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از  در سومین اجالس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، 

کتیبه اختصاصی حامیان صنعتی و اقتصادی کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی 

رونمایی شد که نام و نشان گروه بین المللی سپاهان دانه در میان حامیان برگزیده 

این اجالس، ثبت و از مدیرعامل آن تقدیر بعمل آمد.

در  که  آیین  این  در  دانه؛  سپاهان  المللی  بین  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 

سالن دیپلماتیک تاالر آبگینه وزارت امور خارجه برگزار گردید، از تالش های ارزنده 

از  با رویکرد تکریم  و نقش مؤثر دکتر قلمکاری در حوزه مسئولیت اجتماعی 

چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور،  با اهداء تندیس تقدیر شد.

از جمله شاخص هایی که توسط دبیرخانه و هیأت داوران این رویداد مورد بررسی 

داوطلبانه حضور  ها،  شرکت  کارآفرینی  میزان  به  توان  می  است،  گرفته  قرار 

تشکل های از  معنوی  و  مادی  حمایت  خیر،  امور  در  صنعتی  بنگاه های 

شرکت ها،  پرسنل  به  بهداشتی  و  رفاهی  خدمات  ارایه  گستره  مردم نهاد، 

اقدامات حفاظتی تولیدکنندگان از محیط زیست و ... اشاره کرد.

با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی،  این اجالس که  گفتنی است؛ در 

از شد،  برگزار  جمهوری  ریاست  زنان  امور  مشاور  و  صمت  وزیر  معاون 

حوزه  در  کشور  اقتصاد  و  صنعت  حامیان  نشان  و  نام  اختصاصی  کتیبه 

مسئولیت اجتماعی رونمایی شد که نام و نشان گروه بین المللی سپاهان دانه 

در میان حامیان برگزیده سومین اجالس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و 

فرهنگ سازمانی ثبت شده است.

نقشه راه سپاهان دانه در حوزه مسئولیت اجتماعی بر محوریت محصوالت و 

خدمات، عملیات، مواد اولیه و ارتباطات با موضوعاتی چون حفاظت و توسعه 

محیط زیست، بهره وری خوراک دام و طیور، اهمیت پروش دام و طیور جوان، 

بهبود محیط کار و ارایه انواع خدمات رفاهی و بهداشتی به پرسنل، مشارکت های 

اجتماعی و... تهیه شده است. 

الن سپاهان دانه؛ بر انجام امور خیر و خداپسندانه 
َ

همچنین در سیاست های ک

تأکید المللی  بین  گروه  این  اجتماعی  های  مسئولیت  راه  نقشه  قالب  در 

شده است. گام برداشتن در مسیر توانمند سازی و ارتقاء سازمان های مردم نهاد، 

سپاهان دانه بین المللی  گـــروه  توجــــه  مورد  واالی  ارزش های  و  افتخارات  از 

می باشد.
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انسـان امـروز به درسـتی بر ایـن حقیـقت واقـف اسـت که بـدون عـلم، زندگی اش یکنواخت و دشوار می شود. علم در جایگاه سالحی برای هر کشور است 

که عالوه بر پویا نمودن جامعه، دستاوردی از جنس بی نیازی به دنبال دارد. در جهان رو به تحول  و پیشرفت امروز جایی برای سکون و درنگ باقی نمانده است، 

همانطور که حوزه های مختلف دانش به سوی پیشرفت و ترقی پیش می رود، دانش دامپروری که یکی از اصلی ترین و مهم ترین اهداف آن فراهم کردن 

 با اقتصاد جامعه و 
ً
بخش عمده ای از نیازهای تغذیه ای جامعه و ایجاد امنیت غذائی است از این امر مستثنی نبوده و هرگونه غفلت در این زمینه مستقیما

غذای مردم در ارتباط است. 

بهترین و برجسته ترین نژادهای دام وقتی به دست افراد بی اطالع سپرده شوند و در شرایط نگهداری نامناسب و مدیریت ضعیف پرورش یابند، قبل از اینکه 

بتوانند خصوصیات ممتاز نژادی خود را ظاهر کنند از دایره تولید خارج خواهند شد. از این رو در راستای آمیختن علم و عمل الزم است دانش و دستاوردهای

روز دنیا در اختیار فعاالن این عرصه قرار گیرد. بخش عظیمی از پیشرفت ها در زمینه دانش دامپروری مرهون تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط 

محققین این رشته است. فصلنامه های علمی نقش انکارناپذیری در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای سطح این پژوهش ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای گسترش 

تعامل پویا میان پژوهشگران و فعاالن این عرصه داشته اند. با توجه به اینکه ایران عزیزمان در حال پیمودن مسیر پر پیچ و خم توسعه و تعالی است، فصلنامه 

علمی دانش دامپروری قصد دارد با تأسی از تجربیات گذشته و با رویکردی جدید به فراخور توان و امکان خویش، این کاروان را یاری نموده و روشنی بخش

این مسیر سازنده باشد. 

خود، ارزشمند  پیشنهادات  و  نظرات  مقاالت،  ارسال  با  شود  می  دعوت  کشـور  سراسر  در  اندیشمند  نظران  صاحب  و  دانشجویان  اساتید،  کلیه  از 

دست اندرکاران نشریه را در ارتقای کیفی نشریه یاری نمایند.

الَجهِل َمَع  َواآلِخَرِة  نیا  الدُّ رُّ 
َ

َوش الِعلِم  َمَع  َواآلِخَرِة  نیا  الدُّ یُر 
َ

خ
 (بحاراالنوار، ج۷۹، ص۱۷۰)

��ـ� ��د��ــــــــ�
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مواد و روش ها
 معادالت متداول برای برآورد انرژی قابل سوخت وساز مواد خوراکی گندم، جو و ذرت براساس ترکیبات شیمیایی به شرح زیر استفاده گردید.

۱-  رابطه کارپنتر             و کلگ  (۱۹۵۶): 
AME          (kcal/kg)=53+38 [% CP + (2.25 x %EE) + (1.1 x % St ) + % Su ]      R2=0.90

۲-  رابطه سیبالد           و همکاران (۱۹۶۳) :
 AMEn (kcal/kg) = (3.52 x % CP) + (7.85 x %EE) + ( 4.1 x %St) +( 3.55 x % Su)

۱-۳- رابطه جنسن          و همکاران (۱۹۷۹) برای جو : 
MEn    (Kcal /Kg DM) = 30.78 - 90.4 CF + 9.20 STA

۲-۳- رابطه جنسن وهمکاران (۱۹۸۹) براي گندم:
MEn

 (Kcal / Kg DM) = 34.92CP + 63.1EE + 36.42 NFE     R2 = 0.87
۳-۳- رابطه جنسن و همکاران (۱۹۸۹) براي ذرت:

MEn (Kcal/Kgr) = 36.21 x CP + 85.4 x EE + 37.26 x NFE
 ۴- رابطه کمیته اقتصادی اروپا         (۱۹۸۶):

AMEn (MJ/kg) =  0.3431 x % EE + 0.1551 x %CP + 0.1669 x % St + 0.1301 x % Su

۲

۱

۳

۴

۶

۵

مقدمه :
در  موجود  مغذی  مواد  و  انرژی  کننده ی  بینی  پیش  معادالت  از  استفاده 

مواد خوراکی راه دیگری است که در صورت  باالبودن ارتباط بین فاکتورهای 

شیمیایی ماده ی خوراکی با گوارش پذیری آن در موجود زنده روش ساده، 

از این معادالت می توان  با استفاده  سریع و قابل اطمینانی خواهد بود. 

مواد  جداول  اعداد  از  استفاده  با  مقایسه  در  بیشتری  دقت  با  را  جیره ها 

خوراکی (Batal, et al., 2011; Council, 1994) تنظیم کرد. دانه ذرت، گندم 

و جو به عنوان منابع تامین انرژی قابل سوخت و ساز در جیره غذایی جوجه های 

گوشتی به شمار می روند که سهم قابل توجهی از خوراک طیور را به خود 

اختصاص می دهند. دانه ذرت باال ترین مصرف را نسبت به گندم و جو در 

ارزش تغذیه ای  جیره غذایی طیور دارد. مشخصات فیزیکی و شیمیایی و 

ارقام مختلف غالت برای طیور بسیار متفاوت است که بر قابلیت دسترسی 

مواد مغذی، عملکرد پرنده و کیفیت الشه تأثیر می گذارد و موجب ناکارآمدی 

جیـره به دلیـل بـرآورد کمـتر یا بیش از مقـدار واقـعی مـواد مغـذی می شـود

( Yegani, et al., 2013;اکبری و همکاران  2015). انرژی قابل سوخت و ساز 

صحیح  تخمین  صورت  در  است.  خوراک  گران  و  مهم  بخش های  از  یکی 

با  را  طیور  جیره های  می توان  ذرت  و  جو  گندم،  مانند  غالتی  انرژی  محتوای 

دانستن بنابراین،   .(Regmi, et al., 2009) کرد  تنظیم  مناسب تری  قیمت 

جیره تنظیم  در  غالت  ساز  و  سوخت  قابل  انرژی  میزان  برآورد  تفاوت های 

 .(۲۰۱۵ همکاران  و  (اکبری  دارد  بسزایی  اهمیت  کارایی  افزایش  جهت  در 

و عملیاتی تر  بیولوژی  روش  به  نسبت  بینی  پیش  معادالت  از  استفاده 

که غالت  ارقام  برای  معادالت  است  الزم  نتیجه  در  می باشد.  هزینه تر  کم 

ایران  در  تولیدی  خوراکی  مواد  برای  می شوند،  استفاده  طیور  تغذیه  در 

تعیین گردد. با استفاده از این معادالت می توان جیره های غذایی با دقت بیشتر 

انرژی  بررسی  این مقاله  از  لذا هدف  در تنظیم خوراک طیور استفاده کرد. 

قابل سوخت و ساز دانه گندم، جو و ذرت با معادالت متداول از نظر صحت و 

دقت این معادالت در تنظیم جیره غذایی طیور است.

1.Carpenter and Clegg  |  2.Apparent, metabolisable energy  |  3.Sibbald  |  4.Janssen
5.Apparent, N-corrected metabolisable energy  |  6.European Economical Comitti

چکیده:
معادالت متداول کارپنتر و کلگ، سیبالد، جنسن توسط، کمیته اقتصادی اروپا برای برآورد انرژی قابل سوخت و ساز مواد خوراکی گندم، جو و ذرت براساس 

ترکیبات شیمیایی استفاده گردید. بیشترین و کمترین میزان انرژی قابل سو خت و ساز به ترتیب  ۳/۷۱ و ۳/۱۱ کیلو کالری بر گرم  برای گندم، ۳/۴۵ و ۲/۸۷ 

کیلو کالری برگرم برای جو مربوط به معادالت کارپنتر و جنسن بود. بیشترین مقدار انرژی قابل سوخت و ساز برای ذرت توسط معادالت کارپنتر و جنسن 

۳/۹۱ کیلو کالری بر گرم بود و کمترین آن مربوط به معادله EEC ۳/۰۶ کیلوکالری برگرم است. تفاوت  در برآورد مقدار انرژی قابل سو خت و ساز توسط 

انرژی قابل سو خت وساز (AMEn) برای برآورد مقدار  از معادالت دقیق تر در  معادالت متداول درکاهش عملکرد پرنده موثر است. در نتیجه استفاده 

جیره نویسی قابل توصیه است. 

کلمات کلیدی: معادالت متداول، انرژی قابل سوخت و ساز، گندم، جو، ذرت.

