, 6: diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 7: diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 1.00 Humic acid, 8: diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 
0.50 sodium bentonite, 9: diet with aflatoxin  and supplemented with 0.10 yeast cell wall. The experiment was 
done between 7-35 days.  

Results and Discussion The results showed that afalatoxin and its absorbents significantly affect the 
performance and internal organs weight of broilers (P<0.05). In aflatoxicosis and toxin absorbents diets the 
amounts of daily feed intake in contrast with control group increased. The lowest amount of weight gain was 
observed in aflatoxicosis diet. Using 0.2% of humic acid in aflatoxicosis diet significantly improved weight gain 
and feed conversion ratio. Using all three types of toxin absorbents, improved the liver and bursa fabricius 
weight. The growth performance of chicks can be influenced by the addition of aflatoxin to the diet.  
Contaminated experimental diets with aflatoxin and toxin absorbents in contrast with control group increased the 
amount of daily feed intake. Increase in the amount of feed intake by using contaminated corn can be related to 
energy content of corn grains. Contaminated grains with aflatoxin decrease the amount of grains energy. So, 
birds for supplying sufficient amount of energy intake more amount of diets. By consuming high levels of feed, 
highly amount of nutrients supplied for biological activity, so the amount of daily weight gain in experimental 
groups without group 2 especially in starter period increased and feed conversion ratio improved. Increase the 
percentages of liver and weight of bursa fabricius in 2 experimental group can be related to harmful effects of 
aflatoxin in diet, whereas these effects reduced by using toxin absorbents. 

Conclusion The overall results showed that using aflatoxin in broiler diets have adverse effects on 
performance of broilers. Using diets with aflatoxin contaminated can improve their performance in contrast with 
other toxin absorbents. 

 
Keywords: Aflatoxicosis, Broilers, Humic acid, Sodium bentonit, Yeast cell wall. 
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Intoduction Essential oils (EOs) are important aromatic components of herbs and spices which are complex 

mixtures of secondary plant metabolites consisting of low-boiling-phenylpropenes and terpenes. Their biological 
activities have been known and utilized since ancient times in perfumery, food preservation, flavoring, and 
medicine. Some of their biological activities include antibacterial, antifungal, anti-oxidant and anti-inflammatory 
effects. The ban on the use of antibiotics as growth promoters has stimulated the search for alternative feed 
supplements in animal production. EOs have received attention in recent years as potential ‘natural’ alternatives 
for replacing antibiotic growth promoters (AGPs) in animal diets due to their positive impact on growth 
performance and welfare. A number of studies have been carried out to investigate the effects of EOs on broiler 
performance rather than the physiological effects, but the results have not been consistent (or constant). The 
purpose of this study was to investigate the effects of four essential oils (Thymus vulgaris, Mentha piperita, 
Citrus lemon, Carum copticom) on growth performance, some of the serum biochemistry parameters and 
lipogenic gene expression in broiler chickens. 

Materials and Methods A total of 312, 1-day-old broiler chicks were allocated in completely randomized 
design to 13 groups with 6 replicate cages per treatment. After 2-day adjustment with the basal diet, the birds 
were randomly assigned to the corresponding experimental diets supplemented with 0 (Control), 50, 100 and 150 
mg/kg diet essential oils extracted from Crum capticum, Thymus vulgaris, Mentha piperita and Cirtus lemon. 
The basal diet composed of maize–soybean meal prepared in our laboratory and all birds had free access to water 
for the entire period. Food intake and BW were recorded to determine growth performance and feed: gain ratio. 
At the end of the experiment (42 day) blood samples (6 samples per treatment) were taken for measuring 
biochemical analysis including total protein, triglyceride, total cholesterol, HDL-c and LDL-c by commercial 
kits. Samples of the liver were collected on day 42 after slaughter (6 samples per treatment) and the hepatic 
expression of the genes encoding malic enzyme (ME), fatty acid synthase (FAS) were determined with reverse 
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using SYBR green as a flourophore monitored in a real time 
mode.  

Results and discussion The results showed that the body weight, feed intake and feed conversion ratio of 
broilers at day 42 were not affected by supplementing EOs to the basal diet. However, daily body weight gain of 
broilers at 21 day decreased significantly (P<0.05) by dietary supplementation of 150 ppm Mentha piperita 
essential oil compared to control and some of the treatment groups. In the previous studies, variable effects of 
EOs on performance have been reported. The variability in the efficacy of EOs on animal performance could be 
attributed to the composition of the basal diet (less digestible diet), level of feed intake, hygienic standards and 
environmental conditions. Other factors that could affect the results of in vivo experiments are: harvesting time 
and state of maturity of plants, extraction methods of plants, method and duration of conservation and storing 
and possible synergistic or antagonistic effect of the bioactive compounds. The concentrations of serum 
cholesterol, total protein, triglyceride, total cholesterol, HDL-c and LDL-c were not affected by treatments. The 
absence of hypochlosrtrolemic and hypolipidemic effects of applied essential oils in the present study may be 
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attributed to rapid urinary excretion of essential oil metabolites and composition of the basal feed. Treatments 
had no significant effect on the expression of mRNA for fatty acid synthase compared  to control. In chicks fed 
the diet supplemented with 150 ppm mint essential oil, malic enzyme mRNA expression was significantly 
(P≤0.05) enhanced compared with chicks fed the basal diet. The reason for this effect is unknown, but it may be 
attributed to  Stress-Induced Metabolic or metabolic stress inducing by upper dose of mint EO that may 
predispose broilers to hepatic steatosis.In general, results of the present study propose a possible role for some 
herbal essential oils in the regulation of broiler metabolism. However, contrary to our previous assumption, this 
role may not be antilypogenic. Moreover, according to the results it could be claimed that EOs may have 
differential and dose response effects on lipid metabolism in broilers. In conclusion, supplementation of Mint EO 
at upper levels (150 ppm) in not recommended as feed additive in broiler diets.   
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Introduction The mating of related individuals produces an inbred offspring and leads to an increased 

homozygosity in the progeny, genetic variance decrease within families and increase between families. The 
ration of homozygosity for individuals was calculated by inbreeding coefficient. Inbred individuals may carry 
two alleles at a locus that are replicated from one gene in the previous generations, called identical by descent. 
The inbreeding coefficient should be monitored in a breeding program, since it plays an important role at 
decreasing of homeostasis, performance, reproduction and viability. The trend of inbreeding is an indicator for 
determining of inbreeding level in the herd. Inbreeding affects both phenotypic means of traits and genetic 
variances within population, thus it is an important factor for delimitations of genetic progress in a population. 
Reports showed an inbreeding increase led to decrease of phenotypic value in some of the productive and 
reproductive traits. 

Materials and Methods In the current study, the pedigree data of 14030 and 6215 records of Baluchi and 
Iranblack lambs that collected from 1984 to 2011 at the Abbasabad Sheep Breeding Station in Mashhad, Iran, 
3588 records of Makoei lambs that collected from 1994 to 2011 at the Makoei sheep breeding station and 6140, 
records of Zandi lambs that collected from 1991 to 2011 at the Khejir Sheep Breeding Station in Tehran, Iran 
were used to estimating the inbreeding coefficient and its effects on lamb survival in these breeds. Lamb survival 
trait was scored as 1 and 0 for lamb surviving and not surviving at weaning weight, respectively. Inbreeding 
coefficient was estimated by relationship matrix algorithm (A=TDT') methodology using the CFC software 
program. Effects of inbreeding coefficient on lamb survival were estimated by restricted maximum likelihood 
(REML) method under 12 different animal models using ASReml 3.0 computer programme. Coefficient of 
inbreeding for each lamb added to models as a covariate. The most appropriate model for this trait was 
determined by Akaike’s Information Criterion (AIC) test. 

Results and Discussion The number of survival records for Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi sheep 
breeds were 10793, 4826, 3588 and 6140, respectively. The inbred individuals were 17.63, 58.25, 4.88 and 36.32 
per cent for Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi sheep, respectively, (2473, 3620, 175 and 2230 head 
respectively). The mean of inbreeding coefficient for whole and inbred populations for Baluchi lambs were 0.66 
and 3.73 per cent, respectively, for Iranblack lambs were 4.59 and 7.90 per cent, respectively, for Makoei lambs 
were 0.25 and 4.86 per cent, respectively and for Zandi lambs were 1.22 and 3.61 per cent, respectively. 
Maximum of inbreeding coefficient for Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi lambs was 31.25, 34.70, 25.00 and 
31.35 per cent, respectively. The mean of lamb survival in Whole and inbred population for Baluchi lambs were 
89.11 and 88.30 per cent, respectively, for Iranblack lambs were 84.44 and 83.84 per cent, respectively, for 
Makoei lambs were 90.40 and 86.95 per cent, respectively and for Zandi lambs were 87.37 and 86.90 per cent, 
respectively. The average of inbreeding coefficient for 4 breeds was increased. The estimation of positive 
inbreeding coefficient trend for Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi were 0.035±0.012, 0.31±0.03, 
0.010±0.012 and 0.020±0.012 per cent on each year, respectively. The most suitable model for survival in 
Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi breeds was 7, 12, 2 and 1, respectively. The regression coefficient of 
inbreeding on lamb survival were -0.26±0.11, -0.35±0.11, -0.25±1.83 and -0.04±0.20 per cent for Baluchi, 
Iranblack, Makoei and Zandi sheep, respectively. 