نویسنده: دکتر اکبر یعقوب فر
استاد مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات،  آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
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جدول ۲ :  انرژی قابل سوخت و ساز گندم بر اساس ترکیبات شیمیایی با استفاده از معادالت (کیلوکالری بر گرم)

انحراف معیار

میانگین

معادله سیبالد معادلهEECمعادله جنسنمعادله کار پنتر

۳/۷۱۰a۳/۵۴۰b

۰/۱۱+-۰/۱۱+-

۳/۱۱۰c

۰/۰۸+-

۳/۴۵۰b

۰/۱۰+-

*
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* اختالف در سطح ۵ درصد معنی دار است

نتایج تجزیه شیمیایی دانه گندم مورد استفاده در آزمایش در جدول  ۱ ارائه 

شده است. تغییرات در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی به دالیلی مانند، 

سال کشت، موقعیت جغرافیایی، شرایط و منطقه کشت، میزان بارندگی، 

همچنین شرایط و مدت زمان نگهداری پس از برداشت بستگی دارد. نتایج 

در  بینی  پیش  قابل  ظاهری  ساز  و  سوخت  قابل  انرژی  مقادیر  به  مربوط 

سو خت و ساز قابل  انرژی  میزان  بیشترین  است.  شده  ارائه   ۲ جدول 

ساز و  سوخت  قابل  انرژی  میزان  کمترین  و  گرم)  بر  کیلو کالری   ۳/۷۱)  

 (۱  ۳/۱ کیلو کالری بر گرم)  به ترتیب توسط معادالت کارپنتر و جنسن بدست 

 .(P<0/05) شد  مشاهد  ها  آن  میان  معنی داری  آماری  اختالف  که  آمد 

شیمیایی  ترکیبات  با  مرتبط  معادالت  از  حاصل  ساز  و  سوخت  قابل  انرژی 

مانند نشاسته، پروتئین خام، چربی خام و فیبر خام، نیز تفاوت قابل توجهی 

انرژی  کاهش  باعث  تفاوت ها   .(Council, 1994; Janssen, 1989) دارد 

 .(Leeson, et al, 1996) خوراک و کاهش عملکرد پرنده می شود

جدول ۱: تجزیه شیمیایی دانه گندم با روش کالسیک (درصد ماده خشك)

مـــاده
خشک

انرژی خـــام
(کیلوکالری/کیلوگرم)

پروتئین
خــــــام

چربی
خـــام

فیبر
 خام

خاکستر
خـــــــام

عصاره عاری
 از ازت

نشاسته قند کل

۹۳/۵۴

۱/۶۸

۴۳۰۷/۲۱۱/۲۲۴۰/۸۸۷۵۴/۲۵۳/۶۶۲۷۳/۰۲۱۸/۸۱۶۶۷/۵۸ میانگین

فراسنجه
آماره

انحراف
معیــار

+-۱۰/۲۰+-۰/۱۹+-۰/۱۲+-۰/۷۲+-۰/۸۵+-۲/۰۳+-۲/۱۷+-۲/۱۷+-

دانه گندم

����ــ� و ��ـ�



انحراف معیار

میانگین

معادله سیبالد معادلهEECمعادله جنسنمعادله کار پنتر

۳/۴۵a۳/۲۸b

۰/۱۰+-۰/۰۹+-

۲/۸۷c

۰/۰۳+-

۳/۱۷b

۰/۰۹+-

*
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جدول ۴:  انرژی قابل سوخت و ساز  دانه جو حاصل از معادالت بر اساس ترکیبات شیمیایی (کیلوکالری بر گرم)

* اختالف در سطح یک درصد معنی دار است

نتایج تجزیه شیمیایی دانه جو مورد استفاده در آزمایش در جدول ۳ ارائه 

شده است.از بین ترکیبات شیمیایی مزبور چربی خام بیشترین ضریب تغییرات 

(۲۱/۸ %)و انرژی خام کمترین ضریب تغییرات (۰/۰۴ %) را داشته اند. میزان 

که  داد  نشان  نتایج  است.  آمده  جدول ۴  در  جو  ساز  و  سو خت  قابل  انرژی 

و  گرم)  بر  کیلو کالری   ۳/۴۵) وساز  سو خت  قابل  انرژی  میزان  بیشترین 

کمترین میزان انرژی قابل سوخت وساز (۸۷ /۲ کیلو کالری بر گرم) به ترتیب 

توسط معادالت کارپنتر و جنسن پیش بینی شده است که دارای اختالف 

آماری هستند (P<0/05). در نتیجه بهتر است از معادالت با دقت باالتری 

کرد.  استفاده  ایرانی  جو  ارقام  متابولیسم  قابل  انرژی  بینی  پیش  برای 

استفاده از معادالت پیش بینی جهت برآورد دقیق تر AMEn جو در هنگام 

جیره نویسی پیشنهاد می شود.

مـــاده
خشک

انرژی خـــام
(کیلوکالری/کیلوگرم)

پروتئین
خــــــام

چربی
خـــام

فیبر
 خام

خاکستر
خـــــــام

عصاره عاری
 از ازت

نشاسته قند کل

۹۱/۶۸

۰/۸۱۵

۴۳۰۵/۲۱۰/۴۴۱/۲۳۸/۱۴/۵۶۶/۸۱۳/۲۶۵۷/۲۱ میانگین

انحراف
معیــار

+-۹/۷+-۰/۳+-۰/۲۰۶+-۰/۴۸۱+-۰/۶۸+-۲+-۰/۴۲۱+-۱/۶۹+-

جدول۳ : تجزیه شیمیایی دانه جو با روش کالسیک (درصد ماده خشك)

دانه جـو
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جدول ۶: انرژی قابل سوخت و ساز ذرت حاصل از معادالت بر اساس ترکیبات شیمیایی (کیلوکالری بر گرم)

* اختالف در سطح یک درصد معنی دار است

نتایج ترکیبات شیمیایی دانه ذرت مورد استفاده در آزمایش در جدول ۵ 

آمده است. در دانه ذرت خاکستر خام با ۲۳/۹ درصد بیشترین و انرژی خام با 

۰/۱۵۶ درصد کمترین ضریب تغییرات را دارا هستند. نتایج حاصل از انرژی 

قابل سوخت و ساز پیش بیني شده نمونه های دانه ذرت که در آن ها مقدار 

نشاسته توسط روش رنگ سنجی اندازه گیری شده است، در جدول۶ آورده 

شده است. 

بیشترین مقدار انرژی قابل سوخت و ساز (۳/۹۱کیلو کالری بر گرم) توسط 

ساز  و  سوخت  قابل  انرژی  مقدار  کمترین  و  جنسن  و  کارپنتر  معادالت 

است  شده  بینی  پیش   EEC معادله  توسط  گرم)  بر  کالری  کیلو   ۳/۰۶)

 EEC بیشترین ضریب تغییرات (۰/۶۶درصد) مربوط به معادله .(P<0/05)

و کمترین میزان آن (۰/۵۷ درصد) مربوط به معادله کارپنتر می باشد.

جدول ۵ : نتایج تجزیه شیمیایی دانه ذرت با روش کالسیک (درصد ماده خشک)

مـــاده
خشک

انرژی خـــام
(کیلوکالری/کیلوگرم)

پروتئین
خــــــام

چربی
خـــام

فیبر
 خام

خاکستر
خـــــــام

عصاره عاری
 از ازت

نشاسته قند کل

۹۰/۰۶

۲/۱۲

۴۲۵۴/۴۱۸/۹۳۲/۶۱۳/۵۹۱/۷۱۷۳/۲۱۹/۸۶۶۹/۸۴ میانگین

انحراف
معیــار

+-۱۲۵/۵۱+-۱/۸۸+-۰/۳۱+-۰/۶۶+-۰/۴۸+-۲/۹۵+-۰/۶۵+-۲/۴۰+-

انحراف معیار

میانگین

معادله سیبالد معادلهEECمعادله جنسنمعادله کار پنتر

۳/۹۱a۳/۷۳a

۰/۱۰+-۰/۱۰+-

۳/۲۷b

۰/۰۹+-

۳/۰۶c

۰/۱۲+-

دانه ذرت

*
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نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین و کمترین میزان انرژی قابل سو خت و ساز به ترتیب ۳/۷۱ و ۳/۱۱ کیلو کالری بر گرم  برای گندم و ۳/۴۵ 

و ۲/۸۷ کیلو کالری بر گرم برای جو مربوط به معادالت کارپنتر و جنسن بود. همچنین بیشترین مقدار انرژی قابل سوخت و ساز برای ذرت توسط 

معادالت کارپنتر و جنسن ۳/۹۱ کیلو کالری بر گرم بود و کمترین آن توسط معادله EEC، ۳/۰۶ کیلو کالری بر گرم بود. از آنجا که تفاوت  در مقدار 

برآورد انرژی قابل سو خت وساز توسط معادالت متداول باعث کاهش عملکرد پرنده می شود، در نتیجه استفاده از معادالت پیش بینی جهت 

برآورد دقیق تر انرژی قابل سو خت و ساز (AMEn) در جیره نویسی پیشنهاد می شود. 

منابع:
 1-Akbari, R., H. Moravej, and K. Rezayazdi. 2015. Prediction of metabolizable energy of current barley cultivars in Alborz province by linear regression
equations. Iranian Journal of Animal Science, 46 (20): 73-81. (In Persian).
 2-Batal, A., Dale, N., & Persia, M. (2011). Ingredient analysis table: 2012 edition. Irving, TX: Informa.
3-Council, N. R. (1994). Nutrient requirements of poultry: 1994: National Academies Press.
 4-Janssen, W. (1989). European table of energy values for poultry feedstuffs. Wageningen, Holanda.
 5-Leeson, S., Caston, L., & Summers, J. (1996). Broiler response to diet energy. Poultry science, 75(4), 529-535.
 6-Regmi, P., Ferguson, N., & Zijlstra, R. (2009). In vitro digestibility techniques to predict apparent total tract energy digestibility of wheat in grower pigs.
 Journal of animal science, 87(11), 3620-3629.
 7-Yegani, M., Swift, M., Zijlstra, R., & Korver, D. (2013). Prediction of energetic value of wheat and triticale in broiler chicks: A chick bioassay and an in
 vitro digestibility technique. Animal feed science and technology, 183(1-2), 40-50.

نتیجه گیری



یادآوری: بر اساس گزارشات مؤسسه تحقیقاتی سیاست بین المللی غذا طی سه دهه آینده، جمعیت جهان شاهد یک افزایش دو میلیاردی خواهد 

بود! در حال حاضر تأمین غذای این جمعیت یک مشکل اساسی قلمداد می شود.

تأمین غذای سالم، کافی و با کیفیت همواره مسئله ای اساسی و مهم برای دستیابی به امنیت غذایی است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی جامعه و 

افزایش سهم مصرف فرآورده های دامی در سبد غذایی خانوار، افزایش تقاضا برای این فرآورده ها را روزافزون کرده است بنابراین شناسایی چالش 

قراری امنیت غذایی از  های پیش رو در تأمین تولیدات دامی که یکی از شاخصه های اصلی آن تامین غذای مناسب و کافی از منابع جایگزین است برای بر

اهمیتی ویژه برخوردار است. محدودیت دسترسی به منابع مواد اولیه معمول مورداستفاده در خوراک و افزایش هزینه های تأمین آن ها و به ویژه 

منابع تأمین پروتئین از مهمترین مسائل پیش روی پرورش دهندگان دام و طیور است.
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مقدمه
که کرده  بینی  (FAO)پیش  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 

کل مصرف گوشت و لبنیات در جهان بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۵۰ به ترتیب 

درصد  ۸۵ تا  طیور  گوشت  برای  جهانی  تقاضای  و  درصد   ۸۲ و   ۱۰۲

افزایش می یابد.

را طیور  و  دام  پرورش  های  هزینه  از  توجهی  قابل  درصد  خوراک،  تامین 

ترین  اصلی  از  یکی  مناسب  خوراک  کمبود  و  دهد  می  اختصاص  خود  به 

عوامل محدود کننده پرورش طیور محسوب می شود.  یک گزینه ممکن 

برای کاهش هزینه ها و تأمین خوراک سالم و ایمن، یافتن جایگزین هایی 

گسترده صورت  به  و  کارآمد  و  ارزان  که  است  گیاهی  پروتئینی   منابع  برای 

در دسترس باشند. 

پروتئین  تأمین  جایگزین  منابع  از  یکی  عنوان  به  حشرات  از  استفاده 

و گرفته  قرار  طیور  و  دام  تغذیه  دانش  محققین  توجه  مورد  سالهاست 

رشد  حال  در  صنعتی  به  موجود،  چالش های  رغم  علی  دنیا  در  بخش  این 

تبدیل شده است، بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گونه حشره خوراکی در جهان وجود 

نسبت به  تولیدی  پروتئین  هرکیلوگرم  ازای  به  حشرات  پرورش  دارد. 

دارد، نیاز  کمتر  درصد   ۹۰ تا   ۵۰ معادل  مساحتی  گیاهی  پروتئین های 

مواد مغذی مورد استفاده ۴۰ تا ۸۰ درصد کمتر و تولید گازهای گلخانه ای 

۱۰۰۰-۲۷۰۰ گرم به ازای  هرکیلوگرم کمتر خواهد بود.

 در  تغذیه طیور تأمین اسیدهای آمینه ضروری (EAA) برای رشد سریع در 

دوره کوتاه پرورش یک عامل مهم در مدیریت تغذیه است. تولید سویا با 

آفات، دفع  سموم  از  گسترده  استفاده  خاک،  فرسایش  زدایی،  جنگل 

از دست دادن تنوع زیستی  و تولید بسیار زیاد CO2  همراه است. 

سیستم های توسعه  و  خوراک  تولید  در  حشرات  پروتئین  از  استفاده 

تأمین  چالش  با  مبارزه  راهکارهای  از  یکی  حشرات  پرورش  برای  کشاورزی   

غذای  عنوان  به  حشرات  از  استفاده  نیز  فائو  شود،  می  محسوب  پروتئین 

انسان و خوراک دام را به عنوان ابزاری برای کاهش فقر توصیه می کند و در 

از  طیور  خوراک  در  حشرات  مصرف  مجوز  نیز  اروپا  اتحادیه  جدید  قوانین 

سال ۲۰۲۰ صادر شده است.