Conclusion The levels of inbreeding below 5% in whole population, or annual rates of inbreeding under 1% 
unlikely result in substantial reduction of performance and economic income in sheep production and serious 
genetic variation in the population. Inbreeding depression was observed for survival trait although the levels of 
inbreeding coefficient were acceptable in all of the breeds investigated in this study. Therefore, the general 
policy in the flocks should be continued to avoid mating between close relative parents and use of enough sires 
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and dams selected per annum. Estimated inbreeding coefficients for Baluchi and Iranblack breeds showed high 
degree of close mating in these herd and due to the significant effect of inbreeding on survival, it is suggested 
that this breeding stations should use a breeding plan to avoid mating of close relative animals. 

 
Keywords: Baluchi sheep, Inbreeding depression, Iranblack sheep, survival. 
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Introduction Lamb production is the largest part of income in sheep industry. Therefore, the mortality rate 

of lambs is a key factor in profit of the sheep breeding. Mortality rate of lambs (or Lamb mortality rate) in 
different breeds of sheep under different climatic conditions is varying from 15% to 50% and an average of 9% 
to 20% has been reported. Survival rate is a combination trait that is influenced by various factors such as 
management, weather condition, and behavior of dam and lamb, as well as genetic effects. Quantification of 
non-genetic effects on mortality rate can be useful in controlling lamb survival rate and increasing profitability 
of sheep breeding. Therefore, identification of genetic and environmental factors affecting the productive 
capacity of indigenous breeds in different area is the main priority that should be considered in breeding 
programmes. Therefore, the objective of this study was to estimate genetic and environmental factors of growth 
traits and mortality in Karakul lambs. To estimate the genetic and environmental parameters of Karakul lambs 
before weaning growth and mortality records of 4929 lambs from 207 rams and 1856 ewes at Sarakhs Karakul 
sheep breeding station, from 1994 to 2009 were used.  

Materials and Methods The data were used in this study included a total of 4929 record of lamb birth 
weight, 1 and 3 months of age, average daily gain from birth to weaning (growth traits before weaning) and 
mortality rate of lambs from birth to 1, 2, 4, 8 and 14 weeks (mortality rate of lambs before weaning). Data were 
collected during the years 1994 to 2010 in karakul breeding station in Sarakhs. The data were edited and 
pedigree file and data file were prepared. Uni-variate animal model was used to estimate the genetic parameters 
as following:  where  is the vector of record, b is the vector of fixed effects (year, 
sex, type of birth, age of dam), a is the vector of direct additive genetic effects, m the vector of maternal additive 
genetic effects, X, Z1 and Z2 are the matrix of coefficients (0 and 1) that relate b, a and m to records and e is the 
vector of residuals. Analysis of each trait was performed considering the significant factors in the model 
including sex, birth-type, birth-year, dam-age and ewe weight at birth. In the analysis of maternal effect model 
for growth traits and Cox regression for mortality traits were used. Cox Regression in SPSS software was also 
used to calculating the survival function. (Co) variance components were estimated by Restricted Maximum 
Likelihood (REML) with uni-variate animal model. The genetic, phenotypic and environmental trends were 
estimated as regression of average breeding values on year of birth, regression of average phenotypic values on 
year of birth and, difference between genetic and phenotypic trends, respectively. 