مطالعات صورت گرفته در این زمینه امکان جایگزینی کامل یا جزئی منابع 

منظور  به  استفاده  قابل  حشرات  کند.  می  تأیید  را  حشرات  با  پروتئینی 

پروتئین،  باید چرخه تولید کوتاه مدت، سطح مناسب  استفاده در خوراک 

سولفور و اسید آمینه های ضروری جهت تأمین باثبات و کافی پروتئین برای 

طیور داشته باشند. البته  پیش از استفاده در تغذیه طیور باید از نظر وجود 

،فالونویید،  ،تنین  ساپونین  اگزاالت،  فیتات،  مانند  ای  تغذیه  ضد  عوامل 

آلکالوئید و هیدروسیانیک اسید مورد بررسی قرار گیرند.

گوارش  دستگاه  عملکرد  و  سالمت  بر  مثبتی  اثرات  حشرات  از  استفاده 

حیوانات به همراه داشته است. در ترکیب بدن اکثر حشرات ترکیبات زیست 

با  کیتین  و  میکروبی  ضد  پپتیدهای  اسید،  لوریک  نظیر  مهمی  فعال 

خصوصیت تقویت  سیستم ایمنی وجود دارد.

انسان ها  و  حیوانات  برای  غذایی  منبع  بعنوان  حشرات  از  مختلفی  انواع 

مختلف  سطوح  مورد  در  بسیاری  گزارشات  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 

و  دام  خوراک  و  انسانی  تغذیه  مختلف  نشریات  در  حشرات  مغذی  مواد 

طیور به چاپ رسیده که بر اساس گونه، جیره غذایی، نوع و مرحله رشد آنها 

متفاوت است.

تدوین و ترجمه: دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان  

�� �� د���ی ��را
����� ���� ��و����: ��ـ�ات



  Black  soldier) سیاه  سرباز  مگس  ۲-الروهای 
:(fly larvae

 مگس سیاه بالغ با اینکه غذای خوبی برای اردک ها محسوب می شود ولی 

تغذیه  برای  مگس  الروهای  عوض  در  نیستند،  مناسب  طیور  تغذیه  برای 

قدرت  فصول  بعضی  در  آنها  الروهای  و  ها  مگس  مناسبند.  بسیار  طیور 

تکثیر و تولید باالیی دارند و فرآوری آن در تغذیه ی مناسب و اقتصادی طیور 

بسیار مؤثر است. ایجاد مکانی به نام اتاق پرواز برای زنده نگه داشتن مگس های 

بالغ در طول سال و ایجاد یک فضای اختصاصی با نورپردازی ویژه و دمای باال 

از جمله اقدامات الزم جهت حفظ و تکثیر الروهای مگس سیاه و گونه های 

بالغ آن در طول سال است. به عالوه باقی مانده الروهای مگس می تواند به 

الرو کند.  عمل  کمپوست  های  کرم  برای  مناسب  خوراک  منبع  عنوان 

یافت گاو  و  خوک  گوشت  طیور،  کود  در  طبیعی  طور  به  سیاه  مگس 

می شود، اما می تواند در ضایعات آلی مانند تفاله دانه قهوه، سبزیجات، 

الشه و مواد زائد ماهی نیز پرورش یابد به صورت زنده ، خرد شده یا خشک و 

آسیاب شده مورد استفاده قرار می گیرند. 

نتایج مطالعات نشان داده که استفاده از الروهای مگس سیاه در تغذیه 

نماید، پیشگیری  پا  های  ناهنجاری  بروز  از  زیادی  حدود  تا  تواند  می  طیور 

و شاهد  (یک  تیمار  پنج  از  استفاده  با   ،۲۰۲۰ همکاران  و  ایپما  مطالعه  در 

چهار تیمار حاوی سطوح ۵-۱۰٪ پودر الرو مگس سیاه) سالمت پا، توانایی 

ایستادن بر روی پاها و عملکرد کلی در مرغ های گوشتی نر  بهبود یافت .

بر  مثبتی  اثرات  سیاه  مگس  الرو  پودر  از   استفاده  با   دیگر  ای  مطالعه  در 

شد  گزارش  خونی  پارامترهای  بر  منفی  تأثیر  بدون  روده  پرزهای  ارتفاع 

.(Ipema, Gerrits et al. 2020)
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:(Vermicompost) ۱-کرم کمپوست
استفاده از کرم های کمپوست به عنوان منابع جایگزین پروتئین مبنای 

از  تغذیه  به  زیادی  عالقه  ها  مرغ  است.  گرفته  قرار  بسیاری  مطالعات 

به  کرم ها   این  پرورش  سیستم  چنانچه  عالوه  به  دارند.  کرم ها  طریق 

اندازه ی کافی وسیع باشد می توان در تمام ۳۶۵ روز سال کرم کمپوست 

به  نیز  زمستان  در  حتی  منبع  این  به  یابی  دست  نتیجه  در  و  نمود  تولید 

سادگی امکانپذیر است. نکته ی منفی در زمینه ی استفاده از این کرم ها 

را  درجه   ۶۰ حرارت  درجه  معموال  سرما  به  مقاومت  وجود  با  که  است  این 

برای  درجه   ۷۰ تا   ۶۰ حرارت  درجه  رو  این  از  می دهند،  ترجیح  تکثیر  برای 

محیط پرورش آنها مناسب است. بنابراین پرورش آن ها به طور همزمان 

در سیستم پرورش مرغ ها امکان پذیر نیست.

کرم های از  استفاده  تاثیر  ارزیابی  هدف  با  شده  انجام  مطالعات  در 

ایمنی  عملکرد  رشد،  بر  پروتئین  جایگزین   منبع  عنوان  به  کمپوست 

پرنده گونه  چند  روی  بر  تولید  عملکرد  و  پالسما  ترکیبات  هومورال، 

غذایی جیره  در  کرم ها  این  افزودن  که  شد  مشخص  بلدرچین  جمله  از 

بادی آنتی  تیتر  باالترین  نیز  و  خوراک  مصرف  میزان  افزایش  موجب 

نیوکاسل  ویروس  علیه  بادی  آنتی  ولی  می شود  آنفوالنزا  ویروس  علیه 

(Hesami, Esmaielzadeh et al.2021) نگرفت  قرار  تاثیر  تحت 

در مطالعه حسامی و همکاران ۲۰۲۱ بر روی مرغ های تخمگذار با استفاده از 

وزن  و  تخم  تولید  افزایش  مرغ،  تخم  وزن  افزایش  جیره  در  کمپوست  کرم 

توده تخم و کاهش ناهنجاری های پا مشاهده شد.

 ،(Coleoptera) ها  سوسک  یا  باالن  قاب   ،(Dipetra)ها مگس  یا  دوباالن  های:  راسته  به  متعلق  حشرات  روی  بر  گرفته  صورت  تحقیقات  اکثر  تاکنون 

به اینجا  در  که  است  بوده  طیور  غذایی  جیره  در  استفاده  مورد   (Orthoptera)باالن راست   ،(Lepidoptera)باالن پولک   ،(Megadrilacea)خاکی کرم 

طور خالصه به خواص هر یک اشاره می شود.

   ا��اع ����� ���ات �� ���ان ����� ������� ��و���ـ�
ک ���ر در ��را



:(Crickets) ۳-جیرجیرک ها 

جیرجیرک ها موجوداتی همه چیز خوار هستند و در صورتی که دسترسی به 

مناسب  منبع  یک  عنوان  به  توانند  می  باشند  داشته  پروتئینی  منابع 

برای  غذایی  منابع  برخی  یا  گوشت  ضایعات  کنند.  عمل  پروتئین  جایگزین 

تکثیر و رشد آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 سرعت رشد آن ها بسیارباالست و در کمتر از سه ماه در صورت مساعد بودن 

شرایط به رشد نمایی می رسند. جنس ماده این حشره به تنهایی می تواند 

حدود ۱۰۰ تخمک تولید کند.با این حال تولید مثل این جاندار در دمای پایین 

متوقف می شود و ۸۵ تا ۹۰ درجه دامنه دمایی مناسب برای رشد آن است.

 

:(Mealworm) ۴-میل ُورم
انسان حتی  و  پرندگان  غذایی  جیره  در  ُورم  میل  از  استفاده  غذایی  ارزش 

قابل توجه است. مطالعات صورت گرفته بر روی چندین گونه آبزیان و طیور 

نشان می دهد که میل ُورم می تواند به عنوان جایگزین سویا و پودر ماهی 

بین ۲۴ تا ۱۰۰ درصد مورد استفاده قرار گیرد.

این کرم ها تولید مثل باال و چرخه عمر کوتاه دارند، هرچند به اندازه جیرجیرک ها

و مگس های سیاه حساس به دما و به اندازه کرم ها ی عادی مقاوم به 

صرفه  به  مقرون  آنها  تولید  هزینه  موارد  بسیاری  لحاظ  از  و  نیستند  سرما 

است اما در تغذیه آن ها باید برخی غالت مورد استفاده قرار گیرد، به عالوه 

نگهداری و رشد آن ها در مراحل مختلف پرورش نیاز به رسیدگی و نیروی 

اپراتور زیادی دارد که در هیچ حشره ای به این میزان نیرو برای نگهداری و 

حدود شود  می  زده  تخمین  عالوه  به  نیست.  نیاز  پرورش  محیط  نظافت 

در  بنابراین  باشند  داشته  حساسیت  ها  ُورم  میل  به  جمعیت  سوم  یک 

هنگام پرورش این حشرات به عنوان منبع تغذیه طیور باید تهویه مناسب 

محیط و پوشش های ایمنی الزم برای کارگران سالن رعایت شود. این کرم ها

می توانند بر روی ضایعات میوه ها ، سبزیجات و غالت در ترکیبات مختلف 

رشد کنند. میل ُورم ها با رشد بر روی مواد زائد آن ها  را به یک منبع پروتئین 

با مواد مغذی باال تبدیل می کنند و پتانسیل باالیی در فراهم آوری منبع 

مناسب تغذیه برای طیور نشان می دهند.

در مطالعه بیاساتو و همکاران ۲۰۱۸، تاثیر افزودن میل ورم به جیره غذایی 

مرغ های گوشتی در غلظت های مختلف (شاهد و حاوی به ترتیب ۵۰،۱۰۰ و 

بهبود  و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  جیره)  در  ورم  میل  کیلوگرم  بر  گرم   ۱۵۰

چهارم  تیمار  شده  تغذیه  های  جوجه  در  زنده  وزن  و  خوراک  تبدیل  ضریب 

.(Biasato, Gasco et al. 2018)(۱۵٪ میل ورم) مشاهده شد

:(Locust)۵-ملخ ها
می توان از ملخ ها به عنوان جایگزین سویا در جیره و تغذیه دام و طیور به 

پرورش، ی  مرحله  منظور  این  برای  کرد.  استفاده  پروتئینی  منبع  عنوان 

جمع آوری، خشک و پودر کردن ملخ و در صورت نیاز میکروب زدایی (برای 

عنوان  به  گیرد،  می  صورت  مشترک)  های  بیماری  انتقال  عدم  از  اطمینان 

منبع غذایی خوراک دام و طیور غنی و کامل محسوب می شود چرا که ملخ از 

حیث عناصر معدنی، ترکیبات آلی و اسیدهای چرب مطلوب بوده و تنها از 

لحاظ کربوهیدرات ها کمبود دارد که باید از منابع دیگر تامین شود. 
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در مطالعه صورت گرفته توسط کاکاگیدا و همکاران ۲۰۲۰ اثرات استفاده از 

ملخ ها در جیره غذایی مرغ های گوشتی در تیمارهای حاوی ۰، ۵، ۱۰ و ٪۱۵ 

در داری  معنی  اختالف   ۲۸ روز  در  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  ملخ  پودر 

وزن افزایش  متوسط  و  بدن  وزن  افزایش  خوراک،  مصرف  میزان 

این بعداز  زنده  وزن  و  شد  مشاهده  خوراک  تبدیل  ضریب  و  روزانه 

دوره در تیمارهای دارای پودر ملخ به طور معنی داری تا پایان دوره افزایش 

.(Kakagida, Anka et al. 2020)داشت

:(Silkworm) ۶-کرم ابریشم
صنعت فرعی  محصول  یک   (  SWPM) ابریشم  کرم  شفیره  پودر 

ابریشم های  رشته  شدن  جدا  از  پس  شفیره ها  است.  ابریشم  تولید 

یک عنوان  به  و  می شوند  پودر  و  خشک  خورشید  نور  تابش  با  پیله،  از 

تحقیقات نتایج  می گیرند،  طیور  جیره  در  جایگزین  پروتئین  منبع 

باعث طیور  خوراک  در  در  ماده  این  از  استفاده  که  داده  نشان 

کاهش هزینه هر واحد خوراک می شود. به عالوه کاهش درصد تلفات، 

تولید گوشت و هم چنین تولید تخم مرغ  در مرغ های تخم گذار افزایش  

ابریشم کرم  پروتئین  (Sheikh, Banday et al. 2018)بنابراین  یابد  می 

برای بخش گران جیره مرغ های  می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب 

گوشتی،تخم گذار و مادر مورد توجه قرار گیرد.  