Results and discussion The results showed that year of birth had a significant effect on all traits (P<0.001). 
Age of dams also had significant effects on all of the traits (P<0.01) with the exception of average daily gain 
from birth to weaning weight. Direct heritability of birth weight, 1 and 3 months of age, average daily gain from 
birth to weaning were 0.16±0.03, 0.15±0.01, 0.17±0.04 and 0.21±0.05, respectively. Their maternal heritability 
was also 0.005±0.0001, 0.06±0.14, 0.003±0.0001 and 0.1±0.03, respectively. The genetic, phenotypic and 
environmental trends were 0.012±0.002, -0.0145±0.006, -0.0265±0.008 for birth weight, 0.028±0.004, -
0.115±0.012, -0.143±0.016 for weight of 1 month and 0.125±0.001, 0.245±0.003 and -0.12±0.004 for weaning 
weight. The genetic, phenotypic and environmental trends of average daily gain from birth to weaning weight 
were 0.015±0.001, -0.013±0.01 and -0.028±0.011, respectively. The highest mortality rate of lambs was between 
birth and 1 week of age probably due to incompatibility of lambs with condition after parturition. Mortality rate 
after this period was decreased. Direct heritability of mortality traits were increased from 0.01±0.01 to 0.06±0.02 
by increasing age, against maternal heritability was decreased. 

Conclusion Due to their low to moderate heritability of growth traits, genetic selection is effective for 
growth trait. However, the mortality traits will not have significant change by genetic selection due to very low 
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heritability of these traits. Therefore, attention must be paid to control and improve the environmental factors for 
these traits. Cumulative mortality per centage of lambs to weaning age was 15%. According to the results, it can 
be said for any improvement, environmental conditions must be corrected by rearing lambs. 

 
Keywords: Cox regression, Growth traits, Karakul sheep, Lamb mortality.  
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Introduction Genetic evaluation and estimation of breeding value are one of the most fundamental elements 

of breeding programmes for genetic improvement. Recently, genomic selection has become an efficient method 
to approach this aim. The accuracy of estimated Genomic breeding value is the most important factor in genomic 
selection. Different studies have been performed addressing the factors affecting the accuracy of estimated 
Genomic breeding value. The aim of this study was to evaluate the effect of beta and gamma distributions on the 
accuracy of genetic evaluation. 

Materials and Methods A genome consisted of 10 chromosomes with 200 cm length was simulated. 
Markers were spaced on 0.2 cm intervals and different numbers of QTL with random distribution were 
simulated. Only additive gene effects were considered. The base population was simulated with an effective size 
of 100 animals and this structure continued up to generation 50 to creating linkage disequilibrium between the 
markers and QTL. The population size was increased to 1000 animals in generation 51 (reference generation). 
Marker effects were calculated from the genomic and phenotypic information. Genomic breeding value was 
computed in generations 52 to 57 (training generation). Effects of gamma 1 distribution (shape=0.4, scale=1.66), 
gamma 2 distribution (shape=0.4, scale=1) and beta distribution (shape1=3.11, shape2=1.16) were studied in the 
reference and training groups. The heritability values were 0.2 and 0.05. 

Results and Discussion The results showed that accuracy of genomic breeding value reduced with passing 
generation (from 51 to 57) for two gamma distributions and beta distribution; this decrease may be due to two 
factors: recombination has negative impact on accuracy of genomic breeding value and selection reduces genetic 
variance as the number of generations increases. Accuracy of genomic estimated breeding value increased as the 
heritability increased so that the high heritability had more accuracy than low heritability in same QTL number. 
Number and distribution of genes is an important factor for accuracy of estimated breeding value. Duncan test 
was conducted by SPSS software. Results illustrated that there was no significant difference between the 
different distributions. Comparing accuracy of estimated breeding value showed that in the low heritability 
scenario with 10 and 20 QTL, gamma distribution 2 and gamma distribution 1 performed well, respectively, 
whilst in 50 and 100 QTL scenario, beta distribution was superior in both Lasso and Ridge methods. In the high 
heritability scenario with 50, 100 QTL gamma distributions 2 were superior in both Lasso and Ridge methods. 
With four QTL (10, 20, 50 & 100), in high heritability scenario, estimated genomic breeding value was often 
increased by increasing the number of QTL. This may be due to increasing linkage disequilibrium between 
markers and QTL. In general, the gamma distribution led to the increased accuracy of the estimations in both 
Lasso and Ridge methods. 

Conclusion Marker density, method to estimate marker effects, QTL distribution, number of QTL, number 
of generations and trait heritability are some effective factors on accuracy of estimated genomic breeding value. 
The accuracy of estimated genomic breeding value is output of these factors and the distribution of genes is an 
important factor for accuracy of estimated genomic breeding value. We can conclude that, accuracy is reduced 
with increasing number of generations from base population to training population while the accuracy of 
estimated genomic breeding value is increased when breeding value of the reference group is used in lieu of the 
phenotypic records. In addition, accuracy of estimated genomic breeding value is  enhanced by increasing 
heritability, so that, between three the distributions simulated in high heritability scenario, gamma 2 distribution 
increased accuracy of the estimates. Although, the size and distribution of QTL effects still greatly influence the 
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effectiveness of the genomic prediction methods, but as a suggestion, models of genetic variation of genomic 
assessment should be considered, since a method of estimating breeding value may have (or produce) a better 
estimation with a specific model. 