با سویا  دانه  از  بخشی  جایگزینی  ۲۰۲۰،اثر  همکاران  و  میا  مطالعه  در 

و  رشد  عملکرد  بر  رشد،  حال  در  های  جوجه  غذایی  جیره  در  ابریشم  کرم 

اسید های  محتوای  و   PH گرفت.  قرار  بررسی  مورد  گوشت  کیفی  صفات 

چرب گوشت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و عالوه بر آن بهبود 

.(Miah, Singh et al. 2020) عملکرد و صفات الشه نیز مشاهده شد

 :(Earth worm) ۷-کرم خاکی
امروزه استفاده از کرم های خاکی که به ظاهر بی استفاده به نظر می رسند 

در صنعت تغذیه دام و طیور بسیار مورد توجه قرار گرفته است. قارچ ها 

منبع مهمی برای تغذیه کرم های خاکی هستند و رشد آن ها در بسترهای 

خاکی های  کرم  مثل  تولید  و  رشد  سرعت  افزایش  باعث  قارچ  با  پوشیده 

 می شود. اطالعات کمی درباره استفاده از کرم های خاکی در جیره غذایی 

اخیر  های  سال  در  گرفته  صورت  مطالعه  در  حال  این  با  دارد  وجود  طیور 

استفاده از کرم های خاکی به میزان ۱۰ درصد در جیره غذایی طیور می تواند

 جایگزین پروتئین تأمین شده توسط پودر ماهی یا سویا شود بدون آن که 

تاثیر سوء یا مخربی بر سالمت طیور داشته باشد، البته یکی از نگرانی ها در 

پرندگان به  آن  انتقال  و  خاک  از  سنگین  فلزات  جذب  امکان  زمینه  این 

تحقیقات در  بایستی  که  است  خاکی  های  کرم  این  تغذیه  واسطه  به 

مورد توجه قرار گیرد. در مطالعات اخیر نشان داده شده که استفاده از کرم های 

افزایش باعث  هفته  شش  مدت  به  گوشتی  مرغ های  جیره  در  خاکی 

آن ها فیزیکی  وضعیت  بهبود  و   رشد  عملکرد  بهبود  خوراک،  مصرف 

(Parolini, Ganzaroli et al. 2020) می شود 

در مطالعه زانگ و همکاران ۲۰۱۸ اثرات جایگزینی پودر کرم خاکی در ۶ تیمار 

مختلف با منابع پروتئین بر پارامترهای عملکردی جوجه های گوشتی نر 
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مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش وزن بدن در گروه شاهد در 

طور به  خاکی  کرم  پودر  مختلف  سطوح  حاوی  تیمارهای  با  مقایسه 

قابل توجهی کمتر است، همچنین در گروه های آزمایشی بهبود معنی دار 

تعداد  کاهش  و  گوشت  غذایی،کیفیت  مواد  هضم  رشد،  عملکرد 

 .(Zang, Bing et al. 2018)انتروباکتریاسه ها گزارش شد

حشرات عالوه بر پروتئین از نظر عناصر ریزمغذی نظیر مس، آهن، منیزیم، 

جمله  از  ها  ویتامین  برخی  همچنین  و  روی  سلنیوم،  فسفر،  منگنز، 

ریبوفالوین، پانتوتنیک اسید، بیوتین و در برخی موارد فولیک اسید غنی 

هستند. بسیاری از حشرات مانند جیرجیرک ها، ملخ ها، مورچه ها و برخی از 

کرم ها مقادیر زیادی  کلسیم دارند. مگس های خانگی از لحاظ آهن، روی، 

کلسیم، منیزیم و همچنین نیاسین (ویتامین B۳) غنی هستند. الرو مگس 

سرباز سیاه مقادیر باالیی از کلسیم، آهن، روی، پتاسیم، نیاسین و ویتامین 

B۱۲ دارد. علیرغم اینکه اغلب تحقیقات در مورد حشرات بر میزان پروتئین آنها 

اصلی  جز  یک  عنوان  به  نیز  حشرات  چربی  سطح  اما  است  شده  متمرکز 

تشکیل دهنده آنها طی جداسازی پروتئین اهمیت زیادی دارد که با توجه 

نوع و راسته در حشرات مختلف متفاوت است و بایستی در مطالعات بعدی 

مورد توجه قرار گیرد.

مصرف حشرات (که آنتوموفاژی نیز نامیده می شود) به طور سنتی توسط 

وجود  پذیرش  شود  می  انجام  جهان  جمعیت  از  نفر  میلیارد  دو  از  بیش 

حشرات در خوراک هنگامی که به صورت فرآوری شده و به صورت پودر به 

زیست  نیز  و  اقتصادی  عملکردی،  نظر  از  شود  اضافه  غذایی  جیره های 

محیطی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گرفته تا شرکت ها و استارتاپ های 

فعال در زمینه خوراک دام بطور روز افزون درحال افزایش است. طی یک 

دهه اخیر، چندین شرکت در این زمینه در ایاالت متحده آمریکا، کانادا، چین 

و آفریقای جنوبی  تاسیس شده است. از سال ۲۰۱۳ در امریکا و بسیاری از 

است)  امر  این  پیشتاز  کشورهای  از  (که  هلند  جمله  از  اروپایی  کشورهای 

شرکت هایی با هدف تولید حشرات به عنوان مکمل های غذایی و منابع 

آن  با  همگام  و  می باشند  توسعه  حال  در  و  ایجاد  جایگزین  پروتئینی 

تحقیقات در زمینه گونه های مختلف خوراکی حشرات، فرآیند ها و تجهیزات 

ژنتیکی و ژنومی در  تولید، طراحی فرموالسیون های  غذایی و مطالعات 

حال پیشرفت است.

 در زمینه ی استفاده از حشرات در خوراک دام و طیور با چالش های متفاوتی رو

 به رو هستیم که نیازمند تحقیقات بیشتر برای اطمینان کامل از کاربردهای 

آنها در تغذیه دام و طیور است.

تولید سویا با تخریب منابع طبیعی، فرسایش خاک، استفاده گسترده از سموم 

است. ارتباط  در   CO۲ تولید افزایش  و  زیستی  تنوع  رفتن  بین  از  آفات،  دفع 

عالوه بر این در سال های اخیر، افزایش قیمت سویا و محدودیت های تأمین 

آن به یکی از ابعاد مهم تهدید کننده پایداری اقتصادی صنعت طیور، به ویژه 

در برخی از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

و  ر وبه  ر هایی  چالش  با  نیز  وتئین  پر جایگزین  منابع  این  از  استفاده  اما 

باعث  که  منابع  این  بازدهی  و  رشد  شرایط  و  بودن  فصلی  جمله  از  است 

می شود درهمه ی طول سال از یک منبع ثابت نتوان استفاده کرد و نیز 

پیشرفته  اتوماتیک  های  سیستم  توسعه  نیازمند  نها   آ صنعتی  تولید 

وردهای اقتصادی  ورش و برداشت است، از طرف دیگر برآ برای مراحل پر

مربوط به فرآوری آنها بسیارحائز اهمیت است.

نظر  در  بایستی  نیز  قانونی  و  محیطی  زیست  محدودیت های  این  بر  عالوه 

گرفته شود، حشراتی می توانند به عنوان تغذیه دام و طیور استفاده شوند 

که از حیوانات و سایر حشرات کوچکتر مزرعه تغذیه نکنند؛ برخی از گونه های 

حشرات اندام های خاصی برای سنتز و انتقال ترکیبات سمی دارند. 

تولید  سیانوژنیک  گلیکوزیدهای   (Zygaena (جنس:  پروانه  مثال  به عنوان 

می کنند که در اثر تجزیه سیانید هیدروژن آزاد می کند. 

همچنین گزارش هایی مبنی بر تجمع فلزات سنگین در حشرات پرورش یافته 

در خاک یا سایر بسترها گزارش شده است. وجود آالینده های محیطی در یک 

مرحله  زندگی،  چرخه  حشرات،  های  گونه  جمله  از  مختلفی  عوامل  به  حشره 

مصرف، نوع بستر، روش های تولید، تهیه و فرآوری بستگی دارد تجمع زیستی 

آالینده ها ممکن است در حشرات با چرخه عمر کوتاه در مقایسه با حشرات 

دارای چرخه طول عمر طوالنی که تحت چرخه های مکرر مصرف غذا قرار دارند، 

کمتر رخ دهد. بنابراین در انتخاب حشرات به عنوان منبع غذایی دام و طیور  

باید از حشراتی با چرخه عمر کوتاه استفاده کرد هرچند خطر وجود آلودگی

 های میکروبی و باقی مانده سموم در برخی حشرات وجود دارد اما بایستی در 

حشره  گونه  میلیون   ۱٫۴ میان  از  رایج،  تصور  خالف  بر  که  شود  گرفته  نظر 

موجود، تنها حدود ۵۰۰۰ گونه از آنها برای استفاده به عنوان خوراک انسان و 

دام مضر هستند و نیز احتمال این مخاطرات در حشرات خوراکی کمتر از سایر 

محصوالت پروتئینی گزارش شده است(Jozefiak و همکاران؛ 2016) مصرف 

به  منجر  است  ممکن  کیتین  وجود  دلیل  به  ملخ  مانند  حشرات  برخی  باالی 

انسداد روده گردد بنابراین فرآوری پیش از استفاده در حشرات بسته به نوع 

انجمادی،  کردن  خشک  جمله  از  هایی  فرآیند  رسد.  می  نظر  به  ضروری  آنها 

بالنچ کردن و  استریلیزاسیون در کاهش بار میکروب های هوازی موجود در 

حشرات پیش از استفاده مؤثر است.

بر اساس پلت فرم بین المللی حشرات  خوراک (IPIFF)، صنعت تولید پروتئین از 

حشرات برای دستیابی کامل به پتانسیل خود با دو چالش اصلی رو به رو است:

    ��ـــــ�ر��ی ����ـ�ز در ز����   
�������� ��ــــــ�ات �� ���ان 
���� ��و���ـــــــــــــــــ� در ���ـ�

ک دام ���ر ��را

���� ��ی ��� �و
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۱. قیمت نهایی تأمین واحدهای پروتئین با استفاده از حشرات هنوز با قیمت 

تمام شده سویا به عنوان واحد اصلی پروتئین قابل رقابت نیست و درحال حاضر 

سطح پروتئین تأمین شده توسط سویا و منابع مشابه بسیار باالتر از سطح 

قابل تأمین توسط حشرات است.

مداوم ارتبـــاط  که  شـــده  ذکر  نکته  این   IPIFF دستــورالعمل  ۲.در 

تولید کنندگان حشرات با پرورش دهندگان برای تولید پروتئینی با کیفیت 

باال و مغذی و ایمن ضروری است (همچنین تولید پروتئین توسط حشرات 

برای تغذیه دام نباید با قوانین وضع شده برای  مقابله با  مقاومت ایجاد 

نتی بیوتیک ها در تعارض باشد). شده توسط آ

در  حشرات  پتانسیل  از  استفاده  شده،  ذکر  چندگانه  های  چالش  علیرغم 

خوراک دام و طیور در راستای افزایش امنیت غذایی و به عنوان یک منبع 

برتر پروتئین می تواند راه حل مناسبی برای رفع بحران های موجود کشور

در امر تامین نهاده های دامی باشد که مستلزم برآوردهای دقیق تر و کامل تر 

و  جامع  استانداردهای  و  قوانین  تدوین  همچنین  و  الزم  پیش نیازهای 

مشخص در سطح ملی و بین المللی توسط نهادهای مسئول در این زمینه 

است.

1-Asaniyan, E. and G. Ogundele, Nutritional potential of five selected insect meals for poultry diets. Nigerian Journal of Animal Science,
2020. 22(1): p. 279-288
 2-Parolini, M., A. Ganzaroli, and J. Bacenetti, Earthworm as an alternative protein source in poultry and fish farming: Current applications and future
perspectives. Science of The Total Environment, 2020: p. 139460
 3-asco, L., I. Biancarosa, and N.S. Liland, From waste to feed: a review of recent knowledge on insects as producers of protein and fat for animal feeds.
Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2020
  4-Lamsal, B., et al., Applications of insect‐derived protein ingredients in food and feed industry. Journal of the American Oil Chemists' Society, 2019.
96(2): p. 105-123
 5-Rumbos, C.I. and C.G. Athanassiou, ‘Insects as Food and Feed: If You Can’t Beat Them, Eat Them!’—To the Magnificent Seven and Beyond. 2021,
Oxford University Press US
 6-Selaledi, L., C. Mbajiorgu, and M. Mabelebele, The use of yellow mealworm (T. molitor) as alternative source of protein in poultry diets: a review.
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 7-parolini, M., A. Ganzaroli, and J. Bacenetti, Earthworm as an alternative protein source in poultry and fish farming: Current applications and future
perspectives. Science of The Total Environment, 2020: p. 139460
8-Hawkey, K.J., et al., Insects: A potential source of protein and other nutrients for feed and food. Annual Review of Animal Biosciences, 2021. 9
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از اوایل دهه ۱۹۵۰ تفاوت های چشمگیری در عملکرد مرغ های گوشتی 

ایجاد شده است. این تغییرات به واسطه انتخاب و اصالحات ژنتیکی صورت 

گرفته برای رشد سریع و بهبود عوامل محیطی موثر بر عملکرد نظیر تغذیه 

و شرایط پرورش ایجاد شده است (Goliomytis و همکاران؛ 2003)

امروزه سن کشتار در جوجه های گوشتی به ۴۲ روز کاهش و وزن کشتار به 

باالتر از ۲ کیلوگرم افزایش یافته است. همچنین بازده گوشت از ۱۲ درصد 

وزن بدن در سال ۱۹۵۷ به ۲۰ درصد وزن بدن در سال ۲۰۰۱ افزایش یافته 

توانایی  و  عملکرد  روی  بر  اخیر  سالهای  در  گرفته  صورت  مطالعات  است. 

تولید در این پرندگان، ضریب تبدیل غذایی ۱٫۱ در وزن زنده ۲۵۰۰ گرم را نیز 

نشان داده است.

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که سطح بهینه انرژی جیره می تواند 

کمتر از مقادیر توصیه شده در جدول احتیاجات طیور باشد. نتایج مطالعات 

در  ظاهری  متابولیسم  قابل  انرژی   -  ۲۰۰  kcal/kg کاهش  داده،  نشان 

سینه گوشت  تولید  در  باالتر  یا  و  مشابه  بازدهی  به  منجر  پایانی  خوراک 

می شود. همچنین در خصوص تعادل بین انرژی و پروتئین، غلظت مطلوب 

می شود.  برآورد  شده  توصیه  مقادیر   ٪۱۲۰ تا   ۱۰۰ بین  آمینه  اسیدهای 

نسبت  به  امروزی  شده  نژاد  اصالح  طیور  گرفت  نتیجه  توان  می  بنابراین 

باالتری از اسیدهای آمینه / انرژی نیاز دارند.

یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در ارتباط با انتخاب ژنتیکی، افزایش 

اشتها است. به این ترتیب مرغ گوشتی با مقدار مشخصی از خوراک در زمان 

کوتاهی به وزن بازار می رسد. کاهش طول دوره پرورش تغییری در قابلیت 

هضم یا متابولیسم اجزای جیره غذایی ایجاد نمی کند، در حقیقت انتظار 

می رود اشتهای باالتر، قابلیت هضم و متابولیسم را بطور منفی تحت تأثیر 

 .(Svihus, 2011)قرار دهد

یکی از تغییرات مهم در اثر این انتخاب ژنتیکی بازده گوشت سینه است که 

از ۱۲٪ وزن بدن در سال ۱۹۵۷ به ۲۰٪ وزن بدن در سال ۲۰۰۱ رسیده و در 

سینه  گوشت  به  می تواند  بدن  وزن  از   ٪۲۳ تا  جدید  تجاری  سویه های 

 .(Ross 2014) اختصاص داشته باشد

مغذی مواد  غلظت  افزایش  و  است  مغذی  مواد  مصرف  از  تابعی  رشد، 

می تواند منجر به بهبود کارآیی خوراک (FE) شود. در مطالعات کالسیک گروه 

پاسخ با  رابطه  در  (کانادا)   Guelpha دانشگاه  در   Lesson دکتر 

جوجه های  که  است  شده  بیان  مغذی،  مواد  غلظت  به  گوشتی  جوجه های 

گوشتی مصرف خوراک خود را تنظیم می کنند تا یک مصرف نسبتا ثابت از انرژی 

یابد  انطباق  سن  با  وزن  افزایش  روند  و  کنند  حفظ  را  مغذی)  مواد  (و 

(Leeson و همکاران 1996a,1996b). این مشاهدات مطابق با نظریه پذیرفته 

شده ای است که: جوجه های گوشتی ابتدا برای تامین منابع محدود کننده از 

را  طریق خوراک و سپس برای دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی، خوراک 

مصرف می کنند. (Emmans and Fisher,1986). با این حال این احتمال مطرح 

است که امروزه مرغ های گوشتی به اندازه ظرفیت فیزیکی خود مصرف خوراک 

 باعث بهبود روند افزایش وزن 
ً
داشته و افزایش غلظت مواد مغذی مستقیما

بدن و کارآیی خوراک می شود.

 

    ا�� �ــ�� ����ـــ� آ���� ا�ــ�� و 
ک  ا�ــ�ژی ���ــ� ��������ــ� �ــ�را

����� ����� �� ��د؟
برای  احتیاجات  برآورد  با  باشد(متناسب  باال  خوراک  مصرف  میزان  زمانیکه 

افزایش خطی  انرژی دریافتی منجر به  افزایش میزان  حداکثر پتانسیل رشد) 

تجمع پروتئین در بافت ها می شود، تا حدی که به حداکثر پتانسیل ژنتیکی 

خود برسد. دریافت انرژی بیش از این نقطه، تبدیل به چربی می شود.

شکل ۱. تاثیر غلظت مواد مغذی جیــــــــره بر مصرف خوراک،
(Lamot,2017)وزن و ضریب تبدیل در جوجه های گوشتی

4.202g

2 0 0 5

1.808g

1 9 8 0

9 0 5 g

1 9 5 7

(وزن بدن)  (ضریب تبدیل)   (مصرف خوراک)  

باال- متوسط   متوسط   پایین  باال  
غلظت مواد مغذی

تدوین و ترجمه: دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان

ا��ح ا��ـــ�ی �����
����م �� ا���ـــــــــ�ت ژ�����
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 افزایش پروتئین با اهداف تجاری تولید گوشت انطباق دارد اما میزان بیش 

از حد چربی از لحاظ کارآیی انرژی نامطلوب است، در سطحی که تأمین انرژی 

 در همین نقطه 
ً
برای حمایت از حداکثر تولید پروتئین کفایت می کند، دقیقا

بهره وری خوراک حداکثر است (Campbell.1988) هرچند تعیین دقیق آن 

سطح از انرژی متابولیسمی ظاهری جیره که در آن تولید پروتئین به حداکثر 

می رسد به سادگی امکانپذیر نیست اما نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد 

که سطح بهینه انرژی کمتر از آن است که در حال حاضر در اغلب خوراک ها 

 .(Cho, 2011, chang et al., 2015) تأمین می شود

انرژی  کاهش  که  کردند  گزارش   ۲۰۱۸ سال  در  همکاران  و   Sharma

متابولیسمی خوراک پایانی از ۳۲۵۰ به ۳۰۵۰ (کاهش ۲۰۰ کیلوکالری) عالوه 

سینه،  گوشت  بازده  و  بدن  وزن  افزایش  های  شاخص  بر  مثبت  اثرات  بر 

هیچگونه اثر منفی بر ضریب تبدیل غذایی نیز ندارد. در مطالعات بعدی نیز 

است  شده  توصیه   ۱۰۰  -  ۲۰۰Kcal محدوده  در  جیره  انرژی  سطح  کاهش 

.(Hu et al., 2018, Maynard et al., 2019, Gopinger et al., 2017)

پاسخ در  داری  معنی  اثرات   ۲۰۱۵ سال  در  همکاران  و   Chang مطالعه  در 

به افزایش غلظت اسیدهای آمینه جیره گزارش و پیشنهاد شد سطح مناسب 

بیان  (BP) متعادل  پروتئین  عنوان  به   
ً
اصطالحا که  جیره  آمینه  اسیدهای 

می شود  حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰٪ باالتر از مقادیر توصیه شده احتیاجات است.

آمینه اسید های  غلظت  2019)افزایش  ؛   Creswell) نیز  اخیر  مطالعات  در 

( تا ۱۰۰ و ۱۱۰٪ سطح احتیاجات توصیه شده) از سن  ۲۶-۴۰ روزگی پیشنهاد 

جوجه های  امروزه  که  است  مفهوم  این  بیانگر  فوق  است.مباحث  شده 

گوشتی بیشتر به سطح پروتئین جیره (و بطور مشخص نسبت اسیدهای 

آمینه) پاسخ می دهند تا سطح انرژی، این تغییر الگو را به دو صورت قابل 

تفسیر است:

به  منجر  که  کشتار  وزن  به  رسیدن  برای  روز  تعداد  توجه  قابل  کاهش   .۱  

کاهش احتیاجات نگهداری شده و از آنجا  که انرژی نگهداری بخش قابل 

توجهی از کل انرژی دریافتی است، این امر به وضوح منجر به کاهش کل 

انرژی مورد نیاز جوجه های گوشتی شده است این امر در مورد اسیدهای 

 سایر مواد مغذی) نیز صدق می کند، اما اثر آن در مقایسه با 
ً
آمینه (و احتماال

انرژی بسیار کمتر است زیرا بخش ناچیزی از اسید های آمینه مصرفی برای 

نگهداری استفاده می شود.

 ۲. اثر تغییر ترکیب خوراک، زیرا افزایش رشد (عضله) به عنوان بخشی  از وزن 

الگوی  تغییر  نتیجه   در  می شود،  آمینه  اسید  به  نیاز  افزایش  باعث  بدن 

احتیاجات در نسبت اسیدآمینه  به انرژی دور از انتظار نیست.

ل       ����م ا��� آ���� ا��ه آ
نیازهای بیانگر   ،(IP)آل ایده  پروتئین  مبنای  بر  فرموالسیـــون  مفهوم 

هر اسید آمینه نسبت به سطح اسید آمینه لیزین به عنوان اسید آمینه مبنا 

 به این عوامل بستگی دارد:
ً
است، سطح احتیاجات بدن به این شاخص، عمدتا

اثر سرعت رشد
سرعت رشد باالتر احتیاجات نگهداری را کاهش می دهد. هرچند نسبت به 

انرژی بسیار کمتر، اما در مورد همه اجزای مغذی از جمله اسیدهای آمینه 

این اصل صادق است.

اثر اجزای تشکیل دهنده خوراک
به دنبال سرعت رشد ، یکی از تغییرات مهمی که با انتخاب ژنتیکی در مرغ های 

ترکیب اسیدهای  بازده گوشت سینه است.  افزایش  ایجاد شده  گوشتی 

آمینه پروتئین عضالت با برآوردهای پروتئین ایده آل در گوشت متفاوت 

است بدین معنی که برای افزایش بازده گوشت سینه، نیاز نسبی لیزین 

و  Rostagno) است  باالتر  ضــروری  آمینه  اسیـــدهای  سایر  به  نسبت 

 همکاران؛ 2013).

اثر وزن زنده
اثر وزن زنده با اجزای تشکیل دهنده خوراک مرتبط است، بازده وزن سینه و 

ران با وزن بدن افزایش می یابد. این اجزا در مقایسه با سایر اسیدهای آمینه 

با شده  برآورد  نسبت  بنابراین  دارند  احتیاج  بیشتری  لیزین  به  ضروری 

وزن های  برای  است  ممکن   ، تر  سبک  زنده  وزن  در  گوشتی  جوجه های 

سنگین تر مناسب نباشد.

در   که  چشمگیری  تغییرات  با  همگام  شد،  اشاره  این  از  پیش  چنانچه 

ایجاد  ژنتیکی  اصالح  و  انتخاب  واسطه  به  گوشتی  های  مرغ  عملکرد 

مدیریت  دیگر  عبارت  به  و  ضروری  مغذی  مواد  دقیق  تأمین  شده، 

هوشمند تغذیه ضروری به نظر می رسد.

(BP)و پروتئین متعادل( AME) شکل ۲. ارتباط میان انرژی متابولیسمی ظاهری
بر ضریب تبدیل غذایی (ضـریب تبدیل اصالح شده بر اساس وزن بدن ۲۶۴۳ گرم)

درصد تأمین انرژی متابولیسمی ظاهری نسبت به احتیاجات نژاد راس

BP 80 BP 100 BP 120 ٪ پروتئین متعادل
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نوتریژنومیکس چیست؟

پردازد.  می  بدن  سالمت  و  ژنوم  تغذیه،  میان  ارتباط  به  که  است  ای  تغذیه  ژنتیک  علم  از  شاخه ای  و  مدرن  علمی   (Nutrigenomics)نوتریژنومیکس

پیش از آن که در خصوص نوتریژنومیکس صحبت کنیم بهتر است مروری سریع بر زیست شناسی مولکولی داشته باشیم. هر موجود زنده دارای ژنومی است 

که شامل مواد ژنتیکی یا DNA است و طرح پایه برای زندگی موجود را تعیین می کند. البته، اثرات عوامل بیرونی، مانند تغذیه، می تواند تأثیر زیادی در بیان این 

اطالعات ژنتیکی داشته باشد.