 
Keywords: Accuracy, Breeding value, Genomic selection, QTL distribution. 
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Introduction Lori sheep is one of the most important breeds in Iran that is mostly bred in Lorestan province, 

north-east of Khuzestan and some areas of Ilam provinces. The name of this breed is derived from Lori tribe, 
which is one of the major nomadic groups of Zagros Mountain in western areas of Iran. Lori sheep is resistant to 
mountain conditions and hot and dry plains. This sheep breed has strong constitution, good traveling ability with 
suitable conformation as a mountain sheep. It is one of the predisposed breeds to fattening and often is 
traditionally kept by villagers and nomadic tribes in the area. In such a system output is lower than in an 
intensive system. Meat production in Iran is one of the most valuable traits for livestock breeders. Also, sheep 
meat has remarkable values rather than the meat of other animals and is popular between people. Thus accurate 
estimations of genetic parameters of these traits are considered by breeders. Accurate prediction of breeding 
value of animals is one of the best tools available to maximize genetic gain. Success of a breeding programme 
can be evaluated by actual change in breeding value expressed as a proportion of expected theoretical change of 
the breeding value mean for the trait under selection. Several methods are being developed to measuring the 
genetic changes in the animal population. Carrying out experiments in comparable environmental conditions 
over a period of several generations is difficult, thus genetic trend estimation is problematic over time and 
changes in performance may reflect, to some extent, both environmental and genetic changes. In order to 
overcome such a problem, Hill (1972) proposed that by simultaneously maintaining a control population it is 
possible to removing the effect of environmental changes, but this is not cost-effective, particularly over a long 
period of time. Best linear unbiased prediction (BLUP) is the best approach for prediction of breeding values and 
estimation genetic gain. Little information is available on the estimation genetic trends for body weight traits in 
Lori sheep. Hereupon the objective of the present study was to estimate genetic, phenotypic and environmental 
trends for body weight traits at different ages in Lori sheep to assess the breeding programmes. 

Material and Methods In the current study, 6440, 5646, 5073 and 4757 records of birth weight (BW), 
weaning weigh (WW), 6-month weigh (6MW) and 9-month weigh (9MW) of Lori sheep were used. Data were 
collected from 2001 to 2010 by the agricultural and natural resources research centre of Lorestan province 
 Lorestan Agricultural & Natural Resources Research Center. Direct and maternal heritability were estimated 
using restricted maximum likelihood by fitting six uni-variate animal models. Akaike’s information criterion 
(AIC) was used to selecting (to select or in/for selecting) the most appropriate model for each trait. Breeding 
values were estimated by the best model for uni-variate analysis. Genetic, phenotypic and environmental trends 
were calculated by regression of means of predicted breeding values, phenotypic means and difference between 
estimated means of breeding values and phenotypic means on birth year for each trait, respectively. Wombat 
software was performed to obtaining direct and maternal (co) variance components and heritability estimations 
for body weight at different ages in Lori sheep. Genetic trends analyses were performed by the regression 
procedure of the SAS software package. 

Results and Discussion The phenotypic trends for BW, WW, 6MW and 9MW were 0.016, 0.065, 0.032 and 
-0.783 kg per year, respectively. The direct genetic trends for BW, WW, 6MW and 9MW were 0.008, 0.001, 
0.055 and 0.076 kg per year, respectively. The direct genetic trends were significant for all of the traits with the 
exception of 9MW. Genetic gain for BW, WW, 6MW and 9MW were 0.061, 0.007, 0.139 and 0.150 kg after 10 
years, respectively. Hence, genetic gain for all of the studied traits was low.  
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Conclusion In studied flock, the effective major factors in low genetic gain were the lack of a proper 
selection criteria and environmental and management conditions changes. Agricultural Jihad Organisation of 
Lorestan province has performed a breeding programme to improvinge Lori sheep by replacing the original 
breed rams in local flocks. This approach is very suitable and it is necessary to continue. Economic selection 
index method is an important tool that can help to improving (improving/to improve) genetic progress for body 
weight traits at Lori sheep.   