طی دهه گذشته، توالی یابی ژنوم ها آغاز شده و این بدان معنی است که ما از ترکیب تقریبی کل ژنوم اغلب موجودات زنده از جمله انسان مطلع هستیم. 

اکنون ما  آن،  از  مهمتر  حتی  است.  گشوده  حیات  مولکولی  مکانیسم های  درک  و  پیشرفته  تحقیقاتی  رویکردهای  برای  را  راه  ژنوم  های  توالی  شناسایی 

می توانیم از تکنولوژی های مرتبط با علم ژنتیک استفاده کنیم تا بفهمیم چگونه هر یک از ژن ها در توالی ژنومی به عوامل بیرونی پاسخ می دهند و این 

چگونه با سالمت و بیماری حیوان ارتباط دارد.تاثیر محیط بر ژنوم از دو بعد تاثیر محیط بر بیان ژن و ساختار ژن در حوزه علم اپی ژنتیک قابل بررسی می باشد،در 

دهه های گذشته نقش محیط بسیار پررنگ تر از گذشته جلوه می کند و امکان ایجاد تغییرات زنتیکی بر مبنای تغییر محیط که یکی از مولفه های اصلی آن 

تغییر عادات غذایی است در حوزه گیاهان و حیوانات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

و ساختار  که  دهند  می  تشکیل  را  هایی  پروتئین  رونویسی،  کدهای 

فرآیندهای  در  تغییرات  بنابراین  می دهند،  تشکیل  را  سلول ها   عملکرد 

فیزیولوژیکی مانند تولید انرژی یا پاسخ ایمنی بدن رخ می دهد. 

جیره های  از  حاصل  تغییرات  مطالعه  علم  ساده  زبان  به  نوتریژنومیکس 

مطالعات این  از  حاصل  نتایج  است.  ها  ژن  فعالیت  در  مختلف  غذایی 

گاهی از آنچه در سلول در پاسخ به تغییرات  می تواند به ما کمک کند تا با آ

تولید  و  سالمت  بر  تغذیه  اثرات  از  بهتری  درک  می دهد  رخ  غذایی  جیره 

حیوانات داشته باشیم.

را در بافت  از فناوری موسوم به ریزآرایه DNA می توان پاسخ  با استفاده 

نوتریژنومیکس  مطالعات  اساس  ابزارها  این  نمود،  گیری  اندازه  حیوانی 

است و به محققان اجازه می دهد تا فعالیت همه ژن ها را همزمان بر روی 

ژنوم بررسی کنند.

مطالعات نوتریژنومیکس با ارائه سرنخ هایی از نحوه عملکرد مواد مغذی، 

می تواند در خصوص اثرات متفاوت اشکال مختلف مواد مغذی و چگونگی 

گاهی بخش باشد. بهینه سازی فرآیند تغذیه برای سالمت و تولید مطلوب آ

اهمیت  از  جدیدی  درک  به  نوتریژنومیکس  علم  آن  در  که  دیگری  زمینه 

تغذیه منجر می شود، برنامه ریزی تغذیه ای است. تغذیه صحیح، به ویژه در 

داشته  پرورش  دوره  کل  در  ماندگاری  اثرات  می تواند  پرورش،  دوره  اوایل 

تعیین اولیه  تغذیه  طریق  از  که  ژن  بیان  الگوهای  از  گاهی  آ با  باشد. 

می شود می توان این برنامه ریزی و استفاده از آن به نفع تولید بیشتر در 

طیور را مشخص نمود. به عنوان مثال، مطالعات نوتریژنومیکس نشان 

داده که تغییر محتوای یک عنصر معدنی ضروری در جیره غذایی پس از 

خروج از تخم می تواند اثرات طوالنی مدت بر روی ژن های دخیل در انتقال 

مواد مغذی و ساختار بافت روده داشته باشد. این ژن ها در پرندگان بالغ 

هفته ها پس از دوره هچ تغییر یافته باقی می مانند. 

محسوب حیوان  سالمت  برای  حیاتی  فاکتورهای  خوراک  ترکیبات  انواع 

از بعضی  بیان  در  مغذی  مواد  برخی  مصرف  که  گونه  بدین  می شوند، 

ژن های خاص موثر است و اهمیت این دانش در فراهم کردن جیره های 

مختص هر حیوان بر مبنای فنوتیپ آن مورد توجه است.

علم نوتریژنومیکس راهی برای شناخت دقیق و واقعی ارزش مواد مغذی 

فراهم می کند که از طریق این اطالعات، نه تنها فرآیند تغذیه را متحول و 

نیز  را  حیوانات  سالمت  و  کارایی   ، عملکرد  بلکه  ساخت،  خواهد  ساده تر 

بهبود خواهد بخشید.

نوتریژنومیکس و سالمت دستگاه گوارش و 
سیستم ایمنی

دستگاه گوارش طیور، نقش اصلی را در عملکرد تغذیه ایفا می کند. طی 

هفته های اول پس از خروج از تخم، روده در مقایسه با سایر اعضای بدن 

چنان رشد آلومتریک سریعی دارد که استفاده از مکمل طی ۹۶ ساعت اول 

پس از خروج از تخم می تواند بااثرات بلند مدت بر عملکرد بدن همراه باشد 

(2013b و همکاران؛ Brennan)

حفظ سالمت دستگاه گوارش در دستیابی به پتانسیل کامل ژنتیکی طیور 

اهمیت زیادی دارد و نیازمند استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک ها در جیره 

غذایی برای جلوگیری از شیوع عوامل بیماری زای دستگاه گوارش می باشد. 

جیره  ارتباط  نوتریژنومیکس،  مدرن  آوری  فن  از  گیری  بهره  با  دانشمندان 

غذایی با ایمنی دستگاه گوارش را برای درک بهتر مکانیسم ها و روش های 

مختلف مدیریت تغذیه مورد بررسی قرار داده اند.

موادمغذی گیاهی در جیره های طیور از قابلیت باالیی در تنظیم سیستم 

نیز  و  بافت  آنالیز  برخوردارند؛  گوارش  دستگاه  سالمت  ارتقاء  و  ایمنی 

نظیر  اجزایی  که  داده  نشان  وضوح  به  روده  مخاط  های  لوکوسیت 

کارواکرول، سینمآلدئید و اولئورزین استخراج شده از فلفل قرمز، رازیانه، سیر 

هستند. مؤثر  گوارش  دستگاه  ایمنی  عملکرد  و  پاسخ  بر  زردچوبه  یا 

این ترکیبات می توانند بیان ژن های تنظیم کننده ایمنی و فیزیولوژی بدن 

(مؤثر در متابولیسم انرژی و پروتئین) را تنظیم و نظریه فوق را اثبات کنند.

پری بیوتیک هایی چون دیواره سلولی مخمر بیان ژن های فسفریالسیون 

اکسیداتیو در ژژنوم و سایر ژن های مهم در پاسخ استرس سلولی را تنظیم 

آنتی  یک  با  مقایسه  آزمایش  در  و   .(2012  ، همکاران  و   Xiao) کنند  می 

و  بیولوژیکی  اعمال  که  شد  مشخص  تراکتین)  (باسی  معمول  بیوتیک 

 Brennan)مسیرهای وابسته به بهبود سالمت و متابولیسم فعال شده اند

.(.2013a ،و همکاران

 انتروسیت در مرغ های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده 
 مطالعه پروتئوم۱

به انتروکوکوس فاسیوم بیان چندین پروتئین تمایز یافته مرتبط با سیستم 

ایمنی و آنتی اکسیدانی را نشان داده و مشخص نمود که این مرغ ها از مواد 

مغذی و انرژی کمتری برای مقابله باتنش های ایمنی استفاده می کنند. این 

یافته های جدید  از مطالعات نوتریژنومیکس به وضوح راه های جدیدی را برای 

توسعه درمان های جایگزین بدون دارو برای کنترل بیماری های عفونی طیور 

ارائه می دهد.

متابولیسم خوراک در کبد و عضالت
محیطی و  مدیریتی  مختلف  شرایط  در  کبد  در  متابولیسم  فرآیند 

مطالعه مورد  بخش  این  در  که  موضوعاتی  از  یکی  است،  متفاوت 

تغییر اثر  در  خوراک  در  ها  مایکوتوکسین  سطح  افزایش  گرفته،  قرار 

است.  کبد  ژنوم  بر  آنها  اثرگذاری  چگونگی  از  گاهی  آ و  اقلیمی  شرایط 

آفالتوکسین B۱ و دئوکسی نیوالنول در غلظت های ppm ۲٫۵-۲ در خوراک

(Yarru et al.، 2009a؛ Dietrich et al.، 2012) می توانند بر عملکرد تغذیه و 

ایمنی هپاتوسیت های کبدی تأثیر بگذارند بدین منظور برای کاهش میزان 

مایکوتوکسین های جذب شده از جاذب ها استفاده می شود. با این حال، 

Yarru و همکاران (b2009) نشان دادند که جیره های غنی شده با زردچوبه 

می توانند اثرات مثبت و خنثی کننده ای بر روی آفالتوکسین ها داشته باشند.

زرد چوبه در بیان ژن های مرتبط با دفاع آنتی اکسیدانی، بیوترانسفورماسیون۲ 

و سیستم ایمنی در کبد جوجه های تغذیه شده با آفالتوکسین B۱ اثرگذار بود.

در مطالعه ای دیگر، بهبود ایمنی بدن با استفاده از مکمل فیبر اینولین در 

محققین   .(Sevane et al.، 2014) است  شده  گزارش  ها  جوجه  خوراک 

افزایش بیان مسیرهای دخیل در تقویت پاسخ ایمنی حیوانات را مشاهده 

کردند. همچنین اینولین بیان سایر ژنهای دخیل در رشد و عملکرد و تولید 

اسیدهای چرب بلند زنجیر را افزایش داد. عالوه بر بهبود پروفایل اسیدهای 

چرب در گوشت، اینولین در تغذیه جوجه ها به عنوان یک پروبیوتیک عمل 

می کند و یک جایگزین مفید برای آنتی بیوتیک ها برای بهبود عملکرد و 

ایمنی عمومی است.

کیفیت  و  بازده  با  آن  ارتباط  و  اسکلتی  عضله  در  متابولیسم  به  توجه  با 

تحلیل و  تجزیه  تحت  غذایی  جیره  اجزای  از  کمی  تعداد  تاکنون،  گوشت، 

"omics"۳ قرار گرفته اند. به عنوان مثال ، برای ارزیابی اثر متیونین و سطح 

آنتی اکسیدان ها در جیره مرغهای گوشتی از علم  پروتئومیکس استفاده 

 .(Stagsted et al.، 2004، Corzo et al.، 2006، Zhai et al.، 2012) شده است

و مکانیسم عمل های مختلف بر روی ظرفیت اکسیدانی عضله و متابولیسم 

 E منابع مختلف آنتی اکسیدان های جیره غذایی (عصاره جلبک و ویتامین

سنتتیک) در مطالعات ترانسکریپتومیکس مورد بررسی قرار گرفته است 

(Xiao و همکاران ، 2011). 

چشم انداز آینده 
مطالعات نوتریژنومیکس در طیور به درک بهتر چگونگی تغییر مسیرهای 

بیولوژیکی توسط تغذیه منجر شده و می تواند ارزیابی جامع تری از رابطه 

میان تغذیه، فیزیولوژی و سالمت بدن ایجاد کند.

این تحقیقات تا به امروز توانایی های بالقوه تکنیک های مولکولی را جهت 

کسب دانش الزم برای تنظیم دقیق احتیاجات تغذیه ای با هدف افزایش 

تولید و سالمت طیور، به ویژه در دوره های سرکوب سیستم ایمنی نشان 

از یکی  از  استفاده  با  تنها  مطالعات  این  از  بسیاری  هرچند،  است.  داده 

فن آوری های "omics" و تنها بر روی یک ارگان صورت گرفته اند، بنابراین، 

روی  بر  تحقیق  و  ها  تکنیک  ادغام  آتی  مطالعات  در  مهم  موارد  از  یکی 

سیستم های مختلف بدن خواهد بود.

 

تدوین و ترجمه: دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان
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سیستم ایمنی

دستگاه گوارش طیور، نقش اصلی را در عملکرد تغذیه ایفا می کند. طی 

هفته های اول پس از خروج از تخم، روده در مقایسه با سایر اعضای بدن 

چنان رشد آلومتریک سریعی دارد که استفاده از مکمل طی ۹۶ ساعت اول 

پس از خروج از تخم می تواند بااثرات بلند مدت بر عملکرد بدن همراه باشد 

(2013b و همکاران؛ Brennan)

حفظ سالمت دستگاه گوارش در دستیابی به پتانسیل کامل ژنتیکی طیور 

اهمیت زیادی دارد و نیازمند استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک ها در جیره 

غذایی برای جلوگیری از شیوع عوامل بیماری زای دستگاه گوارش می باشد. 

جیره  ارتباط  نوتریژنومیکس،  مدرن  آوری  فن  از  گیری  بهره  با  دانشمندان 

غذایی با ایمنی دستگاه گوارش را برای درک بهتر مکانیسم ها و روش های 

مختلف مدیریت تغذیه مورد بررسی قرار داده اند.

موادمغذی گیاهی در جیره های طیور از قابلیت باالیی در تنظیم سیستم 

نیز  و  بافت  آنالیز  برخوردارند؛  گوارش  دستگاه  سالمت  ارتقاء  و  ایمنی 

نظیر  اجزایی  که  داده  نشان  وضوح  به  روده  مخاط  های  لوکوسیت 

کارواکرول، سینمآلدئید و اولئورزین استخراج شده از فلفل قرمز، رازیانه، سیر 

هستند. مؤثر  گوارش  دستگاه  ایمنی  عملکرد  و  پاسخ  بر  زردچوبه  یا 

این ترکیبات می توانند بیان ژن های تنظیم کننده ایمنی و فیزیولوژی بدن 

(مؤثر در متابولیسم انرژی و پروتئین) را تنظیم و نظریه فوق را اثبات کنند.

پری بیوتیک هایی چون دیواره سلولی مخمر بیان ژن های فسفریالسیون 

اکسیداتیو در ژژنوم و سایر ژن های مهم در پاسخ استرس سلولی را تنظیم 

آنتی  یک  با  مقایسه  آزمایش  در  و   .(2012  ، همکاران  و   Xiao) کنند  می 

و  بیولوژیکی  اعمال  که  شد  مشخص  تراکتین)  (باسی  معمول  بیوتیک 

 Brennan)مسیرهای وابسته به بهبود سالمت و متابولیسم فعال شده اند

.(.2013a ،و همکاران

 انتروسیت در مرغ های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده 
 مطالعه پروتئوم۱

به انتروکوکوس فاسیوم بیان چندین پروتئین تمایز یافته مرتبط با سیستم 

ایمنی و آنتی اکسیدانی را نشان داده و مشخص نمود که این مرغ ها از مواد 

مغذی و انرژی کمتری برای مقابله باتنش های ایمنی استفاده می کنند. این 

یافته های جدید  از مطالعات نوتریژنومیکس به وضوح راه های جدیدی را برای 

توسعه درمان های جایگزین بدون دارو برای کنترل بیماری های عفونی طیور 

ارائه می دهد.

متابولیسم خوراک در کبد و عضالت
محیطی و  مدیریتی  مختلف  شرایط  در  کبد  در  متابولیسم  فرآیند 

مطالعه مورد  بخش  این  در  که  موضوعاتی  از  یکی  است،  متفاوت 

تغییر اثر  در  خوراک  در  ها  مایکوتوکسین  سطح  افزایش  گرفته،  قرار 

است.  کبد  ژنوم  بر  آنها  اثرگذاری  چگونگی  از  گاهی  آ و  اقلیمی  شرایط 

آفالتوکسین B۱ و دئوکسی نیوالنول در غلظت های ppm ۲٫۵-۲ در خوراک

(Yarru et al.، 2009a؛ Dietrich et al.، 2012) می توانند بر عملکرد تغذیه و 

ایمنی هپاتوسیت های کبدی تأثیر بگذارند بدین منظور برای کاهش میزان 

مایکوتوکسین های جذب شده از جاذب ها استفاده می شود. با این حال، 

Yarru و همکاران (b2009) نشان دادند که جیره های غنی شده با زردچوبه 

می توانند اثرات مثبت و خنثی کننده ای بر روی آفالتوکسین ها داشته باشند.

زرد چوبه در بیان ژن های مرتبط با دفاع آنتی اکسیدانی، بیوترانسفورماسیون۲ 

و سیستم ایمنی در کبد جوجه های تغذیه شده با آفالتوکسین B۱ اثرگذار بود.

در مطالعه ای دیگر، بهبود ایمنی بدن با استفاده از مکمل فیبر اینولین در 

محققین   .(Sevane et al.، 2014) است  شده  گزارش  ها  جوجه  خوراک 

افزایش بیان مسیرهای دخیل در تقویت پاسخ ایمنی حیوانات را مشاهده 

کردند. همچنین اینولین بیان سایر ژنهای دخیل در رشد و عملکرد و تولید 

اسیدهای چرب بلند زنجیر را افزایش داد. عالوه بر بهبود پروفایل اسیدهای 

چرب در گوشت، اینولین در تغذیه جوجه ها به عنوان یک پروبیوتیک عمل 

می کند و یک جایگزین مفید برای آنتی بیوتیک ها برای بهبود عملکرد و 

ایمنی عمومی است.

کیفیت  و  بازده  با  آن  ارتباط  و  اسکلتی  عضله  در  متابولیسم  به  توجه  با 

تحلیل و  تجزیه  تحت  غذایی  جیره  اجزای  از  کمی  تعداد  تاکنون،  گوشت، 

"omics"۳ قرار گرفته اند. به عنوان مثال ، برای ارزیابی اثر متیونین و سطح 

آنتی اکسیدان ها در جیره مرغهای گوشتی از علم  پروتئومیکس استفاده 

 .(Stagsted et al.، 2004، Corzo et al.، 2006، Zhai et al.، 2012) شده است

و مکانیسم عمل های مختلف بر روی ظرفیت اکسیدانی عضله و متابولیسم 

 E منابع مختلف آنتی اکسیدان های جیره غذایی (عصاره جلبک و ویتامین

سنتتیک) در مطالعات ترانسکریپتومیکس مورد بررسی قرار گرفته است 

(Xiao و همکاران ، 2011). 

چشم انداز آینده 
مطالعات نوتریژنومیکس در طیور به درک بهتر چگونگی تغییر مسیرهای 

بیولوژیکی توسط تغذیه منجر شده و می تواند ارزیابی جامع تری از رابطه 

میان تغذیه، فیزیولوژی و سالمت بدن ایجاد کند.

این تحقیقات تا به امروز توانایی های بالقوه تکنیک های مولکولی را جهت 

کسب دانش الزم برای تنظیم دقیق احتیاجات تغذیه ای با هدف افزایش 

تولید و سالمت طیور، به ویژه در دوره های سرکوب سیستم ایمنی نشان 

از یکی  از  استفاده  با  تنها  مطالعات  این  از  بسیاری  هرچند،  است.  داده 

فن آوری های "omics" و تنها بر روی یک ارگان صورت گرفته اند، بنابراین، 

روی  بر  تحقیق  و  ها  تکنیک  ادغام  آتی  مطالعات  در  مهم  موارد  از  یکی 

سیستم های مختلف بدن خواهد بود.

 

نوتریژنومیکس: چگونه عمل می کند؟
همانطور که پیش از این اشاره شد نوتریژنومیکس ترکیبی از علوم مختلف 

برای درک اثرات مواد مغذی در پاسخ های فیزیولوژیک است. مواد مغذی 

هنگام  کنند،  می  ایجاد  بدن  در  خاص  های  سلول  برای  سیگنال هایی 

تفسیر اطالعات این مواد مغذی ، سلول با ارسال اطالعات بیوشیمیایی از 

DNA یا ژن ها به RNA پاسخ می دهد که به پروتئین های خاص تبدیل

می شود و در نهایت مسیرهای متابولیک را تعیین می کند.

کلیه فرایندهای بیولوژیکی به جریان اطالعات در این توالی بستگی دارد. 

هرچند این فرآیندها بر مبنای آرایش ژنتیکی پایه کنترل می شوند اما عوامل 

خاص مغذی  مواد  یا  محیطی  توکسین های  بیماری،  مانند  بیرونی 

می توانند بر این مسیرها تأثیر بگذارند.

به جای اندازه گیری تأثیر یک ماده مغذی خاص بر عملکرد حیوانات یا بررسی 

پاسخ فیزیولوژیکی در پایان آزمایش، محققان می توانند RNA پیام رسان 

(mRNA) را در هر مرحله از بافت استخراج کنند. میزان mRNA موجود با 

نسبت کپی ژنهای شناخته شده (که با استفاده از زیست تراشه ها اندازه گیری

 می شود) ارتباط دارد و بدین ترتیب می توان افزایش/کاهش بیان یا عدم 

تأثیر پذیری یک ژن خاص در نتیجه تغییرات جیره غذایی را تعیین نمود.

نوتریژنومیکس در طیور:

همانطور که پیش از این اشاره شد افزایش جمعیت جهان، افزایش 

تقاضا برای تولیدات طیور را به همراه داشته است، یکی از راهکارهای 

مهم توسعه پایدار در بخش کشاورزی و به ویژه بخش دامپروری که از 

تأمین کنندگان مهم امنیت غذایی برای جمعیت در حال رشد جهان 

بهره وری  افزایش  و  منابع  از  بهینه  استفاده  می شود،  محسوب 

تولیدات با بهره گیری از علوم نوین و اصالح روش های سنتی است.

را تغذیه کرد،  امروز  ابزارهای دیروز نمی توان دنیای  با  به بیان دیگر 

یکی از این ابزارهای نوین برای مدیریت بهتر تغذیه و خوراک در طیور  

بهره گیری از یافته های علم نوتریژنومیکس  است.

۱.کلیه پروتئین هایی که در یک سلول در یک زمان مشخص بیان می شود.
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دستگاه گوارش طیور، نقش اصلی را در عملکرد تغذیه ایفا می کند. طی 

هفته های اول پس از خروج از تخم، روده در مقایسه با سایر اعضای بدن 

چنان رشد آلومتریک سریعی دارد که استفاده از مکمل طی ۹۶ ساعت اول 

پس از خروج از تخم می تواند بااثرات بلند مدت بر عملکرد بدن همراه باشد 

(2013b و همکاران؛ Brennan)

حفظ سالمت دستگاه گوارش در دستیابی به پتانسیل کامل ژنتیکی طیور 

اهمیت زیادی دارد و نیازمند استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک ها در جیره 

غذایی برای جلوگیری از شیوع عوامل بیماری زای دستگاه گوارش می باشد. 

جیره  ارتباط  نوتریژنومیکس،  مدرن  آوری  فن  از  گیری  بهره  با  دانشمندان 

غذایی با ایمنی دستگاه گوارش را برای درک بهتر مکانیسم ها و روش های 

مختلف مدیریت تغذیه مورد بررسی قرار داده اند.

موادمغذی گیاهی در جیره های طیور از قابلیت باالیی در تنظیم سیستم 

نیز  و  بافت  آنالیز  برخوردارند؛  گوارش  دستگاه  سالمت  ارتقاء  و  ایمنی 

نظیر  اجزایی  که  داده  نشان  وضوح  به  روده  مخاط  های  لوکوسیت 

کارواکرول، سینمآلدئید و اولئورزین استخراج شده از فلفل قرمز، رازیانه، سیر 

هستند. مؤثر  گوارش  دستگاه  ایمنی  عملکرد  و  پاسخ  بر  زردچوبه  یا 

این ترکیبات می توانند بیان ژن های تنظیم کننده ایمنی و فیزیولوژی بدن 

(مؤثر در متابولیسم انرژی و پروتئین) را تنظیم و نظریه فوق را اثبات کنند.

پری بیوتیک هایی چون دیواره سلولی مخمر بیان ژن های فسفریالسیون 

اکسیداتیو در ژژنوم و سایر ژن های مهم در پاسخ استرس سلولی را تنظیم 

آنتی  یک  با  مقایسه  آزمایش  در  و   .(2012  ، همکاران  و   Xiao) کنند  می 

و  بیولوژیکی  اعمال  که  شد  مشخص  تراکتین)  (باسی  معمول  بیوتیک 

 Brennan)مسیرهای وابسته به بهبود سالمت و متابولیسم فعال شده اند

.(.2013a ،و همکاران

 انتروسیت در مرغ های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده 
 مطالعه پروتئوم۱

به انتروکوکوس فاسیوم بیان چندین پروتئین تمایز یافته مرتبط با سیستم 

ایمنی و آنتی اکسیدانی را نشان داده و مشخص نمود که این مرغ ها از مواد 

مغذی و انرژی کمتری برای مقابله باتنش های ایمنی استفاده می کنند. این 

یافته های جدید  از مطالعات نوتریژنومیکس به وضوح راه های جدیدی را برای 

توسعه درمان های جایگزین بدون دارو برای کنترل بیماری های عفونی طیور 

ارائه می دهد.