 
Keywords: Body weight traits, Genetic trend, Lori sheep, Phenotypic trend. 
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Introduction Bans and restrictions of antibiotics as feed additives in fish culture in many countries have 

resulted in the increase in studies on alternative dietary supplements such as prebiotics to enhance the health and 
production of cultured fish. Prebiotics are nondigestible food ingredients that beneficially affect the host by 
selectively stimulating the growth and/or activity of one or a limited number of bacteria in the colon. In addition, 
prebiotics promote the growth of lactic acid bacteria that are beneficial to health and lessen the density of 
pathogenic microorganisms. Because of the conservation of immune system, it is suggested that alternate 
administration of different immunostimulants may activate different parts of immune system of shrimps and take 
advantage of different immunostimulants to solve the problem of immunity fatigue and enhance the immunity 
continuously. However, there is no report on the discontinuous administration of immunostimulants for rainbow 
trout. Thus, considering the strategic importance of this species, the goal of this study was to assess the effects of 
discontinuous administration of dietary mannan oligosaccharide and β-1,3-glucan on hematological and blood 
serum biochemical parameters of rainbow trout. 

Materials and Methods A 6-week trial was conducted to compare the effects of discontinuous 
administration of dietary mannan oligosaccharide and β-1,3-glucan on hematological and blood serum 
biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Four feeding strategies were set, including 
feeding prebiotic-free diet continuously (control), feeding dietary prebiotic continuously (1.5 g kg-1), feeding 
dietary alternately (one week prebiotic+one week control diet and 2 Day prebiotic+5 Day control diet). Juveniles 
were fed the experimental diet in rate of 4% of the body weight per day, spread across two feeding time. At the 
end of the experiment, three fish were sampled randomly from each tank and were anesthetized with clove 
solution, and blood was drawn from the caudal vein, using a syringe. Then, blood samples were introduced to 
both heparinized and non-heparinized tubes in order to perform haematological and biochemical studies, 
respectively. Blood sera were obtained by centrifuging blood samples at 3000 rpm for 5 min, and the sera were 
removed with a disposable transfer pipette and stored at -20ºC until analysis for biochemical and hematological 
studies. The determined Parameters were the number of red blood cells (RBC), white blood cells (WBC), 
hematocrit (PCV), and hemoglobin (Hb). Differential white blood cell counts, including neutrophiles 
(heterophiles), lymphocytes and monocytes were also identified. Statistical analysis was carried out using one-
way analysis of variance using SPSS. Differences between means were determined using Duncan’s multiple test 
(P<0.05). 

Results and Discussion The results showed that WBC, Hb, PCV, Lymphocyte, Monocyte, Heterophyl, 
protein, albumin were higher but the level of cholesterol and triglyceride were lower in continuously 
administration of prebiotic than other feeding strategies and control group, although there were no significant 
effect. There were significant increase in RBC in continuously strategy. It seems that the improvement in 
hematological and blood serum biochemical parameters in feeding dietary prebiotic continuously may be 
attributed to the stimulation of growth of beneficial bacteria such as lactic acid bacteria which improved 
microvilli alignment and increased resistance against pathogens. The reasons for the different results are not 
clear yet. Phagocytic activity measurement was not performed in this study, but it may be proposed that elevated 
leucocyte levels could have been responsible for the increase in the activity enhancing defense mechanism 
during feeding. The increase in the serum protein and albumin levels in feeding dietary prebiotic continuously is 
considered to be associated with a stronger innate response in fish. However, the decreased albumin and total 
protein in other strategy and control group in the current study would be indicative of an abnormality in liver or 
kidney functions. However, unlike current study, shrimps fed with dietary β-glucan discontinuously 2 days 
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followed by the basal diet for 5 days showed the highest immunity. It appears that the different basal diet, level 
of prebiotic supplementation, adaptation period, animal characteristics (species, age, stage of production), 
microbiota loading, period and hygienic conditions of the experiment can cause these differences. 

Conclusion The result indicated that continuously applying mannan oligosaccharide and β-1,3-glucan at the 
level 1.5 g kg-1 into the diet caused improved hematological and blood serum biochemical parameters of rainbow 
trout. This  study  encourages further research  on  different  aspects  of  prebiotic continuously administration  in  
rainbow trout  as  well  as  immunological studies to determine the effects of this strategy on the immune  system  
and  disease  resistance. 
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