متابولیسم خوراک در کبد و عضالت
محیطی و  مدیریتی  مختلف  شرایط  در  کبد  در  متابولیسم  فرآیند 

مطالعه مورد  بخش  این  در  که  موضوعاتی  از  یکی  است،  متفاوت 

تغییر اثر  در  خوراک  در  ها  مایکوتوکسین  سطح  افزایش  گرفته،  قرار 

است.  کبد  ژنوم  بر  آنها  اثرگذاری  چگونگی  از  گاهی  آ و  اقلیمی  شرایط 

آفالتوکسین B۱ و دئوکسی نیوالنول در غلظت های ppm ۲٫۵-۲ در خوراک

(Yarru et al.، 2009a؛ Dietrich et al.، 2012) می توانند بر عملکرد تغذیه و 

ایمنی هپاتوسیت های کبدی تأثیر بگذارند بدین منظور برای کاهش میزان 

مایکوتوکسین های جذب شده از جاذب ها استفاده می شود. با این حال، 

Yarru و همکاران (b2009) نشان دادند که جیره های غنی شده با زردچوبه 

می توانند اثرات مثبت و خنثی کننده ای بر روی آفالتوکسین ها داشته باشند.

زرد چوبه در بیان ژن های مرتبط با دفاع آنتی اکسیدانی، بیوترانسفورماسیون۲ 

و سیستم ایمنی در کبد جوجه های تغذیه شده با آفالتوکسین B۱ اثرگذار بود.

در مطالعه ای دیگر، بهبود ایمنی بدن با استفاده از مکمل فیبر اینولین در 

محققین   .(Sevane et al.، 2014) است  شده  گزارش  ها  جوجه  خوراک 

افزایش بیان مسیرهای دخیل در تقویت پاسخ ایمنی حیوانات را مشاهده 

کردند. همچنین اینولین بیان سایر ژنهای دخیل در رشد و عملکرد و تولید 

اسیدهای چرب بلند زنجیر را افزایش داد. عالوه بر بهبود پروفایل اسیدهای 

چرب در گوشت، اینولین در تغذیه جوجه ها به عنوان یک پروبیوتیک عمل 

می کند و یک جایگزین مفید برای آنتی بیوتیک ها برای بهبود عملکرد و 

ایمنی عمومی است.

کیفیت  و  بازده  با  آن  ارتباط  و  اسکلتی  عضله  در  متابولیسم  به  توجه  با 

تحلیل و  تجزیه  تحت  غذایی  جیره  اجزای  از  کمی  تعداد  تاکنون،  گوشت، 

"omics"۳ قرار گرفته اند. به عنوان مثال ، برای ارزیابی اثر متیونین و سطح 

آنتی اکسیدان ها در جیره مرغهای گوشتی از علم  پروتئومیکس استفاده 

 .(Stagsted et al.، 2004، Corzo et al.، 2006، Zhai et al.، 2012) شده است

و مکانیسم عمل های مختلف بر روی ظرفیت اکسیدانی عضله و متابولیسم 

 E منابع مختلف آنتی اکسیدان های جیره غذایی (عصاره جلبک و ویتامین

سنتتیک) در مطالعات ترانسکریپتومیکس مورد بررسی قرار گرفته است 

(Xiao و همکاران ، 2011). 

چشم انداز آینده 
مطالعات نوتریژنومیکس در طیور به درک بهتر چگونگی تغییر مسیرهای 

بیولوژیکی توسط تغذیه منجر شده و می تواند ارزیابی جامع تری از رابطه 

میان تغذیه، فیزیولوژی و سالمت بدن ایجاد کند.

این تحقیقات تا به امروز توانایی های بالقوه تکنیک های مولکولی را جهت 

کسب دانش الزم برای تنظیم دقیق احتیاجات تغذیه ای با هدف افزایش 

تولید و سالمت طیور، به ویژه در دوره های سرکوب سیستم ایمنی نشان 

از یکی  از  استفاده  با  تنها  مطالعات  این  از  بسیاری  هرچند،  است.  داده 

فن آوری های "omics" و تنها بر روی یک ارگان صورت گرفته اند، بنابراین، 

روی  بر  تحقیق  و  ها  تکنیک  ادغام  آتی  مطالعات  در  مهم  موارد  از  یکی 

سیستم های مختلف بدن خواهد بود.

 

۲.دگرگونی زیستی سموم در بدن ۳.آنالیز جامع سیستم های زیستی
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هر چند این ویروس تاکنون آسیب ها و تهدید های زیادی بر کشور ما و دیگر 

کشورها وارد آورده اما با وجود همه این چالش ها بسیاری از کارشناسان 

در  ارزشمندی  و  جدید  فرصت های  به  حاضر  حال  در  همه گیری  معتقدند 

صنعت پرورش دام و طیور منجر شده که نباید از آن غافل شد.

همه گیری ویروس کرونا به طور بی سابقه  ای صنایع و بخش های تولیدی 

مختلف در سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار داده و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و 

زیست محیطی زیادی با خود به همراه داشته است. 

آثار این همه گیری بر صنعت پرورش دام و طیور کشور که پیش از همه گیری 

اگر  بود  مواجه  مختلف  زمینه های  در  بسیاری  مشکالت  و  چالش ها  با  نیز 

 کمتر نبوده است.
ً
بیشتر از سایر بخش ها نباشد قطعا

دسترسی و  ارتباطی  محدودیت های  جهانی،  تأمین  زنجیره  در  نوسانات 

به نیروی کار، محدودیت های حمل و نقل جاده ای و کاهش بهره وری در اثر 

افزایش هزینه ها تنها گوشه ای از مشکالت عدیده ای است که در اثر جوالن 

است. شده  روبرو  آن  با  طیور  و  دام  پرورش  صنعت   COVID-19 کرونا؟جهانی  ویروس  شیوع  دوران  های  فرصت  شما  نظر  از 

در صنعت پرورش دام و طیور کشور،شامل چه مواردی 

می تواند باشد و برای بهره گیری از آنها چه اقداماتی 

کارساز خواهد بود؟

همراه گرامی,

جهت شرکت در قرعه کشی،
 پاسخ خود را از طریق لینک زیر برای ما ارسال فرمایید.
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دستگاه گوارش طیور، نقش اصلی را در عملکرد تغذیه ایفا می کند. طی 

هفته های اول پس از خروج از تخم، روده در مقایسه با سایر اعضای بدن 

چنان رشد آلومتریک سریعی دارد که استفاده از مکمل طی ۹۶ ساعت اول 

پس از خروج از تخم می تواند بااثرات بلند مدت بر عملکرد بدن همراه باشد 

(2013b و همکاران؛ Brennan)

حفظ سالمت دستگاه گوارش در دستیابی به پتانسیل کامل ژنتیکی طیور 

اهمیت زیادی دارد و نیازمند استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک ها در جیره 

غذایی برای جلوگیری از شیوع عوامل بیماری زای دستگاه گوارش می باشد. 

جیره  ارتباط  نوتریژنومیکس،  مدرن  آوری  فن  از  گیری  بهره  با  دانشمندان 

غذایی با ایمنی دستگاه گوارش را برای درک بهتر مکانیسم ها و روش های 

مختلف مدیریت تغذیه مورد بررسی قرار داده اند.

موادمغذی گیاهی در جیره های طیور از قابلیت باالیی در تنظیم سیستم 

نیز  و  بافت  آنالیز  برخوردارند؛  گوارش  دستگاه  سالمت  ارتقاء  و  ایمنی 

نظیر  اجزایی  که  داده  نشان  وضوح  به  روده  مخاط  های  لوکوسیت 

کارواکرول، سینمآلدئید و اولئورزین استخراج شده از فلفل قرمز، رازیانه، سیر 

هستند. مؤثر  گوارش  دستگاه  ایمنی  عملکرد  و  پاسخ  بر  زردچوبه  یا 

این ترکیبات می توانند بیان ژن های تنظیم کننده ایمنی و فیزیولوژی بدن 

(مؤثر در متابولیسم انرژی و پروتئین) را تنظیم و نظریه فوق را اثبات کنند.

پری بیوتیک هایی چون دیواره سلولی مخمر بیان ژن های فسفریالسیون 

اکسیداتیو در ژژنوم و سایر ژن های مهم در پاسخ استرس سلولی را تنظیم 

آنتی  یک  با  مقایسه  آزمایش  در  و   .(2012  ، همکاران  و   Xiao) کنند  می 

و  بیولوژیکی  اعمال  که  شد  مشخص  تراکتین)  (باسی  معمول  بیوتیک 

 Brennan)مسیرهای وابسته به بهبود سالمت و متابولیسم فعال شده اند

.(.2013a ،و همکاران

 انتروسیت در مرغ های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده 
 مطالعه پروتئوم۱

به انتروکوکوس فاسیوم بیان چندین پروتئین تمایز یافته مرتبط با سیستم 

ایمنی و آنتی اکسیدانی را نشان داده و مشخص نمود که این مرغ ها از مواد 

مغذی و انرژی کمتری برای مقابله باتنش های ایمنی استفاده می کنند. این 

یافته های جدید  از مطالعات نوتریژنومیکس به وضوح راه های جدیدی را برای 

توسعه درمان های جایگزین بدون دارو برای کنترل بیماری های عفونی طیور 

ارائه می دهد.

متابولیسم خوراک در کبد و عضالت
محیطی و  مدیریتی  مختلف  شرایط  در  کبد  در  متابولیسم  فرآیند 

مطالعه مورد  بخش  این  در  که  موضوعاتی  از  یکی  است،  متفاوت 

تغییر اثر  در  خوراک  در  ها  مایکوتوکسین  سطح  افزایش  گرفته،  قرار 

است.  کبد  ژنوم  بر  آنها  اثرگذاری  چگونگی  از  گاهی  آ و  اقلیمی  شرایط 

آفالتوکسین B۱ و دئوکسی نیوالنول در غلظت های ppm ۲٫۵-۲ در خوراک

(Yarru et al.، 2009a؛ Dietrich et al.، 2012) می توانند بر عملکرد تغذیه و 

ایمنی هپاتوسیت های کبدی تأثیر بگذارند بدین منظور برای کاهش میزان 

مایکوتوکسین های جذب شده از جاذب ها استفاده می شود. با این حال، 

Yarru و همکاران (b2009) نشان دادند که جیره های غنی شده با زردچوبه 

می توانند اثرات مثبت و خنثی کننده ای بر روی آفالتوکسین ها داشته باشند.

زرد چوبه در بیان ژن های مرتبط با دفاع آنتی اکسیدانی، بیوترانسفورماسیون۲ 

و سیستم ایمنی در کبد جوجه های تغذیه شده با آفالتوکسین B۱ اثرگذار بود.

در مطالعه ای دیگر، بهبود ایمنی بدن با استفاده از مکمل فیبر اینولین در 

محققین   .(Sevane et al.، 2014) است  شده  گزارش  ها  جوجه  خوراک 

افزایش بیان مسیرهای دخیل در تقویت پاسخ ایمنی حیوانات را مشاهده 

کردند. همچنین اینولین بیان سایر ژنهای دخیل در رشد و عملکرد و تولید 

اسیدهای چرب بلند زنجیر را افزایش داد. عالوه بر بهبود پروفایل اسیدهای 

چرب در گوشت، اینولین در تغذیه جوجه ها به عنوان یک پروبیوتیک عمل 

می کند و یک جایگزین مفید برای آنتی بیوتیک ها برای بهبود عملکرد و 

ایمنی عمومی است.

کیفیت  و  بازده  با  آن  ارتباط  و  اسکلتی  عضله  در  متابولیسم  به  توجه  با 

تحلیل و  تجزیه  تحت  غذایی  جیره  اجزای  از  کمی  تعداد  تاکنون،  گوشت، 

"omics"۳ قرار گرفته اند. به عنوان مثال ، برای ارزیابی اثر متیونین و سطح 

آنتی اکسیدان ها در جیره مرغهای گوشتی از علم  پروتئومیکس استفاده 

 .(Stagsted et al.، 2004، Corzo et al.، 2006، Zhai et al.، 2012) شده است

و مکانیسم عمل های مختلف بر روی ظرفیت اکسیدانی عضله و متابولیسم 

 E منابع مختلف آنتی اکسیدان های جیره غذایی (عصاره جلبک و ویتامین

سنتتیک) در مطالعات ترانسکریپتومیکس مورد بررسی قرار گرفته است 

(Xiao و همکاران ، 2011). 

چشم انداز آینده 
مطالعات نوتریژنومیکس در طیور به درک بهتر چگونگی تغییر مسیرهای 

بیولوژیکی توسط تغذیه منجر شده و می تواند ارزیابی جامع تری از رابطه 

میان تغذیه، فیزیولوژی و سالمت بدن ایجاد کند.

این تحقیقات تا به امروز توانایی های بالقوه تکنیک های مولکولی را جهت 

کسب دانش الزم برای تنظیم دقیق احتیاجات تغذیه ای با هدف افزایش 

تولید و سالمت طیور، به ویژه در دوره های سرکوب سیستم ایمنی نشان 

از یکی  از  استفاده  با  تنها  مطالعات  این  از  بسیاری  هرچند،  است.  داده 

فن آوری های "omics" و تنها بر روی یک ارگان صورت گرفته اند، بنابراین، 

روی  بر  تحقیق  و  ها  تکنیک  ادغام  آتی  مطالعات  در  مهم  موارد  از  یکی 

سیستم های مختلف بدن خواهد بود.

 

مهلت ارسال
۱۱ خرداد ماه
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